
                                                                

 
 

 
 

 
 

          Datum: 29.08.2022 
                   Štev.: 110-4/2022/1 
 
 

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 
52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - 
ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 
54/22 - ZUPŠ-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO 

 
 

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto  

 

Področni sekretar (m/ž) 
na področju odnosov z javnostmi 

 

Slovenska turistična organizacija (STO) je krovna nacionalna turistična organizacija za trženje in promocijo 
Slovenije kot turistične destinacije. 
 
Zahtevani pogoji: 

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

– 7 let delovnih izkušenj. 
 
Drugi posebni pogoji: 

– najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju turizma,  

– 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: 

- vodenje področja strateških projektov in znamčenje, 
- pomoč direktorju pri pripravi predloga večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije,  
- strokovno načrtovanje, organiziranje in vodenje izvajanja posebnih projektov s področja trženja 

znamke in izdelkov z znamko Slovenije, 
- pomoč pri celovitem uveljavljanju in trženju znamke Slovenije,  
- izvajanje partnerskega sodelovanja s slovenskim gospodarstvom, 
- vodenje večjih promocijskih projektov, 
- izvajanje postopkov javnih naročil v okviru delovnega področja, 
- sodelovanje na okroglih mizah, tiskovnih konferencah in druga javna nastopanja, 
- izvajanje vseh ostalih nalog po navodilu direktorja agencije, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, 

znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu. 
 
Zaželeno je, da imajo kandidati izobrazbo s področja družboslovja, smer komunikologija ali mediji, z bogatimi 
izkušnjami na področju odnosov z javnostmi in digitalnim komuniciranjem.  
 



Objavljeno na oglasni deski STO, spletni strani STO, LinkedIn profilu STO, TTA novicah STO, na Zavodu RS za zaposlovanje 
in ostalih medijih preko ZRSZ, od 31.8.2022 do 11.9.2022. 

 
 

 

Zaželene so dobre organizacijske sposobnosti in hitra prilagodljivost ter kreativnost in inovativno razmišljanje, 
spremljanje novosti na področju odnosov z javnostmi ter dovzetnost za timsko delo.  
Iščemo visoko motiviranega in k ciljem orientiranega kandidata, ki bo imel priložnost sodelovati pri različnih 
promocijsko-komunikacijskih projektih slovenske turistične panoge s partnerji na domačem trgu in v tujini. 
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom.  
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – 
STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, z možnostjo občasnega opravljanja dela od doma. 
 
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 
11.9.2022, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 
Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni sekretar, DM št. 6«, ali na elektronski naslov: 
sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 
 
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 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Alenka Kramžar Dolinar, Kadri  
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