Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, na podlagi sklepa Komisije za univerzitetni šport, ki je
bil sprejet dne, 25.4.2007 na 13. seji, objavlja

Javni razpis za nosilce športnih panog Centra za univerzitetni šport
1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbira kandidatov za vodenje športnih panog preko Centra za univerzitetni
šport.

2. Športne panoge
Kandidati se lahko prijavijo za nosilca v naslednjih športnih panogah:
1. plavanje
2. potapljanje
3. borilne veščine
4. košarka
5. odbojka
6. nogomet
7. igre z loparji
8. alpsko smučanje, deskanje na snegu, turno smučanje
9. nordijsko smučanje
10. fitnes in aerobika
11. plesi
12. gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi
13. golf
14. športna dejavnost posameznikov s posebnimi potrebami
Za posamezno športno panogo je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo
glede na kriterije izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbrani kandidat odstopi
oziroma zavrne mesto nosilca športne panoge, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo
oceno. Izbira je dokončna po obvestilu Centra za univerzitetni šport o rezultatih javnega razpisa.
Kandidat se lahko prijavi za nosilca več športnih panog.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Nosilec športne panoge (v nadaljevanju: kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Nujni pogoji:
• habilitiran učitelj za področje športa
• najmanj 5 let delovnih izkušenj
Prednostni pogoji:
• redna zaposlitev na delovnem mestu predavatelja športne vzgoje na eni izmed članic UL
• aktivna udeležba, delovanje v izbrani športni panogi
• smisel za vodenje in organizacijo
• dosežki na področju športa (nagrade, priznanja)

4. Način izbire kandidatov
Kandidate bo izbirala Komisija za univerzitetni šport in jih predlagala v potrditev glavni tajnici.

5. Obdobje imenovanja
Kandidati bodo imenovani za dobo 2 let in bodo lahko ponovno imenovani.

6. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. življenjepis
2. dokazilo o izobrazbi:
fotokopijo diplome
dokazilo o opravljenem magisteriju, doktoratu
dokazilo o delovanju v določeni športni panogi
dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih
dokazilo o habilitaciji
dokazilo o organizacijskih sposobnostih
•
•
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7. Rok in način oddaje prijav
Prijavo s prilogami pošljite v 15 dneh na naslov: Univerza v Ljubljani, Center za univerzitetni šport,
Kongresni trg 12, 1000 LJUBLJANA, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za nosilce športnih panog
– NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. 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. Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.

8. Rok v katerem bo kandidat obveščen o izidu javnega razpisa
Kandidati bodo o rezultatih izbora predvidoma obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

9. 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 - Javni razpis za nosilce športnih panog«. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljeni pogoji. Nepravočasnih in nepravilno označenih pritožb ne bomo upoštevali.
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