
Ljubljana, 29.11.2010
Rokometna zveza Slovenije
Leskoškova 9e
1000 Ljubljana

razpisuje povabilo za prijavo na mesto

direktorja moških rokometnih reprezentanc

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati naslednje pogoje:
-   stopnja  in  vrsta  strokovne  izobrazbe:  najmanj  VII.  stopnja  izobrazba  športne, 
organizacijske, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
- funkcionalna in zaželena znanja: poznavanje metod vodenja dela, poznavanje zakonov in 
podzakonskih  predpisov  s  področja  športa,  prireditev  in  splošnega  finančnega  poslovanja, 
poznavanje  metod  organiziranja  dela  ter  ekonomike  dela,  znanje  dela  z  računalnikom, 
poznavanje rokometne igre in tekmovalnega sistema, izpit B kategorije;

- posebne sposobnosti in lastnosti:  vodstvene in koordinacijske sposobnosti, organizacijske 
sposobnosti na področju dela, poslovna komunikacija in korespondenca s tujimi in domačimi 
pravnimi  oziroma fizičnimi  osebami,  prijaznost,  komunikativnost,  delo z  ljudmi,  čustvena 
stabilnost,  natančnost,  vestnost,  odgovornost,  poštenje,  uglajenost,  pozitiven  pristop, 
občutek za red,...;
-  znanje jezikov: slovenščina in angleščina aktivno;
-   konkurenčna  prepoved:  DA,  ves  čas  trajanja  mandata,  po  prenehanju  po  odločitvi 
poslovodstva, skladno s sklenjeno pogodbo, najmanj 6 mesecev in največ dve leti.

Prijava mora vsebovati:
- življenjepis;
- dokazila  o  izpolnjevanju  pogojev  glede  na  zahtevano  stopnjo  in  vrsto  strokovne 

izobrazbe;
- opis  delovnih  izkušenj,  funkcionalih  in  zaželenih  znanj,  iz  katerega  je  razvidno 

izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj;
- izjavo o znanju zahtevanih jezikov.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova 
cesta 9-e,  1000  Ljubljana,  z  obvezno oznako  na ovojnici:  »Prijava na  povabilo  na razpis  – 
direktor moških reprezentanc«, v roku 30 dni od dneva objave na spletni strani Rokometne 
zveze  Slovenije  http://www.rokometna-zveza.si/ oz.  najkasneje  do  29.12.2010.  O  izbiri 
kandidata  bo  sklep  izdalo  predsedstvo  Rokometne  zveze.  Pisni  odpravek  sklepa  bo  vročen 
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. 

Rokometna  zveza  Slovenije  si  pridržuje  pravico,  da  ne  izbere  nobenega  izmed  na  razpis 
prijavljenih kandidatov. 

Nepravočasne in formalno nepopolne prijave se ne bodo obravnavale.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje sekretar Rokometne zveze Slovenije g. Polde Kalin, 
tel. št. 01/547-66-22/30 ali e-mail: office@rokometna-zveza.si.
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