
JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 
 
 
FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, 
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 
 
1. Razpisano delovno mesto:  

Tehnični delavec V (I) (šifra DM: J035067) v Gospodarsko - tehničnem sektorju Filozofske 
fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. 
 

2. Pogoji za opravljanje dela: 
 

- srednja strokovna izobrazba elektro smeri; 
- organizacijske sposobnosti in potrebna tehnična znanja; 
- sposobnost samostojnega organiziranja dnevnega dela; 
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj. 

  
Poskusno delo: 2 meseca 
 

3. Kratek opis del in nalog: 
 

- redno vzdrževanje zunanjosti stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov 
in naprav ter morebitna manjša popravila opreme in osnovnih sredstev na stavbi in 
pohištveni opremi, ki ne zahtevajo posega serviserja, premestitve pohištva, vključno z 
demontažo in montažo; 

- opravljanje elektro vzdrževalnih in inštalacijskih del, menjava svetil, žarnic, stikal in 
vtičnic; 

- kontrola delovanja in menjava filtrov na prezračevalnih in klimatskih napravah ter 
odprava manjših napak; 

- kontrola delovanja toplotne postaje (obtočnih črpalk, avtomatskih regulatorjev), 
nastavitve in manjša popravila; 

- sodelovanje z zunanjimi sodelavci pri izvajanju zahtevnejših vzdrževalnih del 
(načrtovanje vzdrževalnih del, kontrola nad izvajalci); 

- reševanje ljudi iz dvigal, kontrola dvigal, sodelovanje s serviserji; 
- nabava in skladiščenje električnih materialov, skrb za zalogo potrošnih in 

instalacijskih materialov; 
- izvajanje gašenja začetnih požarov in izvajanje evakuacije; 
- periodični pregledi varnostne razsvetljave; 
- skrb za periodično izvajanje meritev elektro in strelovodne instalacije; 
- skrb za odstranjevanje snega s parkirišča; 
- izvajanje manipulacij in internega transporta opreme, pomoč pri razstavah, selitvah, 

sejmih in drugih dogodkih; 
- skrb za vozni park fakultete in opravljanje prevozov oseb in materiala po različnih 

lokacijah. 
 
 



4. Rok za prijavo: 10 dni, do vključno 23. 4. 2022 
 

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v 
razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: maja.krapez@ff.uni-lj.si 
 
 

6. Kontaktna oseba na fakulteti: 
Ime in priimek: Maja Krapež 
Telefonska številka: 01 241 1314 
E-mail: maja.krapez@ff.uni-lj.si 

mailto:maja.krapez@ff.uni-lj.si

