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RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO 
 REFERENT za področje NABAVE v službi za ekonomiko in investicije za določen čas 

nadomeščanja bolniške in porodniške odsotnosti (6 mesecev z možnostjo podaljšanja 
za čas odsotnosti) s polnim delovnim časom (40ur/teden) – 1 delavec 

 

 zahtevana izobrazba: VI. – VII. stopnja (izjemoma V. stopnja s 5 let 
izkušenj s področja) ekonomske, gradbene ali sorodne smeri  

 

 posebna znanja:  

poznavanje predpisov s področja javnih naročil, obligacijskih razmerij 
in davkov, skladiščnega poslovanja, gradbene kalkulacije, črpanju 
evropskih sredstev ipd. 

 

 zahtevane delovne izkušnje: 2 leti 

 

 zahtevan vozniški izpit: B  kategorije 

 

 poskusna doba: 6 mesecev 

 

 

Pisna prijava na prosto delavno mesto je možna do 26.01.2023. 

 

Kontaktna oseba: Stepan Križman Katja (07-30-61-698); 
katja.stepan@komunala-crnomelj.si  

  

   

  DIREKTOR: 
  Samo Kavčič 
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