
 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.  

v svoj kolektiv, kjer ustvarjamo prijazno delovno okolje, ponujamo raznoliko in dinamično delo ter 

možnost strokovnega razvoja, vabimo k sodelovanju kandidate za prosto delovno mesto:  

 

Vodja OE tehnična komerciala (m/ž) 

 

Kandidati morajo, poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe, z vsaj 3 leti delovnih izkušenj ekonomske oz. druge 

družboslovne smeri ali gradbene oz. druge tehnične smeri, 
ali 
VI/II. stopnjo izobrazbe, z vsaj 5 leti delovnih izkušenj ekonomske oz. druge družboslovne smeri 
ali gradbene oz. druge tehnične smeri,  
ali  
VI/I. stopnjo izobrazbe, z vsaj 7 leti delovnih izkušenj ekonomske oz. druge družboslovne smeri 
ali gradbene oz. druge tehnične smeri,  

- vozniški izpit B kategorije, 
- poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet), 
- znanje enega svetovnega jezika, 
- opravljen izpit iz ZUP, 
- dobro poznavanje predpisov s področja javnih naročil. 
 
Zaželeno je:  
- sposobnost analitičnega razmišljanja in reševanja problemov, 
- organizacijske in vodstvene sposobnosti, 
- znanje uporabe poslovno-informacijskega sistema. 
 

Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, 
- samostojno in dinamično delovno okolje, 
- enoizmensko delo, 
- varčevanje v pokojninskem stebru, 
- redno plačilo. 
 

Vaše delo bo obsegalo: 
- organizacija, vodenje in koordinacija dela v organizacijski enoti, 
- zagotavljanje racionalnega poslovanja v organizacijski enoti, 
- načrtovanje, usmerjanje, nadzor in analiza dela v organizacijski enoti, 
- vodenje, koordiniranje in sodelovanje pri prodajnih in nabavnih postopkih, 
- vodenje in nadzor nad izvedbo javnih naročil, 
- nadzor nad skladiščnim poslovanjem, 
- nadzor nad kakovostjo vodenja evidenc komunalne infrastrukture ter nadzor nad pravilnostjo 

obračunov ter vodenja dokumentacije za obračune, 
- sodelovanje ali priprava izvedbenih pogodb, 
- reševanje zahtevnejših reklamacij, 
- priprava elaboratov GJS in izračun cen GJS, 
- sodelovanje in koordiniranje z občino in drugimi organi, povezanimi z delovanjem OE, 
- nadzor nad izvajanjem storitev informacijske pisarne, 
- nadzor nad izdelavo in obračunom delovnih nalogov, strojnih nalogov in prevoznic. 
 

 



 

 
 
Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da oddate pisno vlogo z: 
- življenjepisom (CV),  
- motivacijskim pismom, 
- zahtevanimi dokazili,  
- izpolnjenim Vprašalnikom za zaposlitev in  
- Obrazcem o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, ki ju najdete na spletni strani JP KPV, 

d.o.o. http://www.kpv.si/podjetje/zaposlujemo.  
Vloge pošljete na naslov karmen.kogovsek@kpv.si, najkasneje do 22. 9. 2019. 

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. 
 


