
 

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:  

 

VOZNIK SMETARSKEGA VOZILA / SAMONAKLADALNIKA Z DVIGALOM IN 

SPREMLJEVALEC SMETARSKEGA VOZILA (m/ž) (kombinirana pogodba) 

 
Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- najmanj 4. stopnjo izobrazbe, strojne oziroma druge tehnične smeri, z vsaj 6 meseci delovnih 

izkušenj,  
- vozniški izpit B, C kategorije, 
- temeljna poklicna kvalifikacija za voznika, 
- izpit za upravljanje dvigala. 
 
Zaželeno je: 
- poznavanje vzdrževanja opreme (vozil, TGM, …), 
- uporaba poslovno-informacijskega sistema. 
 
Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas s 4 mesečnim poskusnim delom, 
- samostojno in dinamično delovno okolje, 
- enoizmensko delo, 
- možnost napredovanja, 
- varčevanje v pokojninskem stebru, 
- redno plačilo. 
 

Gre za kombinirano pogodbo - VOZNIK SMETARSKEGA VOZILA / SAMONAKLADALNIKA Z 
DVIGALOM (90 %) IN SPREMLJEVALEC SMETARSKEGA VOZILA (10 %) 
 
Vaše delo VOZNIKA SMETARSKEGA VOZILA / SAMONAKLADALNIKA Z DVIGALOM bo obsegalo: 
- vožnja specialnih komunalnih in drugih vozil, 
- tekoče vzdrževanje in čiščenje vozil, 
- zagotavljanje varnega izvajanja zbiranja odpadkov, 
- zagotavljanje izvajanja zbiranja odpadkov po urniku, 
- nadzor nad tehnično brezhibnostjo in urejeno dokumentacijo vozil, 
- obveščanje nadrejenega o nepravilno odloženih odpadkih na terenu, 
- redno izpolnjevanje prevoznic oziroma potnih nalogov ter vodenje evidenc, 
- upoštevanje cestnoprometnih predpisov, 
- spoštovanje in izvajanje predpisov s področja varstva pri delu in požarne varnosti, 
- opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega, ki pripomorejo k opravljanju 

osnovnega dela oz. so pogoj za nadaljevanje drugih del. 

 
Delo SPREMLJEVALCA SMETARSKEGA VOZILA bo obsegalo: 
- praznjenje tipskih posod za odpadke, skladno z navodili, 
- pospravljanje raztresenih odpadkov, 
- čiščenje ekoloških otokov, 
- pobiranje kosovnih odpadkov in njihovo razvrščanje, 
- čiščenje in pranje smetarskega vozila,  
- vizualni pregled odpadkov v zabojnikih (preverjanje pravilnosti ločevanja odpadkov), 



 

- opravljanje vseh del na področju dejavnosti OE.  
 

Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da oddate pisno vlogo z: 
- življenjepisom (CV),  
- zahtevanimi dokazili,  
- 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 Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali na kadrovska@kpv.si, 
najkasneje do 21. 10. 2022. Nepopolnih in prepoznih vlog ne bomo upoštevali. 

- upoštevanje cestnoprometnih predpisov, 
- pomoč v drugih organizacijskih enotah na nezahtevnih delih, 


