
 

 
 
 
 
Datum: 14.12.2016 

          Štev.: 110-27/2016/1 

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. št. 21/13 in 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; 
v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO 

 
objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto 

 
Višji svetovalec področja I (m/ž) 

Zahtevani pogoji: 

– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),  
magistrska izobrazba, 

– 6 let delovnih izkušenj. 
 
Drugi posebni pogoji: 

– znanje slovenskega jezika,  

– znanje angleškega jezika na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na 
ravni A2, 

– poznavanje računalniških programov v okolju Windows. 
 
Opisi delovnih nalog: 

– izvajanje aktivnosti na področju organizacije in izvedbe dogodkov s področja pospeševanja prodaje v 
tujini in v Sloveniji, 

– organizacija in izvedba turističnih delavnic in drugih dogodkov, 

– organizacija in izvedba študijskih potovanj za TO in TA iz tujine in druge ciljne skupine, 

– pomoč pri organizaciji in organizacija različnih oblik izobraževanja in usposabljanja poslovnih 
subjektov,  

– urejevanje poslovnih spletnih strani področja in CRM v okviru področja;  

– koordinacija aktivnostih na določenih trgih in za določene produkte, 

– izvajanje postopkov javnih naročil, razpisov in pozivov v okviru sektorja,  

– vzpostavljanje in vodenje evidenc z delovnega področja, 

– izdelava zahtevnejših poročil in analiz,  

– izvajanje zahtevnejših projektov, 

– izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in 
sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.   

 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo treh (3) mesecev. Izbrani 
kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, 
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. 
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 
20.12.2016 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 
1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Višji svetovalec področja I (št.25)«. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku. 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške. 
         mag. Maja Pak 
         direktorica STO 
 
 
Objavljeno na oglasni deski STO, spletni strani STO, na Zavodu RS za zaposlovanje od 15.12.2016 do 20.12.2016. 


