
OBČINA SELNICA OB DRAVI 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 

Tel.: 02 6730 202; Faks: 02 6730 214; e-pošta: info@selnica.si 

Številka: 110-1/2020 
Datum objave: 2. 4. 2020 
Rok za prijavo: 30 dni po objavi do vključno 2. 5. 2020 
 

 
Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakon 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) in 25. 
člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 
33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17-odl. US,  22/19 – ZPosS in 81/19), Občina Selnica ob Dravi, 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto 
 

VZDRŽEVALEC IV (II)  
(šifra DM: J034096) 

 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih 
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

• najmanj srednja poklicna izobrazba,  

• najmanj 4 mesece delovnih izkušenj, 

• vozniški izpit B in G kategorije. 
 
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 upoštevajo 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. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na 
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se 
dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja 
izobrazbe. 
 
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu:  

- opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav, 
- opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi, 
- obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih, 
- urejanje okolice in objektov, 
- vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini, 
- sodelovanje pri vzdrževanju, popravilih in obnovi cest in komunalnega premoženja 

občine, 
- košenje zelenic, 
- izvajanje zimske službe, 
- urejanje avtobusnih postajališč, parkirišč in javnih površin, 
- opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah in  poslovnih prostorih, 
- skrb za tehnično brezhibnost in redno vzdrževanje službenih vozil, 
- skrb za tehnične preglede in registracijo vozil po predpisih,  
- nadziranje delovanja električnih instalacij in sredstev, 
- nadziranje delovanja ogrevalnih naprav in sanitarij, 
- vzdrževanje reda in zagotavljanje varnosti v objektu in neposredni okolici, 
- sodelovanje pri opravilih v zvezi z javnimi prireditvami, 
- tehnična in druga dela v zvezi s protokolarnimi dogodki, 
- skrb za izobešanje zastav ob državnih in drugih praznikih, 
- druga dela po nalogu direktorja občinske uprave in župana. 

 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim 
časom ter s poskusno dobo 4 mesecev. 
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 
Selnica ob Dravi, ter na terenu.  

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto (prijavni obrazec »Vloga za zaposlitev« je 
priložen besedilu objave prostega delovnega mesta) mora vsebovati: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3722


 

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka 
izobraževanja ter  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ali fotokopija 
diplome, 

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj. Iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz 
opravljanja dela na delovnih mestih, za katere se zahteva najmanj srednja poklicna 
izobrazba, 

3. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B in G kategorije, 
4. pisno izjavo kandidata, da: 

➢ je državljan Republike Slovenije, 
➢ 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, 

5. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Selnica ob Dravi pridobitev 
podatkov iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral 
sam predložiti ustrezna dokazila. 

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi priloženih in pridobljenih potrdil, dokazil in 
izjav. 
 
Kandidati pošljejo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti 
ovojnici z označbo »prosto delovno mesto Vzdrževalec IV (II)« na naslov Občina Selnica ob 
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, in sicer v roku 30 dni po objavi na spletni strani 
Občine Selnica ob Dravi ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi 
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@selnica.si, pri čemer veljavnost prijave 
ni pogojena z elektronskim podpisom. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki bo oddana 
priporočeno na pošto zadnji dan za oddajo prijave. Prepozne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek. 
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku izbire bo objavljeno na 
spletni strani Občine Selnica ob Dravi: www.selnica.si. 
 
Dodatne informacije o prostem delovnem mestu lahko dobite pri Suzani PRAJNC na telefonski 
številki 02/673 02 08 ali na elektronskem naslovu: info@selnica.si. 
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške. 
 

 

dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž. 

ŽUPANJA  
 
 
 
Objaviti: 
- na spletni strani občine: www.selnica.si (v rubriki »Razpisi«), 
- na oglasni deski občine, 
- na portalu Zavoda RS za zaposlovanje. 
 
Priloge: 
- vloga za zaposlitev. 
 

mailto:info@selnica.si

