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Javni razpisi za prosta dela: PODROČNI SVETOVALEC I , ZRSZ, referenčna številka: 0700-40-20230317-004214 

 

Delovno mesto: PODROČNI SVETOVALEC I 

Poimenovanje delovnega mesta: VODJA UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV 

število delovnih mest: 1 

Šifra delovnega mesta: I015066 

Tarifni razred:  VII/1   

Plačni razred: 33 - 43  

Opis dela in nalog / vrsta dela:  

- pripravlja in skrbi za izvedbo podrobnega načrta letnega vzdrževanja vse športne  infrastrukture     

- pripravlja letno poročilo izvedenega tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov, 

- pripravi vsebinske in finančne podlage za investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih   objektov ter nakupov 

opreme (za potrebe letnega načrta), 

- odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda na področju svojega delovanja, 

- pripravi vsebinsko in finančno poročilo o tekočem in investicijskem vzdrževanju  športnih objektov (za potrebe       

  letnega poročila), 

- sodeluje pri pripravi razvojnih planov obnove in gradnje novih športnih objektov, 

- pripravlja strokovne utemeljitve za investicije in investicijsko vzdrževanje, 

- pripravlja dokumentacijo za javna naročila in vodi evidenčne postopke javnih naročil, 

- koordinira in vodi aktivnosti pri izvedbi investicij, obnov in vzdrževanju, 

- sodeluje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih na področju   vzdrževanja športnih objektov, 

- spremlja in analizira potrebe uporabnikov po športni infrastrukturi in opremi, 

- opravlja druga dela po navodilih direktorja. 

 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA 

Zahtevana izobrazba: najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna 

izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) 

Delovne izkušnje: 6 mesecev  

Zahtevani drugi pogoji: 

- veljaven vozniški izpit B kategorije 
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- poznavanje delovanja javnega sektorja 

- poznavanje javnih naročil 

- poznavanje področja vzdrževanja športnih objektov, bazen 

- organizacijske sposobnosti 

 

Poskusno delo: 6 mesecev  

Delovni čas: dopoldan 

 

Kandidati vložijo prijavo z življenjepisom in potrdilom o zahtevani izobrazbi v pisni obliki, na email 
naslov: aleksandra.fortin@sz-ng.si  in sicer v roku 3 dni od objave. 

informacije: Aleksandra Fortin na tel. 051 366 376 
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