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Številka: 110-17/2020-1 
Datum: 11. 2. 2020 
 
 
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na podlagi 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 – ZZav-E in 40/12 – ZUJF) 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, 15/17 – odl. US in 22/19 - 
ZPosS) objavlja javni razpis za zasedbo strokovno - tehničnega delovnega mesta 
  
 

KOMUNALNI DELAVEC II   
 
 

Delovno mesto DM 10, izven »KOMUNALNI DELAVEC II«, šifra J032007, je strokovno-tehnično 
delovno mesto. 
 
Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:  
- pridobljena izobrazba: 

12001 Popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

-  vozniški izpit B kategorije, 
-  znanje uradnega jezika, 
-  državljanstvo Republike Slovenije. 
 
Okvirno delovno področje kandidata bo v Režijskem obratu Občinske uprave Občine Medvode. 
Naloge, ki se bodo pretežno opravljale na delovnem mestu: 
• urejanje, čiščenje javnih površin 
• pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del 
• opravljanje drugih fizičnih del 
• opravljanje drugih nalog z delovnega področja in po odredbi predpostavljenega.  
 
Delo v režijskem obratu je v večini terensko, saj gre za dela in naloge, ki v okviru zgoraj navedenega 
potekajo na objektih in napravah gospodarskih javnih služb (pokopališka dejavnost, avtobusna 
postajališča, zbirni center, javne površine,…). 
 
 
Prijava kandidata mora vsebovati:   
 

1. izjavo o končani osnovnošolski izobrazbi, 
 

2. izjavo o delovnih izkušnjah v kateri kandidat navede delodajalca, datum sklenitve in datum 
prekinitve delovnega razmerja, opis dela, 
 

3. izjavo kandidata, da: 
- je državljan Republike Slovenije, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741


 2 / 2 
 

- ni bil pravnomočno  obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
  po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
  kot šest mesecev, 

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 

 
4. izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Občini Medvode pridobitev podatkov iz 

3. točke tega odstavka iz uradnih evidenc, 
 
5. predstavitveno pismo - življenjepis. 
 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas treh mesecev, s polnim 
delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom ter možnostjo podaljšanja delovnega razmerja. 
Izbrani kandidat bo delo opravljal  na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode in na terenu. Polni delovni čas bo razporejen v skladu z internim pravilnikom, posebnost 
delovnega časa je usklajevanje dela z vremenskimi razmerami in s tem povezanim občasnim delom 
izven običajnega delovnega časa. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis –  
komunalni delavec« na naslov:  Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, 
in sicer v roku 8 dni od uradne objave na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za 
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov občine  
obcina@medvode.si z navedbo zadeve: »Javni razpis – komunalni delavec« pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po izbiri.  
 
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
 
Informacije o izvedbi javnega razpisa kandidat dobi na tel. 01 361 95 24 (Katarina Snoj) in na tel. 
01 361 95 42 ali 031 255 616 (Katarina Blažič).  
 
 
          
              
          Nejc Smole 

 župan 
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