
 
 

OBČINA DESTRNIK 
_______________________________________________ 

 
Na podlagi prvega odstavka 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 in 81/19) in 
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 in 40/12 – ZUJF)  
 
Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 
 
objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom: 
 

»TRAKTORIST STROJNIK IV« 
(Šifra DM: J034082) 

 
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki 
se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:  

 srednja poklicna izobrazba, 

 4 mesece delovnih izkušenj, 

 vozniški izpit za traktor (kategorija F). 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z opravljenim izpitom za kategorije C, BE, F in G ter 
opravljenim izpitom iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki ter izpitom za upravljanje 
težke gradbene mehanizacije. 

Delovne naloge:  

 upravljanje s traktorji in ostalimi kmetijskimi stroji, 

 vzdrževanje traktorjev in ostalih strojev, 

 upravljanje gradbene mehanizacije, 
 košnja trave, 

 pluženje snega, 

 vzdrževanje javnih cest in javnih površin, 

 druge naloge iste zahtevnosti po nalogu nadrejenega. 
 
Prijava mora vsebovati: 

1. obrazec za prijavo, ki je priloga te javne objave in iz katerega mora biti razvidno: 
- izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer 

izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je 
bila izobrazba pridobljena); 

- izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo 
delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) 
sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu 
delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog). 

 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne 
izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom in poskusnim delom v trajanju dveh (2) mesecev.   
 



 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih režijskega obrata Občine Destrnik, Drstelja 45, 2253 
Destrnik in na terenu po celotnem območju Občine Destrnik.  

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Prosto delovno mesto 
traktorist strojnik IV – nedoločen čas« na naslov Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 
Destrnik, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni 
strani Občine Destrnik. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na 
elektronski naslov: obcina.destrnik@destrnik.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z 
elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje osmih dneh po zaključenem postopku izbire. 

Dodatne informacije o izvedbi postopka daje Milan Klemenc, direktor občinske uprave, na tel. št: 
02/761 92 50. 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške. 

 
Številka: 110-2/2020-2  
Datum: 13. 2. 2020 
 
 

                                                                                             Franc PUKŠIČ 
                                                                                               župan Občine Destrnik 

 


