
Na podlagi sedmega odstavka 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, 
št. 63/07-UPB3, 65/08) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 
21/13, 78/13-por., 52/16, 15/17-odlUS), Javni zavod Rokodelski center Ribnica, 
Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica objavlja  
  

javni razpis za delovno mesto TURISTIČNI 
INFORMATOR VII/1 . –M/Ž 
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta, 
za polni delovni čas, s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo dela 
opravljal v prostorih oz. objektih, s katerimi upravlja Rokodelski center Ribnica in 
na terenu. Pogosto je delo v manj ugodnem delovnem času; gibljiv, nestalen 
urnik.  
 
Za razpisano delovno mesto so zahtevani naslednji pogoji: 

 državljan Republike Slovenije 

 VII. raven izobrazbe 

 vozniški izpit B kategorije 

 znanje jezikov: slovenski jezik –razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, 
pisanje-tekoče angleški jezik –razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, 
pisanje-tekoče, nemški  jezik –razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, 
pisanje-osnovno 

računalniška znanja: urejevalnik besedil –zahtevno, delo s preglednicami –
zahtevno, računalniško oblikovanje –osnovno, delo z bazami podatkov –
zahtevno, poznavanje računalniških omrežij -zahtevno 
delovne izkušnje 1 leto  
zaželena je veljavna licenca za lokalnega turističnega vodiča/spremljevalca 
ali turističnega vodiča/spremljevalca pri Turistični zbornici Slovenije; če 
kandidat licence nima, jo mora pridobiti v roku 12. mesecev po sklenjenem 
delovnem razmerju 

Podroben opis delovnega mesta: 
zbiranje, obdelava, analiza in ažuriranje podatkov o turistični ponudbi, o 
turističnih ponudnikih in zasedenosti turističnih kapacitet za lokalno območje 
za potrebe informiranja obiskovalcev; 
sodelovanje pri načrtovanju, usklajevanju in izvajanju skupne turistične 
lokalne in regijske ponudbe ter obnavljanje in oblikovanje novih turističnih točk 
v sodelovanju z društvi (turističnimi, kulturnimi, športnimi, planinskimi, ipd.) in 
drugimi zainteresiranimi partnerji; 
priprava, razvijanje in izvajanje lastnih turističnih programov/produktov 
(prireditev, dogodkov, ipd.) za lokalno območje in sodelovanje z drugimi 
organizacijami in organizatorji 
;sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala, turističnih programov z 
lokalno skupnostjo, regijskimi in drugimi institucijami ter društvi in turističnimi 
agencijami; 
sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov na področju turizma na 
lokalnem in širšem  območju; 

 Sodelovanje pri načrtovanju strategije razvoja turizma v Občini Ribnica 



sodelovanje pri pripravi koledarjev prireditev, usklajevanje in koordiniranje 
terminov lokalnih prireditev na območju občine Ribnica; 

iskanje in prepoznavanje novih trendov ter identificiranje novih priložnosti za 
razvoj turistične ponudbe na lokalnem območju; 

sprejemanje, animacija in brezplačno informiranje domačih in tujih obiskovalcev 
o Ribnici, regiji zahodni  Dolenjske, Sloveniji (turistične informacije); 

organiziranje, vodenje in izvajanje turističnih programov; 

sprejemanje in posredovanje pripomb ter pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično 
ponudbo pristojnim organom ter ugotavljanje mnenj obiskovalcev; 

sodelovanje v projektnih skupinah na področju turizma in kulturne dediščine; 

pripravljanje vlog in dokumentacije za prijave na javne razpise ter priprave javnih 
razpisov za potrebe Turistično informacijskega centra; 

sodelovanje pri pripravi, organizaciji in izvajanju tradicionalnih in drugih prireditev 
na področju turizma na območju občine Ribnica ter na drugih območjih, kjer se 
promovira območje občine Ribnica in njene znamenitosti; 

urejanje, vzdrževanje in razvoj spletnih vsebin o lokalni turistični ponudbi, 
promoviranje turistične ponudbe na ravni občine in regije preko spletne strani, 
socialnih omrežij in drugih podobnih vsebin; 

sodelovanje pri pripravi in izvedbi nastopov na sejmih in drugih promocijah, kjer 
se predstavlja lokalno oz. regijsko območje;  

promocija in prodaja turističnih izdelkov in storitev preko spletne strani, socialnih 
omrežij, skozi udeležbo na sejmih/prireditvah in drugih podobnih dogodkih ter 
prodaja turističnih izdelkov v pisarni TIC-a in Muzejske trgovine;  

sodelovanje z nacionalnimi organizacijami (Slovensko turistično organizacijo, 
Turistično zvezo Slovenije, in drugimi sorodnimi institucijami); 

ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do 
turistov in turizma; 

promocija, trženje, organizacija, koordinacija in izvajanje turističnega vodenja na 
območju občine Ribnica; 

skrb za arhiv in drugo dokumentacijo za potrebe turističnega informacijskega 
centra lokalnega območja; 

naročanje, vodenje evidenc in prodaja promocijskih materialov in prodajnih 
izdelkov ter oddajanja opreme v najem; 

izvajanje blagajniškega poslovanja, spremljanja zalog izdelkov, sodelovanje pri 
izvedbi inventure, priprava dokumentacije in sodelovanje z računovodstvom 
zavoda; 

urejanje informacijskega in prodajnega prostora;izpolnjevanje vprašalnikov, 
anket in drugih podobnih vsebin, ki se nanašajo na lokalno turistično 
ponudbo/turistične produkte; 

 Priprava letnega programa dela in letnega poročila 

izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti; 

 po nalogu direktorja in/ali nadrejenega vodje opravljanje drugih nalog, iste 
ali podobne stopnje zahtevnosti v skladu z zakonodajo, splošnimi akti 
zavoda, letnega programa, sklepov Sveta zavoda  

Potrebna dokumentacija ob prijavi: 

 prijava na razpis 

 življenjepis 



 spričevalo o končani izobrazbi 

 morebitna referenčna pisma delodajalcev 

 potrdila o znanju tujih jezikov 
 

Javni razpis na delovno mesto je uradno objavljen na spletni strani in v prostorih 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, od 3.2.2020. Objava traja 8 dni. 
Kandidati pošljejo prijave v pisni obliki s priporočeno pošto, ki jo pošljejo v zaprti 
ovojnici z označbo »Javna objava za prosto delovno mesto –Turistični informator 
VII 7/1« na naslov: Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica in 
sicer najkasneje v roku 8 (osem) dni po objavi. V postopku bodo upoštevane 
samo pravočasne in popolne prijave. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je 
bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno s 
pošto. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Kandidati bodo vabljeni na razgovor najpozneje 8 dni po zaključenem razpisu. O 

izboru ali neizboru bodo obveščeni pisno najpozneje v 15 (petnajstih) dneh po 

zaključenem postopku izbire. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izboru. 

Obvestilo o končanem postopku razpisa bo objavljeno na spletni strani javnega 

zavoda Rokodelski center Ribnica. 

V besedilu razpisa so  uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, 

kot nevtralna oblika. 


