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Zavod za šport in turizem Medvode objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega mesta 
  

TURISTIČNI INFORMATOR I 
  
Pogoji za opravljanje dela: 

- visokošolska strokovna izobrazba, družboslovne smeri, 
- najmanj eno leto in pol (1,5) delovnih izkušenj na enakem delovnem mestu ali na 

področju turizma, za katera se zahteva najmanj visokošolska strokovna izobrazba, 
- izkazovanje organizacijske sposobnosti dela in vodenja ljudi kar dokazuje s svojimi 

preteklimi delovnimi izkušnjami, 
- izkazovanje znanja angleškega ali drugega svetovnega jezika na višji ravni, 
- izkazovanje znanja za delo z računalnikom in znanja uporabe informacijskih 

tehnologij, 
- vozniški izpit iz B kategorije. 

  
K prijavi mora kandidat priložiti: 

- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 

- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 

- izjavo o znanju angleškega ali drugega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora 
biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno, 

- izjavo o znanju za delo z računalnikom in znanju uporabe informacijskih tehnologij, iz 
katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru 
katere je bilo znanje pridobljeno, 

- izjavo, da ima opravljen vozniški izpit iz B kategorije. 
 
 Opis predvidenih delovnih nalog: 

- Organiziranje in vodenje turistično-informacijskega sistema, 
- Vodenje del in nalog turistično-informacijskega centra, 
- Vodenje in izvajanje turističnega vodenja na območju občine, 
- Organiziranje, vodenje in izvajanje turističnih programov, 
- Vodenje trženja turističnih programov, 
- Organiziranje prireditev, 
- Vodenje del in nalog recepcije in gotovinskih blagajn v turistično-informacijskem 

centru in na prireditvah, 
- Vodenje in izvajanje letnega programa zavoda na področju programov turizma, 
- Organiziranje, vodenje in izvajanje izobraževalnih in prostočasnih programov, 
- Načrtovanje in razvoj turističnih programov in strategije turizma v skladu z načrti in 

programi občine ustanoviteljice, 
- Pripravljanje poslovnih poročil za področje dejavnosti delovnih enot oz. služb, 
- Sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za zavod in 

občino ustanoviteljico, 
- Sodelovanje pri pripravi predlogov splošnih aktov zavoda, 
- Sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov turizma, 
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- Operativno usklajevanje dela pri izvajanju programov med delovnimi enotami oz. 
službami v zavodu, društvi in drugimi organizacijami in uporabniki storitev zavoda, 

- Pripravljanje vlog in dokumentacije za prijave na razpise ter priprava javnih razpisov 
za potrebe zavoda, 

- Sodelovanje v delu strokovnega sveta zavoda, 
- Sodelovanje pri izvajanju strokovnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 

delavcev v okviru delovnih enot oz. služb, 
- Izvajanje mentorstva za pripravnike v okviru delovnih enot oz. služb, 
- Analiziranje turističnih programov oziroma dela delovnih enot oz služb in priprava 

predlogov ukrepov, 
- Nadziranje vsebinskih in finančnih projektov v delovni enoti oz. službi, 
- Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti, 
- Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo splošni akti, letni program in sklepi 

sveta zavoda ter občine ustanoviteljice, 
- Opravljanje drugega dela po navodilih direktorja. 

  
Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas, in sicer enega leta, 
s polnim delovnim časom. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z 
označbo »Za razpis za delovno mesto Turistični informator I« na naslov Zavod za šport in 
turizem Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, in sicer do vključno 16. aprila 
2015. 
Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim 
žigom in poslana s priporočeno pošto. 
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku petnajstih (15) dni po izbiri. Obvestilo o 
končanem postopku razpisa bo objavljen na spletni strani Zavoda za šport in turizem 
Medvode http://www.zstmedvode.si/. 
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
 
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom je Sašo Bratuš, tel. št. 01 / 36 
26 220 in 041 670 140 ter e-naslov saso@zstmedvode.si. 
  
 

Sašo Bratuš 
Direktor 

 


