
Občina Miren-Kostanjevica na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Ur.list RS, št. 
63/07 – UPB363/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: 
U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 
21/13, 78/13-pop ) objavlja 

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za določen čas 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2  ZA PROJEKTE 

 Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

- Najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali ekonomske smeri oziroma prva 
bolonjska stopnja upravne ali ekonomske smeri, 

- 3 leta delavnih izkušenj, 

- Vozniški izpit B kategorije, 

- Osnove računalniškega znanja – urejevalnik besedil in tabel. 

Delavne naloge: 

 Vodenje zahtevnejših projektov sofinanciranih iz sredstev EU, 

 sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja, 

 vodenje zahtevnejših projektov, 

 sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanju proračuna , 

 izvajanje nalog na področju javnih naročil, 

 spremljanje razpisov na državnem in evropskem področju, 

 sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja, 

 druge naloge s področja dela oz. pristojnosti občine po odredbi tajnika oz. župana. 
 
Prijava mora vsebovati:  
 

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena; 

2. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri 
kandidat navede vse dosedanje zaposlitve, datum sklenitve in datum prekinitve 
delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je 
opravljal pri tem delodajalcu z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila zahtevana za to 
delovno mesto; 

3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Miren-Kostanjevica  
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov. V primeru, da kandidat z 
vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila. 
življenjepis. 

 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne 
izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti  in veščine, ki jih je pridobil/a. 

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave po pošti v zaprti ovojnici z oznako »razpis za delovno 
mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2  ZA PROJEKTE«  na naslov: Občina Miren-
Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, ali po elektronski pošti na naslov: ales.vodicar@miren-
kostanjevica.si, v roku 5 dni od objave na našem portalu http://www.miren-
kostanjevica.si/page/razpisi_in_javne_razgrnitve, to je do 25.10.2014. 
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Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa. Z izbranim kandidatom/ko 
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas  6 mesecev, ostalim kandidatom pa bo 
izdano obvestilo o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežu Občine Miren-
Kostanjevica, Miren 137, ter na terenu. 

Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Alešu Vodičarju, tajniku občinske uprave, 
telefon 05 330 46 83  ali ales.vodicar@miren-kostanjevica.si . 

  

Datum: 20.10.2014 
Številka: 100-0027/2014-1 

Župan   
Zlatko Martin Marušič 
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