Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B,
2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006
- skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007,
69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016,
15/2017 - odl. US, 22/2019-ZPosS) Občina Komenda objavlja prosto strokovno – tehnično delovno
mesto
DELOVODJA V (ŠIFRA DM: JO35007) –
zaposlitev za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje
pogoje za zasedbo strokovno – tehničnega delovnega mesta:
- najmanj srednja strokovna izobrazba / srednja splošna izobrazba
- 2 leti delovnih izkušenj.
Opis del in nalog delovnega mesta:
 načrtovanje dela
 nadzorovanj drugih delavcev
 vodenje potrebnih evidenc
 spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev
 obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev
 opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih
sredstvih
 popis vodomerov
 obešanje in pobiranje zastav
 praznjenje košev za smeti po naseljih
 vzdrževanje zelenic na javnih površinah
 košnja trave na javnih površinah
 pometanje javnih površin (ročno in strojno)
 vzdrževanje zelenic na javnih površinah
 naročanje in omogočanje odvoza smeti iz zabojnika pri pokopališču
 opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil
 druga dela po odredbi župana, direktorja občinske uprave in vodje Režijskega obrata.
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1.
2.

pisno Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja/raven izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve
delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti
dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.

Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za
katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z
verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
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. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi
katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu Delovodja V (ŠIFRA DM: JO35007). Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, s
polnim delovnim časom (40 ur/teden), in poskusnim delom v trajanju 3 mesece.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo prostega
delovnega mesta Delovodja V (šifra DM: J035007)« na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, in sicer v roku 3 delovnih dni od objave na spletni strani Občine Komenda in
spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@komenda.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o
končani izbiri bo objavljeno na spletni strani Občine Komenda.
Več informacij:
Dodatne informacije o izvedbi postopka daje mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave, na
telefonski številki 01 72 47 400, e-pošta: majda.ravnikar@komenda.si
V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot
nevtralen tako za ženske kot moške.
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