
 

 
 

 

Vprašanja in odgovori glede delovnega mesta Vodja programa komunikacij 

in organizacije dogodkov 

 

Z vidika vsebine dela 

Kaj bo obsegalo delo? 

V nadaljevanju so navedeni poglavitni sklopi in naloge, možne pa so tudi druge, povezane s 

komunikacijami in dogodki.  

Pričakuje se samostojno vodenje in izvajanje nalog, pri čemer se lahko posamezne naloge 

izvajajo skupaj z drugimi ali jih prevzamejo drugi zaposleni_e. 

1. Vodenje razvoja komunikacijske strategije organizacije, njeno izvrševanje in spremljanje 

učinka komunikacijskega dela organizacije.  

- Vključno s skrbjo za spoštovanje celostne grafične podobe organizacije v vseh relevantnih 

oblikah. 

2. Prispevanje k razvoju digitalne strategije organizacije in njenemu izvrševanju. 

- Razvijanje strategije in uresničevanje strategije za družbena omrežja organizacije.  

- Zagotavljanje podpore družbenih omrežij AIS kampanjskim, zagovorniškim, 

osveščevalnim in drugim ciljem organizacije. 

- Odgovornost za spoštovanje pravil o varovanju podatkov. 

- Spremljanje novih trendov in identificiranje priložnosti. 

- Skrb za zagotavljanje tehnične plati spletnih strani organizacije (povezovanje z 

zunanjimi ponudniki).  

3. Organizacija in izvrševanje odnosov z javnostmi. 

- Vzdrževanje obstoječih in razvijanje novih odnosov z mediji in drugimi deležniki. 

- Po potrebi samostojno predstavljanje stališč organizacije. 

- Analiziranje medijskega poročanja. 

- Prepoznavanje komunikacijskih priložnosti. 

4. Samostojno izvajanje komunikacijskega dela, vključno s pisanjem, preverjanjem prevodov, 

urejanjem in objavljanjem besedil. 

- Urejanje (v okviru uredniškega odbora) članske revije Akcija, vključno s samostojnim 

pisanjem besedil, pregledovanjem besedil, zagotavljanjem fotografskega in drugega 

grafičnega gradiva, komunikacijo z oblikovalcem, tiskarno in poštnim ekspeditom ter 

po potrebi z drugimi.   



 

 
- Samostojno urejanje in/ali sourejanje štirih elektronskih glasil AIS; predlaganje vsebin, 

pisanje besedil, fotografsko in grafično »opremljanje«; priprava naslovnikov in 

pošiljanje vseh štirih. 

- Skrb za družbena omrežja AIS (FB, IG, Tw, po potrebi novih): ustvarjanje vsebin in 

objavljanje. 

- Priprava in objavljanje vsebin na spletnih straneh AIS. 

- Sporočila za javnost. 

- Sodelovanje pri zasnovi, pripravi besedil, oblikovanju in drugih nalogah, povezanih s 

pripravo novih komunikacijskih vsebin (letaki, video posnetki, drugo). 

 

5. Sodelovanje pri doseganju strateških ciljev organizacije, vključno pri razvijanju načrtov za 

krizne scenarije in pri komuniciranju s člani_cami in podporniki_cami. (Za več poglejte spodaj 

pod *)  

6. Organizacija in soorganizacija dogodkov. 

AIS organizira ali soorganizira manjše in večje dogodke (npr. sodelovanje na Festivalu 

dokumentarnega filma, Poti ob žici … ali organizacija samostojnih dogodkov, kot je na primer 

zaznamovanje obletnic, večji dogodki ob globalnih in drugih kampanjah, okrogle mize, 

predavanja, novinarske konference …). Delo obsega: 

- sodelovanje pri zasnovi dogodkov 

- logistična in organizacijska dela 

- komunikacijska podpora (komunikacijski »izdelki«) 

-  komunikacija z deležniki. 

7.  Komunikacija in sodelovanje z zaposlenimi v mednarodni Amnesty International in po 

potrebi organizacijah Amnesty v drugih državah. 

 

Z vidika sklenitve delovnega razmerja 

Kdaj lahko sklenemo delovno razmerje?  

V Amnesty International Slovenije smo zainteresirani za čimprejšnji začetek dela, a se bomo 

lahko na podlagi objektivnih razlogov dogovorili za kasnejši začetek (odpovedni roki, vnaprej 

načrtovane poti, dogodki, povezani s korono …). O začetku dela se bomo dogovorili 

sporazumno. 

Kako je s prevozom, regresom, malico ..? 

V Amnesty International Slovenije v celoti spoštujemo delovnopravno zakonodajo, zaposlenim 

v skladu z zakonom povrnemo stroške za prevoz na delo (v vrednosti javnega prevoza), malico 

in damo letni regres. Plača se izplačuje 7. v mesecu ali dan kasneje, če 7. dan meseca ni 

delovni dan. 



 

 
Kaj pomeni fleksibilni delovni čas? 

Polni delovni čas znaša 40 ur tedensko, praviloma enakomerno razporejenih med delovniki, a 

zaposleni_a si lahko ure razporeja po svojem preudarku, pri čemer pa je pomembno, da se 

zagotovi nemoten potek dela. Za opravljeno nadurno delo je potrebna odobritev, nadure se 

načeloma ne izplačujejo, ampak se v določenem roku koristijo. Za potrebe tega delovnega 

mesta v komunikacijah je občasno potrebno večerno ali delo ob koncu tedna. 

Ali so konci tedna prosti? 

Načeloma so konci tedna prosti, z izjemo dni, ki so napovedani vnaprej v začetku leta (npr. 

sobota, ko poteka Pot ob žici), ali ko gre za dogodke, ki so vezani na opravljanje dela (npr. 

dogodki, ki jih Amnesty (so)organizira in potekajo preko vikenda).  

Opravljene ure preko konca tedna se izkoristijo ob prvi priložnosti; če gre za naloženo nujno 

delo ob vikendu, ki ga zaposleni_zaposlena ne bi mogel_mogla opraviti med delovnim tednom, 

se izplača dodatek za delo preko vikenda.  

Zaposleni na področju komunikacij je odgovoren poskrbeti za vnaprejšnje objave za družbena 

omrežja, lahko z »organizacijo« tega, da so za to poskrbijo drugi.   

Kako je s službenimi potmi? 

Zaposleni_a je lahko napoten_a na službeno pot po Sloveniji ali v tujino. Potni stroški in 

dejanski stroški se povrnejo, ne izplačujemo pa dnevnic.  

Kakšna je plača? 

Izhodiščna plača je 1700 EUR bruto. Plača je odvisna tudi od doseženih delovnih izkušenj na 

podobnih delovnih mestih. 

 

O delu Amnesty International  

Katera so področja dela slovenske Amnesty?  

 Prosimo vas, da si preberete nekaj zadnjih poročil o delu, ki so objavljena tukaj: 

https://www.amnesty.si/transparentno-delovanje.html 

Pod Pomembni dokumenti najdete poročili za 2019 in 2020 (do vključno avgusta, za celotno 

leto je poročilo v pripravi); v nadaljevanju pod Transparentno delovanje najdete poročila 

preteklih let. 

 Naše aktualne vsebine najdete v razdelku Novice: https://www.amnesty.si/novice.html 

 Aktualne spletne peticije najdete tu: https://www.amnesty.si/pisem-za-pravice 

 Pdf-je preteklih številk članske revije Akcija pa tu: https://www.amnesty.si/revija-

akcija.html 

 

Kratek pregled vsebinskega dela jesen 2020-2021  

https://www.amnesty.si/transparentno-delovanje.html
https://www.amnesty.si/novice.html
https://www.amnesty.si/pisem-za-pravice
https://www.amnesty.si/revija-akcija.html
https://www.amnesty.si/revija-akcija.html


 

 
Opomba: to je bilo predstavljeno zboru članov septembra 2020, načrt se dopolnjuje glede na 

razvoj dogodkov. 

 

 

Legenda: 

Vsebinska področja so na dnu strani. Zaradi hitro spreminjajoče se situacije so navedeni le kot 

vsebinski sklopi, ki jih redno konkretiziramo na sestankih. V okviru odziva na covid-19 se je 

posebej izpostavilo področje protestov (svoboda izražanja in svoboda zbiranja). 

Zgoraj pa načini dela: rumeni kvadrati so »programi«, svetlo rumeni projekti, sivi pa 

posamezni dogodki. Z zeleno so označeni komunikacijski outputi. Puščice nakazujejo 

medsebojne preplete. 

 

Potek dela v Amnesty International (globalni pogled) 

Legenda: spodaj so predstavljeni načini delovanja od kršitve preko raziskav do kampanj (akcij 

za spremembo).   

 



 

 

 



 

 

 

 

Drugo 

Kako je organizirana slovenska Amnesty?* 

AIS deluje kot društvo, trenutno ima okoli 11.000 članov. 

Na rednem letnem zboru članov se izvoli izvršni odbor, ki bdi nad delovanjem organizacije. 

Več o tem, vključno s člani izvršnega odbora najdete tu: 

https://www.amnesty.si/transparentno-delovanje.html 

Člani_ce izvršnega odbora svojo funkcijo opravljajo prostovoljno. 

Zaposleni_e v AIS so navedeni tukaj (podrsajte po strani): https://www.amnesty.si/kontakt.html 

 

Kako se AIS financira? 

Večinoma s članarinami in donacijami, zato je pomemben del našega dela in kadrov usmerjen 

v pridobivanje finančnih sredstev. Od države v Amnesty ne sprejemamo denarja, razen za 

področje učenja človekovih pravic (po opravljeni presoji, da to ne vpliva na našo neodvisnost 

in nepristranskost). 

https://www.amnesty.si/transparentno-delovanje.html
https://www.amnesty.si/kontakt.html

