
 

 

 

Datum: 23. 1. 2023 

 
 
 

        OBJAVLJAMO PROSTO DELOVNO MESTO 
INŽENIR PROJEKTANT II 

 
 
Zaradi potreb delovnega procesa v Sektorju za vzdrževanje in inženiring – Služba za 
inženiring, objavljamo razpis za prosto delovno mesto INŽENIR PROJEKTANT II (m/ž), za 
delavca z že pridobljenimi delovnimi izkušnjami ali delavca pripravnika. 
 
Lokacija dela: Celje, Krško ali Slovenj Gradec 
 
VSEBINA DELA: 
Odgovornosti: 
 Kakovostno in tekoče opravlja procese in storitve pri projektiranju in med gradnjo po 

dogovorjenih standardih in skrbi za arhiviranje projektne dokumentacije. 
 Koordinira delo z drugimi projektantskimi in ostalimi organizacijami. 
 
Dela in naloge: 
 Izdeluje projektno in tehnično dokumentacijo.  
 Koordinira, spremlja, izvaja in sodeluje pri strokovno tehničnih pregledih. 
 Sodeluje pri razreševanju problematike pri projektiranju in med gradnjo. 
 Sodeluje z drugimi projektantskimi, ostalimi organizacijami in strankami ter pridobiva 

podatke za projektiranje. 
 Spremlja tehnološki razvoj, zakonodajo in tipizacijo. 
 
 
Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: VI. stopnja elektrotehnične ali druge ustrezne 
tehnične smeri 
 
Specifične obvezne kompetence in znanja, izpiti:  
 Izdelava enočrtnih shem. 
 Načrtovanje objektov. 
 Uporaba programskih orodij ter računalniških aplikacij, uporabljenih v podjetju, 

potrebnih za delo na delovnem mestu. 
 Vozniški izpit B kategorije. 
 
 
Specifične dodatne kompetence in znanja, izpiti:  
 Delo z geodetskim instrumentom. 
 Poznavanje elektroenergetskih omrežij. 
 Obvladovanje uporabe geodetskih podatkov. 
 



 

 

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 6. 2. 2023 po e-pošti na naslov: 
kadrovska@elektro-celje.si. 

 
 
                 Predsednik uprave 

                                               mag. Boris Kupec 
 
 


