
 

 

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:  

 

DELOVODJA NOVOGRADENJ IN VZDRŽEVANJA SISTEMA ODVAJANJA 

ODPADNE VODE (m/ž)  

 
Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- najmanj 5. stopnjo strokovne izobrazbe gradbene oziroma druge tehnične smeri z vsaj 2 letoma 

delovnih izkušenj ali 4. stopnjo izobrazbe gradbene oziroma druge tehnične smeri z vsaj 4 leti 
delovnih izkušenj, 

- poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet), 
- poznavanje področja dela,  
- vozniški izpit B kategorije. 
 
Zaželena je: 
- poznavanje vzdrževanja javne kanalizacije, 
- sposobnost analitičnega razmišljanja, 
- sposobnost reševanja problemov,  
- sposobnosti organizacije dela, 
- uporaba poslovno informacijskega sistema, 
- uporaba programa za nadzor objektov v upravljanju. 
 
Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, 
- samostojno in dinamično delovno okolje, 
- enoizmensko delo, 
- možnost napredovanja, 
- varčevanje v pokojninskem stebru, 
- redno plačilo. 
 
Vaše delo bo obsegalo: 
 

I: Vodstveno delo 
 vodenje skupine delavcev,  
 razporejanje delavcev in dajanje navodil posameznim delavcem  
 

II: Strokovno delo 

 izdelava dnevnih delovnih načrtov, koordinacija in priprava dela, mehanizacije, materiala in 

delovne sile, ter s tem povezanih delovnih poročil, evidenc in gradbenih dnevnikov, 

 pregledi priključkov, izdelava skice priključka za vnos v kataster priključkov ter izdelava predlogov 

načrta vzdrževalnih del,  

 vodenje in izvajanje vzdrževalnih del kanalizacijskega omrežja in sanacije okvar ter izvajanje 

popisov, povezanih s sistemom, 

 spremljanje izvajanja del na kanalizacijskem omrežju in nadzor nad izvajalcem del, 

 vodenje delovnih nalogov, prevoznic in strojnih poročil, izdelava izmer ter drugih podatkov, 

potrebnih za obračun storitev, 

 samostojno reševanje manj zahtevnih strokovnih problemov, 



 

 sodelovanje pri izvajanju investicijskih gradbenih del (opravila gradbenega delovodje),  

 sodelovanje pri zakoličbah objektov ali trase pri prevzemu del, v primeru lažjih zakoličb pa 

samostojna priprava le-teh,  

 zagotavljanje materiala iz skladišča in vodenje evidenc porabljenega materiala, 

 sodelovanje pri izvajanju postopkov deratizacije. 

 
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 ga najdete na spletni strani JP KPV, 

d.o.o. http://www.kpv.si/podjetje/zaposlujemo.  
Vloge pošljete na kadrovska@kpv.si ali po pošti na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje 
Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika najkasneje do 21. 3. 2023.  
Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. 
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