Javni zavod za šport Občine Kočevje
Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje

Številka : 114 / 2015
Datum : 07. 05. 2015

Na podlagi 33. in 34. člena Statuta Javnega zavoda za šport Občine Kočevje ( Uradni list št. 75/2006 in 33/2007 ), 32.
do 36. člena Zakona o zavodih ( Uradni list št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000 ), ter sklepa Sveta Zavoda z
dne 05. 05. 2015, Svet Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje, objavlja
razpis za prosto delovno mesto :

DIREKTOR ZAVODA ZA ŠPORT KOČEVJE.
Delovno področje :
-

predstavlja in zastopa Zavod,
organizira in vodi delo ter poslovanje Zavoda,
odgovarja za zakonitost dela,
pripravlja predlog programa dela in razvoja Zavoda ter predlog finančnega načrta in
zaključnega računa,
- daje predlog Svetu Zavoda o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki,
- daje Svetu Zavoda predloge za člane Strokovnega sveta,
- imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
- pripravlja sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
- sprejema splošne akte Zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti Sveta Zavoda,
- izvršuje odločitve Sveta Zavoda,
- na prvi stopnji odloča o pravicah in obveznostih delavcev Zavoda,
- opravlja druge naloge na podlagi zakona.

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednja pogoja :
* Izobrazba : univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
* Zahtevane delovne izkušnje : Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj.
Prijava mora vsebovati :
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe. Iz izjave mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe,
datum zaključka izobraževanja, evidenčna številka diplome ter ustanova, na kateri je bila pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Kandidat
navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki
ga je opravljal pri tem delodajalcu.
3. Vizijo in program dela Zavoda za šport Kočevje za mandatno obdobje.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil – predvsem pa : delovne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
poznavanje področja upravljanja in strokovnega dela za šport v Občini Kočevje, znanje tujih jezikov ter računalniška
znanja.
Javni zavod za šport Občine Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje, davčna št. SI24827932, matična št. 2187094
podračun pri UJP Novo mesto št. 0124 8600 0000 240, http://www.sport-kocevje.si/portal

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo : » Razpis – DIREKTOR ZAVODA ZA ŠPORT
– ne odpiraj«, na naslov Javni zavod za šport Občine Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje. Upoštevane
bodo prijave, ki bodo do 18. 05. 2015 do 12. ure na gornji naslov dostavljene osebno ali najkasneje tega dne oddane
na pošti kot priporočena pošiljka.
Izbrani kandidat bo imenovan za polni delovni čas za mandat štirih (4) let, s pričetkom 17. 09. 2015.
Delovni čas je premakljiv in traja dnevno v povprečju 8 ur. Delo poteka pretežno v dopoldanskem času. Delovne ure so
razporejene od 7. do 22. ure. Delo poteka tudi ob nedeljah in praznikih. Izbrani kandidat bo delo direktorja Zavoda za
šport Kočevje opravljal v prostorih Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, Kočevje ter v
prostorih in športnih objektih, ki jih upravlja zavod.
Kandidati bodo o izboru obveščeni pisno najkasneje v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.
Informacije o razpisu daje predsednik Sveta Zavoda na telefonski številki 041 / 709 694.
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Svet Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
Predsednik :
Damjan Murn
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