
Na podlagi 56. 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)Občina 
Bohinj objavlja javni razpis za naslednje prosto delovno mesto: 
 
KOMUNALNI DELAVEC II 
 
Delovno mesto komunalni delavec II  je strokovno tehnično delovno mesto. 
 
Pogoji za opravljanje dela: 

- osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba 
 
Poleg navedenega pogoja morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo 
predpisi delovnega prava. 
 
Delovno področje: 

- urejanje, čiščenje javnih površin, 
- pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del, 
- opravljanje drugih fizičnih del, 
- praznenje posod in kontorla vsebine posod, 
- dostava posod do vozila, 
- praznitev in kotrola izpraznjenih posod in vračilo posod na odjemno mesto, 
- skrb za čistočo na odjemnem mestu, 
- čiščenje dvižnih naprav na vozilu, 
- sprejem odpadkov in njihovo transportiranje, 
- skladiščenje in sortiranje odpadkov po frakcijah in zagotavljanje kakovosti, 
- upravljanje z delovno opremo (smetarska vozila, hidravlična kamionska dvigala), 
- razlikovanje različnih frakcij odpadkov, 
- opravljanje drugih delovnih nalog iz delovnega področja. 

 
Prijava mora vsebovati: 
- 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, 

- izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 
- izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Bohinj pridobitev podatkov iz 

druge alineje iz uradne evidence. 
 
Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirnem 
postopku se bo presojala usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi, 
dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.  
 
S tremi izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom.  
 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
se pošljejo na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Rok 
za vložitev prijave je 8 dni od objave na spletnih straneh Občine Bohinj in Zavoda RS za 
zaposlovanje.  Prijave pošljite v zaprti ovojnici z oznako »za javni razpis – komunalni 
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delavec II«. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. 
Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na tel. (04)577-0152 pri 
Cirilu Strgarju. 
 
Številka: 110-4/2020 
Bohinjska Bistrica, 21. maj 2020 
                                                                                     ŽUPAN 
                                                                                Občine Bohinj 
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