
 

 
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA 
Vojkova cesta 19, 1000 LJUBLJANA 
 

 

   

 

Na podlagi 7. in 8. člena Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/01 in 57/08) ter 
10. in 19. člena Statuta Gasilske brigade Ljubljana,  Svet  zavoda Gasilske brigade Ljubljana, Vojkova cesta 19, 
Ljubljana, objavlja javni razpis za delovno mesto  
 

POVELJNIKA 
GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA ( m / ž ) 

 
 
Poveljnik brigade je poslovodni organ javnega zavoda in opravlja naloge direktorja, vodi strokovno delo zavoda in 
je poveljnik javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana. 
 
Na razpisano delovno mesto bo izbran kandidat, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega 
razmerja in: 

-  ima univerzitetno izobrazbo tehniške, družboslovne ali druge ustrezne smeri, 
-  ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, 
- da pozna področje dejavnosti zavoda, 
- da obvlada aktivno vsaj en svetovni jezik. 

 
Prijava mora vsebovati: 
 
1. izjavo in dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih morajo biti razvidni ustanova, 

na kateri je bila izobrazba pridobljena, leto zaključka izobraževanja ter stopnja in smer izobrazbe. Kot ustrezna 
izobrazba se šteje: specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / specializacija po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska 
izobrazba (druga bolonjska stopnja), 

2. opis delovnih izkušenj in dokazila (potrdila prejšnjih delodajalcev ipd.), iz katerih je razvidno izpolnjevanje 
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 

3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede aktivnega znanja najmanj enega svetovnega jezika. Kot dokazilo o aktivnem 
znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o znanju jezika na višji ravni 
(raven B2) oz. o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji ali potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz 
jezika I in II ali potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni. 

 
Kandidat je ob prijavi dolžan predložiti tudi štiriletni program dela in razvoja javnega zavoda Gasilska brigada 
Ljubljana. 
 
Svet javnega zavoda bo, s soglasjem ustanovitelja Mestne občine Ljubljana, imenoval izbranega kandidata za 
poveljnika Gasilske brigade Ljubljana za dobo 4 let.  
 
Predstojnik poklicne gasilske enote mora, na podlagi 5. odstavka 13. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 
113/05 - uradno prečiščeno besedilo), najkasneje v enem letu po nastopu dela opraviti tudi predpisan strokovni izpit. 
 
Rok za prijavo je 10. dni od objave razpisa. 
 
Kandidati morajo svoje prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela javnega 
zavoda, poslati priporočeno na naslov: GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, 1000 
Ljubljana, v zaprti ovojnici, z vidno oznako » Ne odpiraj – prijava na razpis za poveljnika«. 
 
Nepravočasne ali nepopolne prijave ne bodo obravnavane. Izbirni postopek bo opravljen s kandidati, ki na podlagi 
predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje razpisa.  
 
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku. 
 
Svet zavoda Gasilska brigada Ljubljana 
predsednik Sveta 
Gregor Rigler 
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