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Gasilska zveza Škofja Loka na podlagi 15.,16.,21.,33. in 34. člena Statuta Gasilske zveze
Škofja Loka (sprejet na Skupščini, dne, 9. 3. 2012 v Škofji Loki) ter sklepa Upravnega
odbora Gasilske zveze Škofja Loka (sprejet na zasedanju Upravnega odbora Gasilske zveze
Škofja Loka, dne, 29. 9. 2017) objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta v
strokovni službi Gasilske zveze Škofja Loka:
STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJSKO ADMINISTRATIVNA PODROČJA
DELA NA GZ ŠKOFJA LOKA
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi,
morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje
pogoje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

končana najmanj V. stopnje strokovne izobrazbe, tehnične, poslovne ali druge
ustrezne smeri;
državljanstvo Republike Slovenije;
usposobljenost za delo v računalniškem okolju Windows in s programi MS Office;
poznavanje osnov knjigovodstva in računovodstva;
opravljen in veljaven vozniški izpit B kategorije;
opravljen najmanj tečaj za operativnega gasilca;
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na pogojno kazen zapora v trajanju več kot
pet mesecev;
zoper osebo ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje pogojev z verodostojnimi listinami, ki jih v enakem
vrstnem redu kot so navedene, priloži vlogi. Za 2., 7., in 8. točko kandidat poda
podpisano izjavo.
Zaželjeno 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju gasilstva, z
dobrim poznavanjem gasilskega informacijskega sistema Vulkan, sistema
izobraževanja prostovoljnih gasilcev ter gasilstva in gasilske organizacije.
Izbrani kandidat bo na delovnem mestu imel možnost in dolžnost stalnega
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega
procesa.
Delovne naloge:
izvajanje strokovno administrativnih in tehničnih nalog, povezanih z delom in
nalogami v Gasilski zvezi Škofja Loka (dalje GZ),

-

izvajanje nalog na področju knjigovodstva in računovodstva,
izvajanje nalog na področju usposabljanja in izobraževanja,
spremljanje in priprava procesa usposabljanja in izobraževanja gasilcev,
sodelovanje pri izvajanju tečajev po programu GZ in posameznih GPO,
sodelovanje z drugimi gasilskimi zvezami in Gasilsko zvezo Slovenije,
sodelovanje s predstavniki občin na območju delovanja GZ in drugimi
organizacijami na področju zaščite in reševanja,
opravljanje drugih opravil v skladu s programom dela GZ, GPO in nalog, ki jih
zahteva narava dela,
druga opravila po nalogu predsednika in poveljnika GZ, poveljnikov GPO in
predsednikov posameznih komisij na nivoju GZ.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu z oznako
JN-1, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi rubrikami in podpisanimi
izjavami.
Izbrani kandidat bo delo na navedenem delovnem mestu opravljal v nazivu Strokovni
sodelavec GZ.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta, s
polnim delovnim časom in s poskusno dobo šestih mesecev, z možnostjo podaljšanja
za nedoločen čas.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Gasilske zveze Škofja Loka, na
Kidričevi cesti 51a, 4220 Škofja Loka.
V skladu s sklepom 1/2019., sprejetim na seji Upravnega odbora Gasilske zveze
Škofja Loka, dne, 29. 9. 2017, se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje
razpisnih pogojev. Izbrani kandidat bo moral pred podpisom pogodbe predložiti vsa
zahtevana potrdila in dokazila.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na obrazcu z oznako JN-1, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z oznako: "JN-1 — Strokovni sodelavec GZ Škofja Loka, na naslov: Gasilska
zveza Škofja Loka, Kidričeva cesta 51a, 4220 Škofja Loka, in sicer v roku 8 dni po
objavi na spletni strani Gasilske zveze Škofja Loka.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od objave.
Na spletni strani Gasilske zveze Škofja Loka, na naslovu http://www. gzvezaskofjaloka.si, bo objavljeno obvestilo o končanem postopku javnega razpisa.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 041 730 - 995 (Metod Jamnik), vsak
delovnik, od 9. do 10. ure.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Predsednik GZ:
Andrej Ambrožič l. r.

