
 

 

Javno podjetje Komunala Šentilj d.o.o., Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah na podlagi 

23. in 26. člena Odloka o ustanovitvi Javnega Podjetja Komunala Šentilj d.o.o. (MUV, št. 19/2019) 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, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-

A) objavlja prosto delovno mesto 

KOMUNALNI DELAVEC (M/Ž) 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- Najmanj osnovnošolska izobrazba, 

- 6 mesecev delovnih izkušenj na razpisanem ali primerljivem delovnem mestu, 

- izpit B kategorije. 

 

Želena dodatna znanja in sposobnosti: 

- Usposobljenost za delo z lažjo gradbeno, kmetijsko in vrtno mehanizacijo, 

- sposobnost dela v skupini, vestnost, samoiniciativnost in odgovornost, 

- sposobnost in pripravljenost opravljanja zahtevnejših fizičnih del, 

- izpit iz F kategorije. 

 

Naloge, ki se opravljajo na objavljenem prostem delovnem mestu so: 

- Vzdrževanje občinskih javnih poti in obcestne infrastrukture, 

- urejanje in čiščenje javnih površin, pešpoti in kolesarskih stez, 

- urejanje rekreacijskih in športnih zelenih površin,  

- upravljanje z lažjo gradbeno, kmetijsko, gozdarsko in vrtno mehanizacijo, 

- ročna pomoč pri zemeljskih pripravljalnih delih, 

- opravljanje drugih fizičnih del vezanih na dejavnost komunalnega značaja, 

- druge naloge po navodilu nadrejenega. 

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati: 

1. Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe, 

2. opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtev, 

3. pisno izjavo o opravljenem vozniškem izpitu. 

Zaželeno je, da prijava na prosto delovno mesto vsebuje tudi kratek življenjepis, kandidat pa naj v 

prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom in  

3 mesečnim poskusnim delom in sicer na delovnem mestu Komunalni delavec. 



 

 

Kandidati vložijo prijavo z zahtevanimi dokazili v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo 

»Za prosto delovno mesto Komunalni delavec« na naslov: Javno podjetje Komunala Šentilj d.o.o., 

Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani 

Občine Šentilj in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. do vključno 22. 5. 2020. Za pisno 

obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@jp-kos.si. 

Neizbrani kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. 

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta daje Mirko Horvat, dosegljiv na telefonski 

številki: 041 420 491 ali elektronskem naslovu: mirko.horvat@jp-kos.si. 

 

 

Direktor JP Komunala Šentilj d.o.o. 
 
mag. Mirko Horvat 
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