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Številka: 37-1/2022
Datum: 14. 02. 2022
Zadeva: Objava razpisa za prosto delovno mesto
V skladu s 23. členom Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in 13. členom
Kolektivne pogodbe za poklicne gasilce in druge delavce zaposlene v Javnem zavodu za
gasilno in reševalno službo Sežana, na podlagi kadrovskega načrta in usklajenega finančnega
načrta zavoda, direktor zavoda razpisuje prosto delovno mesto
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI (m/ž)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zaključena višja strokovna ali višješolska izobrazba (prejšnja);
2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju gasilstva;
3. ne sme 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;
4. zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. psihofizična sposobnost za opravljanje del;
6. ustrezne organizacijske sposobnosti;
7. kreativnost in ustvarjalnost;
8. samoiniciativnost;
9. komunikativnost in smisel za delo v skupinah ter sodelovanje med različnimi
organizacijami, ki sodelujejo na operativnem področju.
10. vozniški izpit »B« kategorije.
Funkcionalna (dopolnilna) znanja:
• opravljen tečaj iz varstva pri delu in požarnega varstva;
• aktivno obvlada slovenski jezik;
• opravljen predpisan strokovni izpit.
Druge zahteve:
• poskusno delo 2 meseca.
Ključne delovne naloge:
• pomoč pri organiziranju in vodenju dela v servisu RGA;
• zagotavljanje brezhibnega delovanja servisa gasilske tehnike, instalacij in opreme za
gašenje;
• delo na preventivnem področju;
• delo na področju internih, mednarodnih in EU projektih;
• izvajanje zahtevnih servisnih dejavnosti;

• opravlja druge splošne reševalne naloge z Zakona o gasilstvu in druga dela po nalogu
vodje preventive in direktorja-poveljnika.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih
pogojev in sicer:
• pod točko 1 mora kandidat predložiti diplomo o pridobljeni ustrezni izobrazbi;
• pod točko 2 mora kandidat svoje delovne izkušnje vpisati v obrazec EUROPASS –
curriculum vitae pod rubriko DELOVNE IZKUŠNJE;
• pod točko 3 mora kandidat predložiti potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobi iz
sodišča ali ustrezno izjavo, da je potrdilo v pridobivanju in ga naknadno dostavi, če je
pozvan;
• pod točko 4 mora kandidat predložiti izjavo s katero jamči, da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
• pod točko 5-9 mora kandidat vpisati ustrezne izkušnje iz predhodnega dela v obrazec
EUROPASS – curriculum vitae;
• pod točko 10 mora kandidat predložiti kopijo vozniškega dovoljenja z jasno razvidnim
podatkom o zahtevanem vozniškem dovoljenju.
Prijava na razpis mora biti obvezno oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae, ki je
dosegljiv na spletni strani https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculumvitae/templates-instructions. Na zahtevo kandidata in ob predložitvi elektronskega naslova
lahko obrazec tudi pošljemo.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo s priporočeno pošiljko po navadni pošti na
naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana z
oznako »Prijava na razpis – SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI«. Zaradi razmer
povezanih s COVID-19 osebna oddaja vloge ne bo mogoča. Obravnavane bodo prijave na
razpis, ki bodo na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13,
6210 Sežana prispele po pošti do petka 18. 02. 2022.
Kandidat mora izpolniti soglasje, da dovoljuje ZGRS Sežana za potrebe razpisa za prosto
delovno mesto obravnavati osebne podatke prijavljenega kandidata. V primeru, da
soglasje ne bo izpolnjeno in podpisano, bo prijava kandidata izločena in ne bo upoštevana
v razpisu.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki (05) 73 10 706 (Katarina
Mahne) ali na elektronski pošti info@zgrs.si.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
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