
 

 

 

 

SVET JAVNEGA ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

 

r a z p i s u j e  

 

na podlagi 32., 33., 34 in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 

17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 

36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA (Ur. l. 

RS, 122/07, 113/08, 98/09, 47/11, 21/14 in 25/16) in 31. ter 33. člena Statuta Javnega zavoda ŠPORT 

LJUBLJANA 

 

prosto delovno mesto 

 

DIREKTORJA1 JAVNEGA ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

 

Za direktorja Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene 

pogoje za sklenitev delovnega razmerja  in še naslednje pogoje: 

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo, visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem 

ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja 

visoko šolstvo, 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem 

mestu, 

- ima izkušnje pri vodenju športnih programov in projektov, 

- ima aktivno znanje vsaj enega od svetovnih jezikov, 

- ima državljanstvo Republike Slovenije, 

- ima organizacijske sposobnosti, 

- ima sposobnost vodenja skupine in timskega dela. 

 

Kandidat mora predložiti tudi petletni program dela zavoda, skupaj s svojim življenjepisom, ki mora 

vsebovati točne opise in naloge, ki jih je do sedaj opravljal. 

 

Prijavi mora kandidat priložiti sledeča dokazila: 

- dokazilo o doseženi izobrazbi: fotokopijo diplome ali drugo dokazilo, ki dokazuje doseženo 

izobrazbo kandidata, 

- dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj: fotokopijo delovne knjižice ali druga dokazila iz 

katerih bodo razvidne delovne izkušnje (npr. potrdila delodajalcev o delovnih izkušnjah), 

- dokazilo o najmanj treh letih opravljanja del na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih: pisno 

potrdilo delodajalca o opravljanju del na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu, 

- dokazilo o izkušnjah pri vodenju športnih programov in projektov: pisno potrdilo o vodenju 

športnih programov in projektov, podano s strani delodajalcev, naročnikov oz. izvajalcev športnih 

programov in projektov ali druga dokazila, iz katerih bodo razvidne izkušnje pri vodenju športnih 

programov in projektov, 
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- dokazilo o aktivnem znanju enega od svetovnih jezikov (kot aktivno znanje enega od svetovnih 

jezikov se šteje znanje tujega jezika vsaj na višji ravni – raven B2 po Skupnem evropskem 

jezikovnem okvirju): potrdilo institucije, ki izdajajo potrdila o znanju tujega jezika, o znanju tujega 

jezika vsaj na višji ravni (B2), 

- dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije: fotokopija osebnega dokumenta oz. drugo ustrezno 

dokazilo iz katerega bo razvidno državljanstvo kandidata. 

 

Prijava, življenjepis, program dela zavoda in vsa dokazila morajo biti predloženi v uradnem jeziku 

Republike Slovenije. V primeru, da so prijava, življenjepis, program dela zavoda in dokazila kandidata v 

tujem jeziku, jih mora kandidat predložiti z uradnim prevodom v uradni jezik Republike Slovenije. 

 

Rok za prijavo na delovno mesto direktor Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA je 15 dni po objavi razpisa. Za 

pravočasno prijavo se šteje tudi, če je prijava kandidata oddana na pošti priporočeno 15-ti dan po objavi 

razpisa. 

 

Kandidati morajo svoje prijave z življenjepisom, programom dela zavoda in dokazili o izpolnjevanju 

pogojev, oddati oz. poslati na naslov: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. 

Prijava mora biti oddana oz. poslana v zaprti ovojnici s pripisom: »Prijava za razpis direktorja Javnega 

zavoda ŠPORT LJUBLJANA – ne odpiraj«. 

 

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne 

pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela vloga kandidata, ki ne bo predložil s tem razpisom zahtevanih 

dokumentov in dokazil ter vloga, iz katere ne bo mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. 

 

Direktor Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA bo po soglasju ustanovitelja imenovan za mandatno dobo 

petih let, s pričetkom mandata 1.10.2017. Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba za določen čas 

trajanja mandata za delovno mesto z nazivom direktor javnega zavoda s področja športa. 

 

Kandidati bodo o odločitvi Sveta Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA o izbranem kandidatu obveščeni v 

roku 30 dni od objave razpisa. 

 

Morebitne dodatne informacije o razpisu kandidati pridobijo pri ga. Vesni Prodan vsak dan od 09. do 10. 

ure na telefonu: (01)430 66 60. 

 

 

Svet Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA 

predsednica dr. Marta BON 


