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Na podlagi 56. in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljevanju:
ZDR) Občina Kobarid objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto

Vzdrževalec IV- II
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:






pridobljena srednja poklicna izobrazba,
najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,
državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika,
vozniški izpit B kategorije.

Od kandidatov se pričakuje tudi:




natančnost,
sposobnost timskega dela, in timskega vodenja,
komunikacijske sposobnosti.

Kot delovne izkušnje se 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, pridobljene z opravljanjem dela v
organih javne uprave oziroma drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih, za
katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva.
Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Delovno področje:





spremljanje stanja objektov, naprav in prevoznih sredstev, obveščanje o njihovem
stanju in njihovo vzdrževanje,
sodelovanje pri večjih vzdrževalnih delih,
spremljanje stanja cest in turistične infrastrukture in njihovo vzdrževanje,
izvajanje drugih del po naročilu predpostavljenega.

Prijava mora vsebovati:
1. življenjepis,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj,
4. izjavo o znanju uradnega jezika,
5. izjavo o znanju dela z računalnikom,
6. izjavo kandidata, da:
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je državljan Republike Slovenije,
da ima opravljen izpit B kategorije,

7. izjavo, da za namen tega razpisa, organu, ki objavlja javni razpis, dovoli pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Prijave na javni razpis kandidati oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine
Kobarid (www.kobarid.si/za občana/razpisi) ali ga prevzamejo na tajništvu občine v času
uradnih ur.
Kandidat lahko predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.
Komisija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost kandidatov s
preverjanjem predloženih dokazil in z ustnimi razgovori s kandidati.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na strokovno – tehničnem delovnem mestu vzdrževalec IVII, na območju Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in preizkusno dobo 6 mesecev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid (z označbo: »Javna objava VZDRŽEVALEC IV ne odpiraj«) najkasneje v roku 8 dni
od objave na spletni strani Občine Kobarid oz. Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Po pošti poslana prijava se šteje za pravočasno, če je s priporočeno poštno pošiljko oddana
zadnji dan roka za prijavo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov:
obcina@kobarid.si Z navedbo zadeve »Javna objava Vzdrževalec IV-II«, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem izbirnem
postopku.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega razpisa na tel. številki 05 38 99 200 (Simon Škvor).
Robert Kavčič, l.r.
župan
Številka: 110-3/2017
Kobarid, 7.4.2017

