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Razpis objavljen na ZRSZ; št. objave: OL98300 

Datum: 25.5.2022 

Zadeva št.: 104-05/2022 

 

razpisujemo prosto delovno mesto VODOVODNI INŠTALATER  

za delo na dejavnosti OSKRBA S PITNO VODO  

PRIČAKUJEMO:  

IZOBRAZBA 
Srednja poklicna in podobna izobrazba (14);  

smer: Tehnika (071), Arhitektura, urbanizem, gradbeništvo (073) 

ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE 1 leto  

POGOJI 

Znanje slovenskega jezika na višji ravni (C1) 

Vozniški izpit B-kategorije  

Poznavanje HACCP sistema 

ŽELENA ZNANJA, SPOSOBNOSTI IN 

LASTNOSTI 
Vozniški izpit F in G kategorije 

DELOVNE NALOGE:  

- vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja in javnemu vodovodnemu omrežju pripadajočih hidrantnih 

omrežij: 

- nadzor nad delovanjem črpalk za distribucijo pitne vode, črpališč, črpalnih bazenov in prečrpališč ter 

vodenje ustreznih evidenc 

- izvajanje vzdrževalnih del na sistemih oskrbe s pitno vodo 

- menjava in popis vodomerov 

- doziranje klora v vodovodna omrežja v skladu z navodili 

- vzdrževanje vodovodnih zajetij 

- odkrivanje in popravilo napak na sistemih oskrbe s pitno vodo 

- gradnja in vzdrževanje hišnih priključkov, 

- izvajanje del pri novogradnjah objektov in naprav komunalne infrastrukture, 

- ostale vodoinštalaterske storitve, 

- ostala komunalna dela, 

- opravljanje drugega dela po navodilih nadrejenih. 

NUDIMO:   

- delo od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času, 

- uvajanje v delo,  

- timsko delo, 

- družbeno odgovorno delo,  

- možnost dodatnega izobraževanja iz področja dela,  

- dodatno zdravstveno in nezgodno zavarovanje, 

- dodatno pokojninsko zavarovanje (po 1 letu zaposlitve), 

- povračilo stroškov uporabe mobitela in vzdrževanja delovnih oblačil,   

- minimalni število dni letnega dopusta: 25 dni,   

- redno plačilo,  

- sklenitev pogodbe za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece 

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

tel.: 01 75 08 113 (od 7.30 do 14.30. ure)  

Prijave zbiramo do vključno 05. 06. 2022 na:  

- e-naslov: katja.rupnik@kp-logatec.si  

- naslov podjetja: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec 

- kandidati lahko pokličejo za razgovor 
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