Svet Zavoda za šport in turizem Medvode na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 451/1994 - Odl. US, 8/1996, 18/1998 - Odl. US, 36/2000-ZPDZC in 127/2006ZJZP) in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in turizem
Medvode« (Uradni list RS, št. 70/05 in 43/13) razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)
»ZAVOD ZA ŠPORT IN TURIZEM MEDVODE«

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz.
magisterijem oz. magistrska izobrazba (2. bolonjske stopnje)
– pet (5) let delovnih izkušenj na podobnih delih,
– strokovno poznavanje področja delovanja javnega zavoda,
– znanje osnovne stopnje za delo z računalnikom in uporabe informacijskih tehnologij,
–

izpolnjevanje ostalih zakonskih pogojev.

K prijavi morajo kandidati priložiti:
− Življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delih. Kot delovne izkušnje na
podobnih delih se štejejo izkušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih, za
katera se zahteva razpisana stopnja izobrazbe.
− Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
− Program razvoja Zavoda za šport in turizem Medvode za obdobje štirih let. Strokovno
poznavanje področja delovanja javnega zavoda kandidat izkazuje s predloženim
programom razvoja Zavoda za šport in turizem Medvode za mandatno obdobje.
− Izjavo o znanju osnovne stopnje za delo z računalnikom in uporabe informacijskih
tehnologij, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija
v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Kot dokazilo o znanju osnovne stopnje za
delo z računalnikom in uporabe informacijskih tehnologij se šteje pisna izjava
kandidata o znanju uporabe urejevalnikov besedil in preglednic ter delo z bazami
podatkov.
− Izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
− Izjavo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
− Izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje Svetu Zavoda za šport in turizem
Medvode pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.
Izbrani kandidat bo, po soglasju Občinskega sveta Občine Medvode, s strani Sveta Zavoda za
šport in turizem Medvode imenovan za dobo štirih let. Nastop dela bo predvidoma 1. julija
2015. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z označbo
»Prijava na razpis – direktor Zavoda za šport in turizem Medvode – Ne odpiraj!«, na naslov Zavod za
šport in turizem Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, in sicer v roku 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.

Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge bodo izločene in
zavržene.
Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim
žigom in poslana priporočeno na naslov Zavoda za šport in turizem Medvode.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v tridesetih (30) dneh od izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom je Ines Iskra, tel. št. 01 / 36 26
222 in e-naslov ines@zstmedvode.si.

Ines Iskra
Predsednica sveta zavoda

