
1/1

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 
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Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5538  NOVO MESTO 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  RAČUNALNIKAR V ŠOLI IN VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME V 
VRTCU - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  KOMBINIRANO DELOVNO MESTO - VZDRŽEVANJE IKT OPREME IN 
RAČUNALNIŠKE SISTEMA ŠOLE IN VRTCA (ŠOLA 65, VRTEC 35). 

Izobrazba po Klasius:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0619  
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo 
Alternativna izobrazba:   
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto Poskusno delo:  ne 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B 

Zahtevano znanje jezikov:  SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče 
Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno

 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno
 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno
 5 - programiranje - 2 - zahtevno
 6 - poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno
 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno
 3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Priložiti potrdilo o 
nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje in Okrajnega sodišča. 

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh 
Objava tudi na naslednjih UE:   

Rok za prijavo kandidatov:  3  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  NEVENKA LAHNE, 07 38-44-180, info@os-smarjeta.si 
Kontakt delodajalca za BO:  NEVENKA LAHNE, 07 38-44-180, info@os-smarjeta.si 

Posredovanje ZRSZ:   

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 1.7.2022 Datum objave v prostorih zavoda: 1.7.2022
Rok za prijavo kandidatov: 6.7.2022


