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Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) Občina 
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto 
za nedoločen čas 
 
 

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (na področju kulture in turizma) 
 
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba 
(prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska 
univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), 

- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj, 
- Aktivno znanje vsaj dveh tujih jezikov, od tega eden obvezno angleščina. 

 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja 
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno 
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovno izkušnje se štejejo tudi 
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se 
zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje 
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. 
Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in 
stopnja izobrazbe.  
 
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja 
delovnega prava. 
 
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. 
člena ZJU: 

- državljanstvo Republike Slovenije, 
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev 
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), 

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda pristojno sodišče). 

 
 
Naloge na delovnem mestu so : 
 
- vodenje poslovanja turistično informacijskega centra (TIC-a), 
- vodenje in organizacija prireditev, 
- sodelovanje pri pripravi planskih aktov na področju turizma,  
- vodenje projektov na področju turizma, 
- planiranje prireditev, 
- vodenje evidenc zasedenosti prostorov, 
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- prodaja vstopnic, 
- priprava in skrb za objavo reklamnih sporočil, 
- urejanje spletne strani, 
- priprava materialov in načrtovanje trženja kulturno kongresnega centra, 
- načrtovanje izdelave in priprava turističnih publikacij, 
- vodenje evidenc in nabava turističnega propagandnega materiala ter ostalega pisarniškega materiala, 
- vodenje delovodnikov, registra pečatov, štampiljk in žigov, 
- skrb za nemoten potek in organizacijo poslovnih stikov, 
- sprejemanje in usmerjanje strank, 
- pisanje in odgovarjanje na poslovna pisma ter na razne druge dopise, 
- načrtovanje administrativne korespondence in osnutkov, 
- vodenje terminskih planov, 
- pregledovanje zahtev za sestanke, razporejanje in organiziranje sestankov in potovalnih aranžmajev za 

vodstvene in ostale zaposlene, 
- pomoč vodstvenim delavcem pri organiziranju in prirejanju sprejemov za zunanje obiskovalce, 
- priprava podatkov in informacij z delovnega področja, 
- opravljanje administrativno tehničnih nalog z delovnega področja, 
- delo v inventurnih komisijah, delo v strokovnih organih in strokovnih skupinah, 
- druge naloge po navodilih župana in direktorja občinske uprave. 
 
 
 
Prijava mora vsebovati:  
 
izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in 
smer izobrazbe, pridobljen strokovni naziv ter datum pridobljene izobrazbe in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena, 
 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede 
tudi druga svoja znanja, sposobnosti in veščine. 
 
 
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in 
razgovora, lahko pa tudi s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja. 
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 
trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Dolenjske Toplice, 
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice ter na terenu.  
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu VLOGA ZA ZAPOSLITEV tako, da jo pošlje: 
- v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – strokovni sodelavec VII/1, zadeva št.: 110-2/2020« na 

naslov: Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, ali 
- na elektronski naslov: obcina@dolenjske-toplice.si, z navedbo zadeve: »za javno objavo – strokovni 

sodelavec VII/1, zadeva št.: 110-2/2020«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom, 

in sicer v roku osem dni po objavi na spletni strani Občine Dolenjske Toplice oziroma Zavoda RS za 
zaposlovanje. 
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim 
kandidatom. 
 
Informacije o izvedbi javne objave posreduje mag. Nataša Šterk, direktorica občinske uprave, na tel. št. (07) 
384 51 80 ali na elektronskem naslovu natasa.sterk@dolenjske-toplice.si.   
 
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.  
 
 
                    ŽUPAN 
                 Občine Dolenjske Toplice 
                 Franc Vovk 
 
 
 
 
 


