
 

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, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 

– ZJZP), 14., 16. in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA (Ur. l. RS, št. 72/19) in 

26. ter 27. člena Statuta Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA 

 

prosto delovno mesto 

 

DIREKTORJA1 JAVNEGA ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

 

Za direktorja Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev 

izpolnjuje še sledeče pogoje: 

- ima najmanj naslednjo izobrazbo: 

o specializacijo po visokošolski izobrazbi (po prejšnji ureditvi),  

o visokošolsko univerzitetno izobrazbo (po prejšnji ureditvi),  

o magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), 

- ima 5 let vodstvenih delovnih izkušenj, pridobljenih na vodstvenih oziroma primerljivih delovnih 

mestih. 

 

Kandidat mora k prijavi na razpis predložiti: 

1. Življenjepis, ki mora vsebovati točne opise in naloge, ki jih je kandidat do sedaj opravljal; 

2. Program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje (5 let);  

3. Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer: 

a. dokazila o doseženi izobrazbi: kot npr. fotokopijo diplome ali drugo dokazilo, ki dokazuje 

doseženo izobrazbo kandidata, 

b. dokazila o najmanj petih letih vodstvenih delovnih izkušenj: npr. fotokopije sklenjenih 

pogodb o zaposlitvi, iz katerih bo razvidno vodstveno oz. primerljivo delovno mesto 

kandidata, katere delovne naloge je moral oz. mora opravljati na tem delovnem mestu ter 

iz katerih bo mogoče razbrati čas trajanja zaposlitve na tem delovnem mestu ali npr. 

potrdila delodajalcev o delovnih izkušnjah, iz katerih mora izhajati na katerem vodstvenem 

oz. primerljivem delovnem mestu je bil oz. je kandidat zaposlen, katere delovne naloge je 

opravljal oz. opravlja na tem delovnem mestu in koliko časa je bil oz. je zaposlen na tem 

delovnem mestu; ali druga primerljiva dokazila, iz katerih bo razvidno, da je bil oz. je 

kandidat na vodstvenem ali primerljivem delovnem mestu zaposlen vsaj 5 let in iz katerih 

bo razvidno, katere naloge je opravljal oz. jih še vedno opravlja na tem delovnem mestu. 

 

Prijava, življenjepis, program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno 

obdobje ter vsa dokazila morajo biti predloženi v uradnem jeziku Republike Slovenije. V primeru, da so 

prijava, življenjepis, program dela zavoda poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno 

obdobje in dokazila kandidata v tujem jeziku, jih mora kandidat predložiti z uradnim prevodom v uradni 

jezik Republike Slovenije. 

 

 
1 Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 



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. 

 

Osebni podatki kandidatov se bodo obdelovali v okviru in za namen izvedbe postopka imenovanja, kar zlasti 

obsega posredovanje podatkov članom sveta Javnega zavoda Šport Ljubljana, članom Komisije za 

imenovanje direktorja, ustanovljene s strani sveta zavoda ter članom Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja pri Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana ter svetnikom Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljane. Ob imenovanju se osebni podatki lahko sporočijo medijem. 

 

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

let, s pričetkom mandata 1. 10. 2022. 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 vsak dan od 9.00 do 12.00. ure na telefonu: 

(01)430 66 60. 

 

 

Svet Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA 

predsednica dr. Marta BON 


