
 

 

 

Datum: 26. 10. 2022 

 
 

    OBJAVLJAMO PROSTO DELOVNO MESTO 
INŽENIR ZA INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE II 

 
Zaradi potreb delovnega procesa v Sektorju za vzdrževanje in inženiring – Distribucijska 
enota Krško, objavljamo razpis za prosto delovno mesto Inženir za investicije in vzdrževanje 
II (m/ž) za delavca z že pridobljenimi delovnimi izkušnjami ali delavca pripravnika. 
 
VSEBINA DELA: 
Odgovornosti: 

 Vodi, organizira in spremlja delo pri (manj) zahtevnih investicijskih in/ali vzdrževalnih 
projektih. 

 Kakovostno in po standardih opravlja procese, storitve in naloge na področju 
investicij in vzdrževanja. 

 
Dela in naloge na področju Distribucijske enote: 

 Spremlja in zagotavlja realizacijo rednega vzdrževanja in investicij ter sodeluje pri 
odpravljanju večjih okvar. 

 Sodeluje  pri pripravi podlag za plane rednega vzdrževanja in/ali pripravlja tehnično 
in projektno dokumentacijo ter vodi projekte izgradnje objektov. 

 Izvaja finančni in tehnični nadzor nad gradnjo elektro energetskih postrojev.  
 Pripravlja in izdaja dokumente  za varno delo in koordinira delovne programe. 
 Pripravlja odgovore za notranje in zunanje deležnike. 

 
 
Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: VI. stopnja izobrazbe 
 
Specifične obvezne kompetence in znanja, izpiti:  

 Strokovni izpit po gradbenem zakonu za vodenje del ali za pooblaščene inženirje.* 
 Poznavanje enočrtnih shem TP, RTP, RP in funkcij posameznih elementov. 
 Poznavanje shem in delovanja distribucijskega omrežja. 
 Projektno vodenje. 
 Uporaba programskih orodij ter računalniških aplikacij, uporabljenih v podjetju, 

potrebnih za delo na delovnem mestu. 
 Vozniški izpit B kategorije. 

Področje distribucije: 

 Izpit za vodjo obratovanja energetskega objekta.* 
 Izjava o poučenosti za posluževanje elektroenergetskih naprav. 

(*Zahtevane izpite oz. certifikate lahko pridobite po dogovoru z delodajalcem znotraj 
delovnega razmerja.) 
 
 



 

 

 
Specifične dodatne kompetence in znanja, izpiti:  

 Poznavanje VN in SN elektroenergetskega omrežja v okviru posamezne distribucijske 
enote, poznavanje normalnih in izrednih obratovalnih stanj, seznanjenost s stanjem in 
napravami v RTP in RP. 

 Obvladovanje uporabe geodetskih podatkov. 
 Poznavanje standarda vodenja kakovosti . 
 Projektiranje elektroenergetskih objektov. 
 Aktivno znanje angleškega jezika. 

 
Nudimo: 

 Varno delovno okolje ter sodobno delovno opremo. 
 Celovito in strokovno uvajanje v dela in naloge. 
 Delo v dinamičnem okolju. 
 Strokovni razvoj in izobraževanje. 
 Redno mesečno plačilo, regres in povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo. 
 Vplačilo v 2. pokojninski steber ter dodatno zdravstveno in nezgodno zavarovanje. 
 Aktivnosti in ugodnosti ter program v okviru certifikata družini prijaznega podjetja. 

 
 
Delovno razmerje se sklene za določen čas 12 mesecev, s poskusnim delom za dobo 6 
mesecev. 
 
Kandidati lahko vloge z življenjepisom pošljejo do vključno 9. 11. 2022 po e-pošti na naslov: 
kadrovska@elektro-celje.si. 
 
 
 
                 Predsednik uprave 
               mag. Boris Kupec 
 

 


