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Objava pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 

Rok prijave: 8 dni od objave 

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 
63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF s pripadajočimi dopolnitvami) in 25. člena Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 –
ZPosS)

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka objavlja razpis za 1 prosto strokovno-Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka objavlja razpis za 1 prosto strokovno-
tehnično delovno mesto

ČISTILKA II (m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe,

- državljanstvo Republike Slovenije; 

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v 
trajanju več kot šest mesecev; 

- zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega - zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Delovne izkušnje s področja opravljanja dela lahko pomenijo prednost pri izbiri. 

V primeru opisa delovnih izkušenj, se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem 
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji 
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo 
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na 
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Poleg posebnih 
pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja 
delovnega prava. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta 
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
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Zaželena znanja, sposobnosti in lastnosti:

- vozniški izpit B-kategorije.

Naloge delovnega mesta so:
- čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev, ki so v lasti, najemu ali 

upravljanju občine in drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina,



- urejanje prostorov, ki jih uporablja občinska uprava in povezane pravne osebe 
občine,

- skrb za zaloge čistil, materiala in drugih pripomočkov v povezavi z opravljanjem dela,
- opravljanje drugih nalog z delovnega področja oddelka po nalogu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati: Prijava mora vsebovati: 

1. pisno izjavo kandidata, da: 

a) je državljan Republike Slovenije,

b) da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v 
trajanju več kot šest mesecev,

c) da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

d) da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Občini Škofja Loka pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc. 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti 
ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne  
izobrazbe navede tudi druga znanja, veščine in delovne izkušnje, ki jih je pridobil.

Skladno z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih 
državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/10) se v izbirni 
postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev. 

Izbrani kandidat bo opravljal delo na strokovno tehničnem delovnem mestu Čistilka II, šifra 
delovnega mesta: J032001. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za 
nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v kolikor po opravljenem predhodnem 
zdravstvenem pregledu ter varnostnem preverjanju ne bo ugotovljenih zadržkov. zdravstvenem pregledu ter varnostnem preverjanju ne bo ugotovljenih zadržkov. 

Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Občine Škofja Loka na naslovu Mestni trg 15 v 
Škofji Loki oziroma v drugih uradnih prostorih Občine Škofja Loka.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »razpis ČISTILKA 
II, št. 1100-0008/2019« na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, in 
sicer v roku 8 dni po objavi pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko 
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@skofjaloka.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku razpisa bo 
objavljeno na spletni strani Občine Škofja Loka (https://www.skofjaloka.si/). 

Informacije o izvedbi razpisa dobite vsak delovni dan od 10.00 do 11.00 ure pri Nini Tušek na 
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Informacije o izvedbi razpisa dobite vsak delovni dan od 10.00 do 11.00 ure pri Nini Tušek na 
tel. št. 04 5112 311 in e-naslovu: nina.tusek@skofjaloka.si.


