
Domplan, d.d., je delniška družba, ki se že več kot 65 let uspešno ukvarja s celotnim spektrom 
dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje, 
upravljanje, obratovanje in energetsko oskrbo objektov. Vse te dejavnosti se medsebojno 
povezujejo in prepletajo znotraj poslovnih enot Nepremičnine, Energetika in Inženiring in 
urbanizem.  
Našim strankam nudimo celostne in kakovostne storitve, katere stalno izboljšujemo, s čimer 
povečujemo našo konkurenčnost, ter hkrati zgotavljamo najboljše storitve našim strankam.  
 
Smo strokovno, zaupanja vredno, kakovostno, zanesljivo in družbeno odgovorno podjetje.  

V naše vrste vabimo: 

URBANIST - Pooblaščeni projektant II (m/ž) 

Opis dela 

• vodenje postopkov, izdelava in koordinacija prostorske in druge dokumentacije (skladno 
s pooblastili) 

• izvajanje in koordinacija arhitekturnih, gradbenih, strojnih, elektro in drugih tehničnih 
projektov (skladno s pooblastili) 

• opravljanje del in nalog skladno s strokovno usposobljenostjo delavca in po navodilih 
vodstva 

• pregledovanje, potrjevanje in revidiranje prostorske - projektne in druge dokumentacije 
(skladno s pooblastili) 

• nadzor nad kvaliteto opravljenih del in izvajanje stroškovne učinkovitosti delovnih nalog 
• pridobivanje del in naročil na strokovnem in drugem področju delovanja poslovne enote  
• sodelovanje v projektnih skupinah  
• sodelovanje z naročniki, poslovnimi partnerji, upravnimi, občinskimi in drugimi organi  
• sodelovanje z zunanjimi nosilci urejanja prostora pri kreiranju prostorskega razvoja  
• sodelovanje z zunanjimi projektanti in drugimi osebami pri izvajanju projektov in 

tehničnem načrtovanju 

Od kandidatov zahtevamo: 

• Zahtevana izobrazba: VII. raven  – univerzitetni program  (2. bolonjska stopnja - 
magisterij stroke) oz. VIII. raven po SOK in 2 leti delovnih izkušenj 

• Alternativna izobrazba: VI/2. raven oz. VII. raven (po SOK)  – visokošolski strokovni 
program in 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ali delih.  

• obvladovanje računalniških programov in tehnologije s strokovnega področja  
• poznavanje predpisov s področja urejanja prostora, graditve objektov, evidentiranja 

nepremičnin ter upravnih postopkov 
• znanja s področja projektnega vodenja, 
• energičnost, dobre komunikacijske sposobnosti in sposobnost timskega dela,  
• samostojnost, zanesljivost, organizacijske sposobnosti in sposobnost koordinacije del,  
• vozniški izpit B kategorije.  

 
 



Nudimo: 

• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo, 
• zanimive strokovne izzive,  
• dinamično in odgovorno delo,  
• osebni razvoj, stalno strokovno izobraževanje in napredovanje, 
• enoizmensko delo v družbeno odgovornem podjetju a hkrati v prijetnem in 

sproščenem delovnem okolju, 
• znanju in izkušnjam primerno plačilo, poleg rednega plačila nudimo tudi stimulativno 

nagrajevanje za uspešno delo, vključitev v kolektivno nezgodno zavarovanje, 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
izplačilo poračuna uspešnosti, udeležbo pri dobičku in druge ugodnosti, 

• Kandidat bo opravljal delo  na sedežu družbe in poslovnih enotah delodajalca, po 
potrebi teren v Sloveniji (predvsem gorenjska regija). 

Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite na e-poštni naslov kadri@domplan.si. S pripisom 
»za razpis Pooblaščeni projektant II«.  Prijave zbiramo do 31. 5. 2022. 

 
Datum: 17. 5. 2022 
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