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Na podlagi 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) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih /ZDR-1/ 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina 
Makole, Makole 35, 2321 Makole objavlja  

 
 

prosto strokovno-tehnično delovno mesto  
 

VZDRŽEVALEC IV (II) 
 
Delovno razmerje se sklene za določen čas 1 leta (z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas po enem letu), 
s poskusnim delom 2 meseca 
 
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: 

• Srednja poklicna izobrazba  

• najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,  

• vozniški izpit B kategorije,  

Delovno področje:  

• spremlja stanje objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev 

• obvešča o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev 

• opravlja tekoča vzdrževalna dela na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih 

• čisti in ureja okolico  

• opravlja enostavnejše kurirske naloge 

• opravlja druge naloge po navodilu nadrejenih 
 
 
Prijava mora vsebovati:  

1. 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, 

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

 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi 
druga znanja in veščine, ki jih ima.  
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s polnim dnevnim 
delovnim časom in 2-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine 
Makole, Makole 35, 2321 Makole in na terenu na območju Občine Makole. 
 
Izbira kandidata se bo opravila med tistimi kandidati, ki bodo na podlagi vložene prijave izkazali izpolnjevanje 
vseh razpisnih pogojev in z morebitnim razgovorom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali 
izkušnje na delovnem področju prostega delovnega mesta. 

 


