
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 03.01.2022 
 

Javni zavod Ratitovec (JZR) na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–
UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr.) objavlja prosto 

delovno mesto: 
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 

(šifra DM I014010) 
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga 
znanja: 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
- osnovnošolska izobrazba ali IV. stopnja izobrazbe - tehnična smer (prednost imajo srednješolsko 
izobraženi) 
- zaželjene so delovne izkušeje, 
- vozniški izpit "B" kategorije 
 
želena dodatna znanja in veščine: 
- poznavanje področij in izkušnje z delom na področjih dela zavoda, 
- poznavanje področja klimatov, kompresorjev hladilnih naprav ali tečaj za vzdrževanje naprav za 
pripravo kopalne vode ipd. 
- razna tehnična znanja kot so znanja iz elektro področja, zidarskega področja, ... 
 
Opis del in nalog: 
Opis del in nalog: 
vzdržuje poslovne in športne prostore zavoda, 
oskrbuje poslovne zgradbe zavoda in druge poslovne površine s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno 
delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice, 
skrbi za poslovne zgradbe in inventar zavoda ter jih varuje, skrbi za red in čistočo v notranjosti 
poslovnih prostorov ter za red in čistočo okolico zavoda, 
vzdržuje osnovna sredstva zavoda v prostorih in na njegovih zunanjih površinah, 
nadzira in skrbi za pravilno ogrevanje prostorov in o pomanjkljivosti ali napakah na ogrevalnih 
sistemih sproti obvešča pristojno službo ter skrbi za odpravo le-teh napak, 
vodi evidenco izdanih ključev vsem osebam in za vse prostore, do katerih imajo posamezne osebe 
dostop, 
predlaga vodstvu zavoda nabavo potrebnega materiala za sanitarno ter drugo vzdrževanje zavoda ter 
poskrbi za njihovo nabavo, 
Izdaja in vodi nadzor nad porabo nabavljenih sredstev, 
 
pregleduje vodovodne napeljave v sanitarijah in poslovnih prostorih ter sproti odpravlja okvare 
oziroma poskrbi za odpravo okvar, 
ugotavlja in ocenjuje  poškodbe , ki jih povzročajo uporabniki prostorov zavoda oziroma drugi 
obiskovalci zavoda na inventarju zavoda ter o tem obvešča vodstvo zavoda, 
skrbi za protipožarno varnost zavoda poslovnih prostorov zavoda, za stalno uporabnost in redne 
preglede gasilskih aparatov in za hidrantni sistem ter v primeru požara pokliče gasilce, 
z vodstvom zavoda se posvetuje o potrebnih delih ter po odobritvi naroča in nadzoruje izvajanje del, 
ki jih opravljajo zunanji izvajalci, če jih ne more opraviti sam, 



ureja in vzdržuje pripadajoče zunanje površine zavoda (dvorišča, igrišča, zelene površine, otroška 
igrišča),  
ureja in vzdržuje športne objekte in športno-rekreacijske površine, 
kosi travnate površine, ureja drevje ter skrbi za cvetlične gredice, 
čisti neposredno okolico zavoda (vhodi, izhodi, dostopne poti), 
skrbi za delovanje zimske službe in odstranjevanje snega s parkirišč oziroma dohodnih poti oziroma 
za čiščenje in posipavanje zaledenelih površin pri dohodih v prostore zavoda, 
priprava razporeda uporabe (urnika) vseh prostorov športne dvorane z zunanjimi igrišči ter 
plavalnega bazena, 
upravljanje in sodelovanje pri upravljanju s klimatskimi napravami, toplotnimi postajami, sevali, 
vodovodnimi in elektroinštalacijami, 
sodelovanje z Osnovno šolo Železniki, sodelovanje z drugimi uporabniki športne dvorane in 
plavalnega bazena ter z izvajalci letnega programa športa občine Železniki;  sodelovanje z ostalimi 
zaposlenimi; 
sodelovanje pri organizaciji raznih tekem, turnirjev, lig, prireditev, …,  
skrb za ustreznost bazenske vode, skrb za filtracijo in higieno bazenske vode, skrb za delovanje 
bazenske tehnike  
opravljanje določenih vzdrževalnih del po nalogu direktorja zavoda, 
priprava športnih prostorov v primeru prireditev, koncertov, zabav in ostalih aktivnosti izven redne 
dejavnosti, 
sodelovanje z čistilkami in določanje skupnih del in nalog ter usklajevanje le teh, 
skrb za nabavo določenih tehničnih pripomočkov, ki se potrebujejo za možno izvedbo določenih del,  
opravlja druga dela po navodilih direktorja in po splošnih aktih zavoda.  
 
Delavec je dolžan opravljati tudi druga dela, med katera sodijo dela in naloge, po katerih se potreba 
pojavlja občasno ali nepričakovano (npr. delo v inventurnih komisijah, drugih strokovnih organih, 
strokovnih skupinah ipd. 
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
III.« Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom, pri čemer se kot poseben pogoj za opravljanje dela določi poskusno delo v trajanju šest (6) 
mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na objektih v upravljanju JZR, sedež zavoda je Otoki 9a, 
4228 Železniki. 
 
Prijava mora obvezno vsebovati: 
osnovne podatke kandidata, 
opis stopnje in smeri izobrazbe, 
opis delovnih izkušenj, 
e mail naslov 
 
Zaželjeno je, da prijava poleg izpolnjevanja pogojev vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v 
tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 
 
Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »javni razpis – 
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III.« na naslov: Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, 4228 
Železniki do 12.01.2022. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na e naslov: 
info@jzr.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 
 
Kandidati bodo vabljeni na razgovor ter o izbiri obveščeni preko e maila. Informacije o izvedbi 
javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 510 04 10. 
 
Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in 
moške. 


