
 

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 vzdrževanja javnih površin in javne razsvetljave (m/ž) 
 
Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- najmanj magisterij stroke (VII. stopnja, 2. bolon. st.) oz. specializacija po visokošolskem 

strokovnem programu, univ. program, z vsaj 3 leti delovnih izkušenj ali visokošolsko strokovno 
izobrazbo  (VI/II. stopnje) z vsaj 5 let delovnih izkušenj ali visokošolsko izobrazbo (VI/I.  stopnja) z 
vsaj 7 leti delovnih izkušenj gradbene oziroma druge tehnične smeri, 

- opravljen izpit iz ZUP, 
- strokovni izpit po ZGO, 
- vozniški izpit B kategorije, 
- znanje enega svetovnega jezika, 
- poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet), 
- dobro poznavanje predpisov s področja vzdrževanja javnih površin. 
 
Zaželena 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, 
- 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 zimske službe, vodenje gradbišč, 
 izdelava kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih načrtov, analiz in poročil za OE, 
 izdelava programov, operativnih terminskih načrtov OE in nadzor nad njihovim izvajanjem, 
 sodelovanje in usklajevanje z občino, krajevnimi skupnostmi, kooperanti, projektanti in drugimi 

deležniki, povezanimi z delovanjem organizacijske enote, 
 spremljanje in analiziranje stroškov enote ter sodelovanje pri oblikovanju cen, 
 priprava, vodenje in nadzor nad izvajanjem gradbenih del, 
 izdajanje uradnih dokumentov v okviru izvrševanja javnih pooblastil, 
 sodelovanje na tehničnih pregledih, 
 komunikacija z uporabniki, 
 koordinacija, dopolnjevanje evidenc in usklajevanje del, povezanih s poročili preglednika cest – 

do izvedbe nujnih in drugih potrjenih del s strani naročnika, 
 sodelovanje v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu posamezne občine in izvedba 

postopkov, od naročila do postavitve nove prometne signalizacije, 
 priprava strokovnih predlogov s tehničnega področja. 
 



 

Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da pisno vlogo z 
življenjepisom (CV) in 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 7.10.2018. 

 
 


