
                                              Ljubljana, 29.11.2010

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO GENERALNEGA SEKRETARJA

Na podlagi določb Statuta Rokometne zveze Slovenije,  Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova 
cesta  9-e,  Ljubljana,  objavlja  javni  razpis  za  zasedbo  mesta  generalnega  sekretarja  za 
mandatno obdobje pet let od dne imenovanja. Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za 
določen čas-trajanje mandata ali ustrezno delovršno razmerje za naloge poslovodenja.

Opis delovnih nalog:

• organizira, vodi in odgovarja za zakonito poslovanje RZS in sekretariata,

• predlaga sistemizacijo del. mest in zaposlovanje delavcev,

• zagotavlja  pogoje  za  delo  predsedstva,  skupščine  in  organov  RZS  in  skrbi  za 
uresničevanje sklepov,

• predlaga in izvaja finančni načrt in letni obračun,

• je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta,

• zastopa zvezo v skladu s posebnim pooblastilom predsednika,

• skrbi za javnost dela Zveze in za stike z mednarodnimi (EHF, IHF) in domačimi
institucijami (OKS, MŠŠ,…),

• opravlja druge naloge po nalogu predsedstva in skupščine.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s 
področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

• stopnja  in  vrsta  strokovne  izobrazbe:  najmanj  VII.  stopnja  pravne,  ekonomske, 
športne, zdravstvene, družboslovne ali druge ustrezne smeri,

• delovne  izkušnje: najmanj  10  let,  od  tega  najmanj  5  let  na  vodstvenih  delovnih 
mestih,

• funkcionalna in zaželena znanja: managerska znanja in veščine, 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,

• poskusno delo: 3 mesece,

• odpovedni  rok: najmanj  1  mesec  in največ  5 mesecev,  skladno  z  določili  veljavne 
delovnopravne zakonodaje, dogovorjeno s pogodbo,

• 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: 

• dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje in vrsta strokovne izobrazbe,

• opis  delovnih  izkušenj,  funkcionalnih  in  zaželenih  znanj,  iz  katerega  je  razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo 
delodajalca oz. druge fizične ali  pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, 
datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela),

• izjavo o znanju zahtevanih jezikov.

Prednost  pri  izbiri  bodo  imeli  kandidati  s  temeljitim  poznavanjem  rokometnega  športa  in 
specifike delovanja športnih organizacij, zlasti rokometnih društev, in ki bodo predložili svojo 
vizijo in strateški načrt dela sekretariata Rokometne zveze za mandatno obdobje.

Izbrani  kandidat  bo  delo  opravljal  na podlagi  pogodbe  o  zaposlitvi  za določen  čas-trajanje 
mandata ali ustrezne delovršne pogodbe za naloge poslovodenja.

Rokometna  zveza  Slovenije  si  pridržuje  pravico,  da  ne  izbere  nobenega  izmed  na  razpis 
prijavljenega kandidata. 

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova 
cesta 9-e, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na javni razpis – generalni 
sekretar«,  v  roku  30  dni  od  dneva  objave   na  spletni  strani  Rokometne  zveze  Slovenije 
http://www.rokometna-zveza.si in  pri  Zavodu  RS  za  zaposlovanje  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. 

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.

V  besedilu  razpisa  uporabljeni  izrazi,  zapisani  v  moški  slovnični  obliki,  so  uporabljeni  kot 
nevtralni za ženske in moške.
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