
Nadzorni odbor  

Združenja avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (ZAMP, k. o.), Kersnikova 

10a, 1000 Ljubljana 

 

objavlja  

 

RAZPIS 

za poslovodjo Združenja (ZAMP, k. o.) 

 

 

I. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

1. Visokošolska univerzitetna izobrazba (po predbolonjskem programu) ali magistrska izobrazba 

po 2. bolonjski stopnji. 

2. Najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj na vodilnih položajih. 

3. Poznavanje področja avtorskega prava, zlasti kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih 

pravic. 

4. Aktivno znanje slovenščine in angleščine. 

5. Članstvo v Združenju (ZAMP, k. o.). 

6. Nekaznovanost. 

 

II. Dela in naloge poslovodje so podrobno opisani v 17. členu statuta Združenja (ZAMP, k. o.), 

osrednje med njimi so: 

 

1. Vodenje dokumentacije in evidenc Združenja. 

2. Skrb za finančno in materialno poslovanje Združenja. 

3. Pripravljanje letnih poročil, finančnih načrtov, pravilnikov Združenja. 

4. Sklepanje sporazumov z reprezentativnimi združenji uporabnikov o uporabi in tarifi za 

uporabo avtorskih del iz repertoarja Združenja in drugih pogodb.  

 

III. Zahtevane sposobnosti: 

1. Organizacijske in komunikacijske sposobnosti, operativne izkušnje s finančnim poslovanjem 

in z delovanjem državnih organov. 

2. Zahtevnejše poznavanje računalniških orodij (npr. MS office). 

3. Vozniški izpit za motorna vozila B kategorije. 

 

Kandidati naj prijavi priložijo: 

 

1. Življenjepis. 

2. Dokazila za izpolnjevanje pogojev pod točko I.: 1. (diploma), 2. (potrdila), 3. (izjava), 4. 

(potrdilo, znanje tujega jezika se lahko izkazuje tudi z diplomo), 6. (potrdilo iz kazenske 

evidence Ministrstva za pravosodje). 

3. Kratko pisno predstavitev vizije dela v naslednjih 4 letih (pol tipkane strani). 

 

Poslovodja bo imenovan za dobo štirih (4) let, z njim bo sklenjena ustrezna pogodba o poslovodenju. 

 

Razpis bo objavljen na spletni strani Združenja (ZAMP, k. o.) www.zamp-zdruzenje.si od 7. 

novembra 2017 dalje. Kandidati naj podpisano prijavo s prilogami v tiskani obliki dostavijo do 

vključno 16. novembra 2017 na naslov: Združenje ZAMP, k. o., Nadzorni odbor, Kersnikova 10a, 

1000 Ljubljana, s pripisom: Za razpis − poslovodenje. 

 

 

 

Ljubljana, 07.11.2017 Iztok Ilc 

 Predsednik Nadzornega odbora Združenja (ZAMP, k. o.) 


