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Slov. Konjice, 17.11.2021 
   

Objava razpisa za delo na ŠC Slov. Konjice-Zreče,  
šola vožnje 

UČITELJ VOŽNJE, UČITELJ PREDPISOV, STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŽNJE 
 
 
Interes za zasedbo delovnega mesta lahko oddajo zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane 
pogoje za  delovno mesto oz. so pripravljeni opravljati delo v šol vožnje: 
 
Delovno mesto, naziv:  UČITELJ VOŽNJE  
Zahtevani pogoji (vsi iz Zakona o voznik in najmanj): 

 najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba  
 zaključen program izobraževanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije motornih vozil in ima 

opravljen izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije,  ali ima odločbo javne agencije 
o priznavanju poklicnih kvalifikacij; 

 veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let; 
 kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje 

in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, 
premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna 
sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa; 

 Kandidat ni bil pravnomočno kaznovan za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi 
nasilja; 

 Kandidatu v zadnjih treh letih ni: 
- bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja; 
- bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica; 
- bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe 

vozniškega dovoljenja; 
- bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije. 

Plačni razred: začetni 27 in končni 41. Možnost napredovanja na delovnem mestu. 
Lokacija dela: ŠC Slovenske Konjice-Zreče oz. teren. 
Opis dela:   
Izvaja praktično usposabljanje kandidatov za voznika motornih vozil v cestnem prometu, pripravlja 
priprave za usposabljanje, vodi in nadzira evidence s področja dela, presoja kandidatovo 
pripravljenost za usposabljanje in spremlja napredovanje kandidata, predlaga pristop k vozniškemu 
izpitu, sodeluje pri vozniškem izpitu kandidata, opravlja tekoče vzdrževanje, čiščenje vozila, nadzira 
tehnično usposobljenost in opremljenost vozila, stalno spremlja novosti v cestno prometnih in avto-
šolskih predpisih ter se stalno strokovno izpopolnjuje in drugo podobno. 
 
 
Delovno mesto: UČITELJ PREDPISOV 
Zahtevana izobrazba (vsi iz Zakona o voznik in najmanj): 

 najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih; 
 zaključen program izobraževanja za učitelja predpisov in opravljen izpit pred komisijo, ki jo 

imenuje direktor javne agencije, ali ima odločbo javne agencije o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij; 

 najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B; 
 kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje 

in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, 
premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna 
sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa. 

Plačni razred: začetni 32. in končni 46. 
Lokacija dela: ŠC Slovenske Konjice-Zreče oz. teren 
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Opis dela:   
Priprava in izvajanje tečajev, delo v ustreznih  aplikacijah (rač. program) in delo z učnimi pripomočki 
(projektor, tabla, računalnik...), vodenje evidenc in dnevnikov, priprava in izvajanje delavnic ob 
določenih dogodkih, sodelovanje s kandidati oz. tečajniki in drugo podobno. 
 
 
Delovno mesto: STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŽNJE 
Zahtevana izobrazba (vsi iz Zakona o voznik in najmanj): 

1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve 
stopnje in najmanj tri leta delovni izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje 

2. zaključen program za vodjo šole vožnje in opravljen izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor 
javne agencije, ali ima odločbo javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij, 

3. ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila kategorije B 
4. kandidat ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper 

življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, 
pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna 
pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa. 
 

Plačni razred: začetni 32. in končni 46. 
Lokacija dela: ŠC Slovenske Konjice-Zreče oz. teren 
Opis dela:   
Načrtuje, organizira, vodi dejavnost avto šole, sodeluje pri oblikovanju programa razvoja dejavnosti, 
razporeja, vodi in spremlja delo voznikov inštruktorjev in predavateljev cestno prometnih predpisov, 
spremlja poslovanje avto šole, sodeluje z nadzornimi in drugimi odgovornimi institucijami, nadzira 
usposobljenost in opremljenost vozil, stalno spremlja novosti v cestno prometnih in avto šolskih 
predpisih ter stalno strokovno izpopolnjevanje in drugo podobno. 
 
Ostale informacije in način prijave: 
 
Št. oseb:1 (možna kombinacija zasedbe delovnih mest) 
Trajanje zaposlitev: določen/nedoločen čas 
Vrsta zaposlitve; polni delovni 
 
Način prijave: Vlogo v zaprti kuverti oddati v tajništvo, na sedež ŠC  s pripisom: Razpis za DM v 
AŠ  (ne odpiraj).  
 
Podpisana vloga, skupaj  z vsemi obveznimi prilogami (prošnja, kopija dokazil o izpolnjevanju 
pogojev in morebitni dodatni usposobljenosti)  mora vsebovati navedbo izpolnjevanja pogojev.  
Zaželen je življenjepis z referencami.  
 
Rok prijave: do ustrezne zapolnitve delovnega mesta. 
 
Dodatne informacije zainteresiranega kandidata: mail naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si. 
 
Objava:  spletna stran ŠC, zavod RS za zaposlovanje. 
  
 

    ravnateljica- direktorica 
    mag. Jasmina Mihelak Zupančič 
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