
Zavod za šport in turizem Medvode objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega mesta 

 

VODJA ŠPORTNIH PROGRAMOV (m/ž) 

 

Pogoji za opravljanje dela: 

 visokošolska univerzitetna izobrazba, družboslovne smeri, 

 najmanj dve (2) leti na enakem delovnem mestu ali na področju športa, za katera se 

zahteva najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba, 

 izkazuje organizacijske sposobnosti dela in vodenja ljudi, kar dokazuje s svojimi 

preteklimi delovnimi izkušnjami, 

 izkazuje znanje za delo z računalnikom, 

 izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij, 

 vozniški izpit iz B kategorije. 

 

K prijavi morajo kandidati priložiti: 

 življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, za katera se zahteva visokošolska 

univerzitetna izobrazba in z opisom dosedanjih izkušenj pri delu na področju športa ter 

organiziranja in vodenja ljudi, 

 dokazilo o izpolnjevanju zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in 

ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena), 

 izjavo, da 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 njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 

 dokazilo o znanju uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov 

ter znanje uporabe informacijskih tehnologij. 

 

Opis predvidenih delovnih nalog: 

 Organiziranje, pripravljanje, vodenje in izvajanje programov športa predšolskih otrok, 

športa v osnovnih šolah, športa za mladino, plavanja za otroke in mladino, športne 

rekreacije, izpopolnjevanja za strokovne delavce v vrtcih in v šolah, rekreativnega športa, 

kakovostnega in vrhunskega športa, športa invalidov ter drugih vrst športa oz. športne 

rekreacije ter pripravljanje programov drugega strokovnega dela, 

 Organiziranje in vodenje programov preživljanja prostega časa (počitniški programi za 

otroke), 

 Spremljanje in analiziranje športa v občini ter izvajanje programa dela in razvoja zavoda 

na področju dostopnosti športnih programov in razpoložljive športne infrastrukture, 

 Nadziranje kakovosti storitev za odjemalce programov športa, 

 Spremljanje in pripravljanje dokumentacije za državne in mednarodne javne razpise ter 

izvajanje odobrenih projektov programov športa ter športnih tekmovanj, 

 Organiziranje, izvajanje in vodenje športnih in s športom povezanih prireditev, 

 Organiziranje in izvajanje izobraževalnih programov in programov usposabljanja s 

področja programov športa, drugih tečajev, seminarjev, konferenc iz dejavnosti zavoda, 

 Izvajanje lastne marketinške dejavnosti in trženja programov športa,  

 Organiziranje, izvajanje in vodenje projektov s področja programov športa, drugih 

komercialnih programov v skladu z zakonom, namembnostjo, časovnimi in prostorskimi 

kapacitetami športne infrastrukture, ki jo ima zavod v upravljanju, 

 Organiziranje ter razporejanje del in nalog ter nadziranje dela sodelavcev oz. podrejenih, 

http://www.as-lj.si/Content.aspx?page_id=5


 Sodelovanje v delu strokovnega sveta zavoda, 

 Sodelovanje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih in izvajanje 

mentorstva za pripravnike, 

 Sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov športa, 

 Izvajanje dela in ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, 

 Pripravljanje poročil o izvedbi programov športa ter pripravljanje predlogov, pobud, 

poročil in analiz,  

 Urejanje arhiva dokumentov s področja programov športa, 

 Zastopanje in podpisovanje dokumentov v skladu s pooblastili, 

 Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo splošni akti, letni program in sklepi 

sveta zavoda ter občine ustanoviteljice, 

 Opravljanje drugega dela po navodilih direktorja. 

 

Delovno razmerje se sklene za določen čas oziroma za čas nadomeščanja javne uslužbenke, 

za obdobje največ enega leta. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v šestih (6) dneh od objave 

razpisa, dne 14. 7. 2015 na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT IN TURIZEM MEDVODE, 

Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, z oznako: ''Prijava na razpis – Vodja športnih 

programov – Ne odpiraj!'' 

 

Obravnavane bodo le pravočasno prispele in popolne vloge. Nepopolne vloge bodo izločene 

in zavržene. 

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. 

 

Informacije o izvedbi razpisa in informacije o delovnem področju daje Ines Iskra, tel. št. 041 

600 717. 

 

Številka: P 1.205.1.15 

Datum: 13. 7. 2015 

Ines Iskra 

V.d. direktorja 

 

 

 

Rok za oddajo vlog iz tega razpisa je šest (6) dni od objave razpisa na Zavodu za 

zaposlovanje RS, dne 14. 7. 2015. Objava razpisa je na spletni strani Zavoda za šport in 

turizem Medvode. 


