
 

Ljubljana, 24. december 2016 

 
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE, 

Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana 
 

RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO 
 

»DIREKTOR« 
 
 POGOJI: 

 univerzitetna izobrazba, stopnja VII/2, 

 5 let izkušenj na področju dela na področjih, ki so povezana s športom,    

 3 leta izkušenj na vodstvenih nalogah oz. 

najmanj 3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov in programov. 
 

 ZAHTEVANA POSEBNA DODATNA ZNANJA: 

 aktivno znanje slovenskega jezika, 

 aktivno znanje angleškega jezika (potrdilo C1), 

 aktivno znanje še enega tujega jezika (potrdilo B1), 

 uporaba PC tehnologije, 

 vodstvene in organizacijske sposobnosti, 

 sposobnost timskega dela, 

 komunikativnost, 

 fleksibilnost. 

 
 DELAVEC(KA) BO OPRAVLJAL(A) NASLEDNJE DELOVNE NALOGE: 

 koordinacija delovanja vseh organov in komisij,   

 skrb za operativno izvajanje sklepov UO, 

 koordinacija priprave letnih, srednjeročnih in dolgoročnih programe AZS, 

 sodelovanje pri pripravi izhodišč predloga finančnega načrta, 

 skrb za finančno poslovanje AZS in sodeluje pri realizaciji sprejetega finančnega 

načrta, 

 skrb za operativno izvajanje marketinške dejavnosti (priprava, realizacija, 

poročanje, nadzor), 

 koordinacija strokovne in organizacijske pomoči članicam AZS 

 sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami iz področja športa (pristojno 

ministrstvo, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, znanstveno 

– izobraževalne ustanove in institucije, Fundacija za šport , IAAF, EA, nacionalne 

zveze držav), 

 priprava predlogov aktov AZS, 

 skrbništvo nad UO in NO, 

 poročanje UO, predsedniku in NO o svojem delu, 

 koordinacija aktivnosti na področju stikov z javnostmi, 

 opravljanje drugih nalog po sklepu UO AZS ali po nalogu predsednika AZS. 

 
 DELOVNE RAZMERE: 

 delo na lokacijah, ki ni sedež delodajalca, 

 delo v neenakomerno razporejenem delovnem času. 

 
 DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA: 



 

 delo s strankami, 

 delo z računalnikom 

 delo z novimi spletnimi instrumenti in orodji. 

 
 PRIJAVA NA PROSTO DELOVNO MESTO MORA VSEBOVATI: 

 dokazila o izobrazbi, 

 življenjepis, 

 navedbo naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek, rojstni datum, naslov 

stalnega prebivališča in morebitni naslov začasnega prebivališča, elektronski 

naslov, 

 prijava mora vsebovati še naslednje dokumente:  

 poslovni pogled na vodenje Atletske zveze Slovenije (obseg do 4 strani 

A4, pisava Arial CE, velikost pisave 12),  

 operativni poslovni načrt Atletske zveze Slovenije za obdobje med leti 

2017 in 2020 (obseg do 20 strani formata A4, pisava Arial CE, velikost 

pisave 12),  

 predlog marketinškega in poslovnega trženja sponzorstev ter predlog 

trženja posameznih produktov/storitev/dogodkov Atletske zveze 

Slovenije (obseg do 10 strani formata A4, pisava Arial CE, velikost pisave 

12),  

 predlog sodelovanja z EA, IAAF ter z ostalimi mednarodnimi institucijami, 

pogled na nove strokovne izzive ter predlogi novitet, 

 benchmarking z atletskimi zvezami sosednjih držav (SWOT analiza, 

predlog izboljšav za Atletsko zvezo Slovenije, predlog povezav Slovenije 

z drugimi državami v regiji). 

 
 NAČIN PRIJAVE NA PROSTO DELOVNO MESTO: 

 pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 8. 

1. 2017, 

 pisne vloge pošljite na naslov: Atletska zveza Slovenije, Letališka cesta 33c, 

1122 Ljubljana,  

 z naslednjo oznako na ovojnici: »Razpis za delovno mesto direktor«.  

 Prepozno poslane prijave v postopku izbora ne bomo upoštevali – šteje 

se, da je bila prijava oddana pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan 

roka za prijavo, to je 7. 1. 2017, oddana po pošti s priporočeno pošiljko.  

 
Individualna pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas s polnim delovnim časom, 

in sicer za največ 4 leta. Delovno mesto je vezano najdlje na mandat predsednika Atletske 

zveze Slovenije, Romana Dobnikarja. Poskusna doba traja 12 mesecev in se všteva v dobo 

4 let. 
 
Za dodatne informacije pošljite sporočilo na e-poštni naslov pisarna@atletska-zveza.si. 
 
Atletska zveza Slovenije 
 
Roman Dobnikar 
predsednik 
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