
 
Številka:   110-15/2022-1 

Datum:           15. 6. 2022 

 

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – 

ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih 

razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. 

US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. 

US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), Občina Polzela javno objavlja 

 

 

prosto strokovno tehnično delovno mesto 

POMOŽNI DELAVEC II 

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

moške in ženske. 

 

Pogoji za opravljanje dela: 

- najmanj popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe. 

 

Delovno področje: 

- opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil, 

- urejanje in čiščenje javnih površin, 

- vzdrževanje delovnih strojev, 

- pomoč pri izvedbi prireditev in 

- druga dela po navodilih nadrejenega. 

 

Prijava mora vsebovati kratek življenjepis, kjer kandidat navede znanja, sposobnosti in veščine. 

 

Delovno mesto »Pomožni delavec II« je strokovno tehnično delovno mesto v Režijskem obratu 

Občine Polzela. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s 

polnim delovnim časom.  

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Polzela, Malteška 

cesta 28, 3313 Polzela. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski 

naslov: obcina.polzela@polzela.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

 

Rok za vlaganje prijav je 8 dni po javni objavi na spletni strani Občine Polzela in na Zavodu RS za 

zaposlovanje, to je do 23. 6. 2022. 

 

Kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije o 

izvedbi javne objave daje direktorica občinske uprave, Alenka Kočevar, 03 703 32 00. 

 

  

 

 

Jože Kužnik  

Župan 
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