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Zadeva: Izvedba postopka javnega razpisa za popolnitev delovnih mest kuharjev 
v kuhinjah SV.

Zvezi: A. Zapisnik 1. KK NGŠ 9. januar 2020, št. dokumenta 900-27/2020-7 z dne 
20. 1. 2020.
B. Sestanek kadrovskih delavcev sil SV, št. dokumenta 100-27/2020-6 z dne 
7. 2. 2020.

Skladno z dopisoma, navedenima v zvezi tega dokumenta, in z namenom popolnitve prostih 
delovnih mest kuharjev v SV, ki nam jih z razpisom v mesecu marcu 2020 ni uspelo popolniti, vas 
naprošamo za ponovno izvedbo postopka javnega razpisa za naslednja delovna mesta:

1. KUHAR IV (m/ž) – več izvajalcev.

Osnovni podatki delovnega mesta:
- 17. plačni razred (824,84 evrov),
- delovna mesta so na različnih lokacijah: Bohinjska Bela, Pokljuka, Poljče na 

Gorenjskem, Kranj, Postojna in Vipava.

Pogoji:
- končano najmanj srednje poklicno izobraževanje, gostinstvo (smer kuhar ali kuhar – 

natakar, gastronom - hotelir) oziroma smer živilske tehnologije (IV. st.),
- vozniško dovoljenje B kategorije,
- kuharska znanja in strokovna razgledanost ter samostojnost pri pripravi jedi,
- 6 mesecev delovnih izkušenj na področju samostojne priprave jedi.

Naloge:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- samostojna priprava hrane,
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji,
- sodelovanje  pri izvajanju nalog na področju oskrbe s prehrano,
- dosledno izvajanje določil HACCP sistema.

Kandidati ob prijavi priložijo: kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, 
potrdilo, da nimajo dvojnega državljanstva, potrdilo o delovnih izkušnjah.

Prijave zbiramo do vključno 18.12. 2020. S kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje bodo 
opravljeni razgovori na katerih se bo preverjala njihova strokovna usposobljenost.
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2. GLAVNI KUHAR V – VODJA IZMENE (m/ž).

Osnovni podatki delovnega mesta:
- 21. plačni razred (964,94 evrov),
- lokacija delovnega mesta: Poljče na Gorenjskem.

Pogoji:
- končano najmanj srednje poklicno izobraževanje, gostinstvo (smer tehnik kuharstva, 

gastronomski tehnik, gastronomsko - turistični tehnik) oziroma smer živilske 
tehnologije,  (V. st.),

- vozniško dovoljenje B kategorije,
- kuharska znanja in strokovna razgledanost ter samostojnost pri pripravi jedi,
- 12 mesecev delovnih izkušenj na področju samostojne priprave jedi,
- 6 mesecev delovnih izkušenj na področju vodenja priprave jedi in organizacije dela v 

kuhinji.

Naloge:
- opravljanje del in nalog v skupini za pripravo hrane,
- samostojna priprava hrane,
- vodenje, organiziranje in nadziranje dela v kuhinji,
- dosledno izvajanje določil HACCP sistema ter kontrola postopkov, skrb za racionalno 

porabo virov, izvajanje priprave jedi, strežbe, čiščenja,
- sodelovanje pri skladiščenju prehranskih artiklov,
- naročanje artiklov in sestavljanje jedilnikov.

Kandidati ob prijavi priložijo: kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, 
potrdilo, da nimajo dvojnega državljanstva, potrdilo o delovnih izkušnjah.

Prijave zbiramo do vključno 18. 12. 2020. S kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo 
opravljeni razgovori, na katerih se bo preverjala njihova strokovna usposobljenost.

S spoštovanjem.

Pripravila:
VU VIII. r. Elizabeta Pustavrh Polkovnik
NVU za kadre mag. Blaž Tomšič

načelnik Sektorja za kadre

Poslano:
– naslovniku.
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