
 
Občina Miren-Kostanjevica na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 
63/07- UPB-3) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) objavlja Razpis 
za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Sodelavec za investicije I . 
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- najmanj univerzitetna izobrazba gradbene ali strojne smeri,  
- najmanj 8 let delovnih izkušenj,  
- osnovno računalniško znanje, (word, windows,),  excel-zahtevnejše, 
- državljanstvo Republike Slovenije, 
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v 
trajanju več kot šest mesecev, 

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

 
Delovno področje:  

• priprava investicij in vodenje investicij, 
• organiziranje, vodenje in nadzor nad delom, 
• sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil, 
• sodelovanje pri izvajanju upravnih postopkov z delovnega področja 
• vodenje zahtevnejših postopkov z delovnega področja investicij, 
• Spremlja razpise na državnem in evropskem področju na področju investicij 
• Pripravljanje analiz in drugi strokovnih podlag, 
• Priprava splošnih in drugih aktov občine, gradiv za delovna telesa občinskega sveta 
• Druge naloge s področja dela oz. pristojnosti občine po odredbi tajnika oz. župana 

 
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti na naslov: Občina 
Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren ali e- pošti na naslov: tajnistvo@miren-
kostanjevica.si, v roku 8 dni od objave na spletni stani občine in na Zavodu za zaposlovanje . 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne  
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  
 
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave razpisa. Z 
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih 
Občine Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren in delno na terenu. 
 
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Aleš Vodičar, tajnik občine (tel. 05 330 46 83) 
ales.vodicar@miren-kostanjevica.si. 
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 
 
Številka: 100-0010/2008 
Miren, 27. 10. 2008 

Občina Miren-Kostanjevica                       
ŽUPAN     

Zlatko Martin Marušič                       
- objava: 27.10.2008  
- rok za prijavo:8 dni 


