
Zavoda za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj razpisuje prosto delovno mesto 
 

VODJA ODDELKA I ŠPORTNE INFRASTRUKTURE (M/Ž) 
 

Opis dela in nalog: 
– sodelovanje pri načrtovanju strategije zavoda, obnovi in pripravi dokumentacije investicijskih 

projektov na podlagi metodologije za pripravo in obravnavo dokumentacije na področju javnih financ 
– spremljanje in sledenje razvoja tehnologije upravljanja športne infrastrukture, 
– zagotavljanje ustrezne tehnologije upravljanja v skladu s predpisi, 
– planiranje priprave izvedbe investicij za realizacijo načrtovanih letnih programov v skladu s 

finančnim planom zavoda in vodenje odobrenih projektov ter sodelovanje v projektnih skupinah, 
– pripravljanje osnutkov splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo organi zavoda, 
– oddajanje prostorov v športnih objektih in usklajevanje interesov med posameznimi uporabniki, 
– vodenje in skrbništvo nad zadevami s področja organizacijskih enot po pooblastilu, 
– spremljanje in sodelovanje pri izdelovanju dokumentacije za državne in mednarodne javne razpise, 
– upravljanje upravno – pravnih, zavarovalnih, odškodninskih in drugih splošnih zadev, 
– pripravljanje programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda,  ustanovitelja, strokovni 

svet zavoda ter priprava predlogov za razporejanje sredstev v skladu s finančnim načrtom zavoda, 
– upravljanje in nadzor sistemske strojne in programske opreme ter aplikativne programske opreme, 
– izvajanje dela s področja požarne varnosti in ekologije, 
– mentorstvo, izobraževanje in uvajanje sodelavcev ter spremljanje izvajanja nalog in ocenjevanje 

uspešnosti skupin in posameznikov in priprava predlogov o napredovanju javnih uslužbencev,  
– planiranje, organiziranje, usklajevanje in kontrola poslovanja zavoda ter spremljanje zakonodaje, 
– vodenje disciplinskih postopkov v skladu s pooblastilom direktorja, 
– usklajevanje in koordiniranje interesov odjemalcev storitev zavoda na podlagi analiz dela zavoda, 
– opravljanje funkcije pomočnika direktorja in nadomeščanje direktorja v času odsotnosti direktorja. 

 

Zahtevani pogoji  :  
 

zahtevana izobrazba (stopnja, smer): VII./2. 
delovne izkušnje: 4 leta delovnih izkušenj, za katera se zahteva najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba 
zahtevani drugi pogoji: strokovni izpit iz upravnega postopka oz. ga opraviti najkasneje v enem letu po sklenitvi   
                                        pogodbe o zaposlitvi, delo z osebnim računalnikom  
potrebna znanja:  znanje enega od svetovnih jezikov na višji ravni [angleški / nemški / francoski / italijanski]  oz.  
                               ga opraviti najkasneje v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, znanje iz notranje  
                               presoje sistema vodenja kakovosti ISO 9001  
sposobnosti: organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami, razvojna in    
                        komunikacijska sposobnost za koordinacijo dela znotraj organizacijskih enot zavoda, obvladovanje  
                        projektnega dela in priprave informacijskih podlag za odločanje  
odgovornost: za pripravo in organizacijo razvoja zaposlenih v zavodu, za reševanje problemov, ciljno vodenje  
                         ter odločnost za izvajanje ukrepov v skladu s pooblastili, za varovanje poslovne tajnosti in  
                         varovanje ugleda zavoda 
delovni čas in kraj dela: je določen v pogodbi o zaposlitvi  
zdravstvene zahteve: ustrezna zdravstvena sposobnost v skladu z oceno tveganj 
posebni delovni pogoji: so opredeljeni z izjavo varnosti z oceno tveganja 
 

Kandidati vložijo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter potrdilom o zahtevani 
izobrazbi v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: '' Prijava na razpis – vodja oddelka  I športne 
infrastrukture – Ne odpiraj! '', na naslov: Zavod za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj, in sicer v roku 10 dni 
po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj in na spletni strani Zavoda za šport Kranj 
(www.zsport-kranj.si). 
 

Dodatne informacije: Jana Janežič, tel.04 201 44 20, info@zsport-kranj.si 
 

 
                                                                                                           Branko Fartek, direktor  
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