
ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK OBJAVLJA 
JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO 

 

ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II  

(Šif. DM – I015027) 

 
1. Na razpis se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje : 

 Ima pridobljeno izobrazbo:  
 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba; 
 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba; 
 15099 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje / srednja strokovna 

in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno. 
 

 Najmanj 1 leti delovnih izkušenj na področju delovanja v športu 
 Visoka raven aktivnega znanje slovenskega jezika 
 Osnovno znanje o poslovanju v javnem sektorju 
 Veljavni vozniški izpit B kategorije. 
Zaželeno je, da ima kandidat: 
 Organizacijske sposobnosti; 
 Veščine komuniciranja in pisanja besedil; 
 Samostojnost, natančnost in kreativnost pri delu; 
 Odgovoren odnos do delovnih sredstev; 
 Osnovno znanje uporabe različnih programskih orodij; 
 Dobro pozna Kamnik in njegovo športno ponudbo. 
Kandidat naj svoji prijavi za razpis priloži: 
 Življenjepis. 
 Dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi. 
 Izjavo o delovni dobi s podrobno navedbo delovnih izkušenj. 
 Izjavo o znanju slovenskega jezika  
 Izjavo o znanjih programov MS Office. 
 Izjavo o veljavnem vozniškem izpitu B kategorije. 
Delovne naloge bodo obsegale: 

- Vodenje področja športa v okviru Zavoda: 
- Upravljanje športne infrastrukture, ki je v domeni Zavoda;Priprava gradiv za ciljne skupine v 

Sloveniji in tujini (sporočila, press kiti ipd); 
- Organizacija športnih programov in prireditev: 
- Priprava javnih razpisov in prijava na razpise: 
- Priprava analiz in poročil: 
- Druge naloge po zadolžitvah direktorja Zavoda. 

 
2. Z izbranim kandidatom za razpisano delovno mesto »ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV 
II« bo sklenjeno delovno razmerje za določen (do vrnitve delavca na taisto delovno mesto, ki je 
bil začasno imenovan za v.d. direktorja) in polni delovni čas. 

 
 

3. Rok za prijavo je 6.2.2020. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge poslane po pošti. 

 
4. Vloge pošljite  na naslov: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, s 
pripisom: »Prijava na razpis za delovno mesto ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II«. 

 
5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku. 
 

Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik   V Kamniku, dne 29.1.2020 

Vršilec dolžnosti direktorja 

Franci Kramar 


