Univerza v Ljubljani, Center za obštudijsko dejavnost, Kongresni trg 12, Ljubljana, objavlja
Javni razpis za izvajalstvo športno-rekreativnih programov obštudijske športne dejavnosti
za študijsko leto 2016/2017 - 3
1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbira kandidatov za izvajanje športno-rekreativnih programov za
študijsko leto 2016/2017.
2. Športno-rekreativni programi obštudijske športne dejavnosti Centra za obštudijske
dejavnosti Univerze v Ljubljani
Kandidati se lahko prijavijo za izvajalstvo naslednjih športno-rekreativnih programov
obštudijske športne dejavnosti:
Št. PROGRAM
1.
2.
3.
4.
4.
4.

Termin
dan

ura
15.30 – 17.00 začetna skupina
Tekaška skupina
Univerze v Ljubljani Torek
17.00 – 18.30 splošna skupina
Pilates 1
Ponedeljek 16.00 - 17.00
Pilates 3
Torek
16.00 - 17.00
No stress joga
Sreda
16.00 - 17.00
Družabni ples
Sreda
21.30 - 22.30
Vadba za zaposlene Petek
14.30 - 15.30

Lokacija
Tivoli idr. lokacije po
Ljubljani
UŠD Rožna dolina
UŠD Rožna dolina
UŠD Rožna dolina
UŠD Rožna dolina
UŠD Rožna dolina

Opombe:
- Navedeni urniki in lokacije so okvirni (možne so spremembe).
- V primeru premajhnega števila prijavljenih študentov program ne bo potekal, kar bo
predvidoma znano v zadnjem tednu pred pričetkom programa.
Za posamezni športno-rekreativni program obštudijske športne dejavnosti je lahko izbran
samo en kandidat. Odločitev o izbiri kandidata bo sprejela Komisija za izbor na podlagi prijave
kandidata ter po potrebi opravljenega razgovora s kandidatom.
Izbira je zaključena po obvestilu Univerze v Ljubljani o rezultatih javnega razpisa. V primeru,
da izbrani kandidat odstopi oziroma zavrne mesto izvajalca, bo Komisija imenovala novega
izvajalca iz nabora prejetih prijav.
Posamezni kandidat se lahko prijavi na več športno-rekreativnih programov obštudijske
športne dejavnosti. V prijavi je potrebno navesti celoten naziv športno-rekreativnega
programa, na katerega se kandidat prijavlja, termin in lokacijo. Naročnik si pridržuje pravico
do neizbire prijavljenega kandidata.
3. Opis dela izvajalca programa obštudijske športne dejavnosti Centra za obštudijske
dejavnosti Univerze v Ljubljani
Delo izvajalca bo zajemalo:
- Preverjanje in vpis statusa študenta v spletno aplikacijo ob prvem prihodu študenta na
program.
- Izvedba programov v skladu s strokovnimi standardi ter v interesu naročnika.
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Vodenje evidence prisotnosti (dnevno vpisovanje v bazo podatkov) in nadzor
udeležencev programa.
Vodenje evidence in skrbništvo nad športno opremo in pripomočki.
Obveščanje naročnika o bistvenih spremembah okoliščin pri izvajanju programov.
Dosledno upoštevanje navodil pooblaščene osebe naročnika.
Priprava evalvacije o programu.

Delo izvajalca bo ustrezno ovrednoteno in plačano glede na izobrazbo oz. usposobljenost
izvajalca.
Urna postavka:
Vrednost ure glede na izobrazbo oz. usposobljenost
Ustrezna izobrazba športne smeri (diploma)
Izvajalec z ustrezno usposobljenostjo in licenco (amaterski kader)

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Kandidati za izvajalce programov obštudijske športne dejavnosti
naslednje pogoje:

Vrednost ure - 45 min
BRUTO
22,00 €
12,00 €

morajo izpolnjevati

1. Ustrezna izobrazba športne smeri (diploma) ali usposobljenost in potrjena licenca
(v kolikor je predpisana s strani nacionalne panožne športne zveze) za izbrano
športno panogo.
2. Najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju izbrane športne panoge.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
- Navedbo imena programa, termin in lokacijo izvedbe (ali več programov).
- Življenjepis.
- Dokazilo o ustrezni izobrazbi športne smeri ali ustrezni usposobljenosti in potrjeni
licenci (v kolikor je predpisana s strani nacionalne panožne športne zveze).
- Dokazilo o aktivnem strokovno-pedagoškem delu v izbrani športni panogi.
- Priznanja na področju izbrane športne panoge (če jih kandidat ima).
- Soglasje dekana za delo na Centru za obštudijsko dejavnost UL (v primeru, da je
kandidat zaposlen na kateri izmed članic Univerze v Ljubljani).
Kandidati morajo predložiti fotokopije vse navedene dokumentacije, ne glede na to, če so
jo pošiljali že v preteklih letih. Dokumentacije ne vračamo.
6. Način izbire kandidatov
Postopek izbora izvajalcev bo vodila tričlanska komisija v sestavi: doc. dr. Matej Majerič,
Ivanka Stritar, Mojca Rupert.
7. Obdobje imenovanja
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Izvajalec bo imenovan za obdobje študijskega leta 2016/2017, v kolikor bo program razpisan
s strani Centra za obštudijsko dejavnost.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijavo s prilogami pošljite (ali prinesite osebno v vložišče) na naslov: Univerza v Ljubljani,
Center za obštudijsko dejavnost, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom
»Javni razpis za izvajalstvo športno-rekreativnih programov obštudijske športne dejavnosti«
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. Rok za prejem ponudb je 21. 3. 2017.
Upoštevane bodo samo tiste vloge, ki bodo prispele na naslov Univerze v Ljubljani do tega
datuma. Kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja
o izbiri.
Obravnavane bodo samo prijave, ki bodo imele vse z razpisom zahtevane elemente, vso
zahtevano dokumentacijo in bodo prispele pravočasno. Nepravočasne prijave bodo s sklepom
zavržene.
9. Rok, v katerem bo kandidat obveščen o izidu javnega razpisa
Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
10. Pritožbeni rok
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ni bil izbran,
ima pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri na naslov: Univerza v
Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Pritožba - razpis za izvajalstvo športnorekreativnih programov obštudijske športne dejavnosti«. Nepravočasnih in nepravilno
označenih pritožb ne bomo upoštevali.
Kontaktna oseba: Center za obštudijsko dejavnost, Ivanka Stritar, ivanka.stritar@uni-lj.si
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