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PRILOGA: ŠTEVILO DELOVNIH MEST V JAVNEM ZAVODU ZA KULTURO, MLADINO IN  ŠPORT LITIJA 
(šifra proračunskega uporabnika: 38679) 
 
 
  

Zap. št. Poimenovanje DM Šifra DM 
Tarifni 
razred 

Plačni razred 
DM -plačni 
razred z 
napredovanjem 

Število 
sistemiziranih 
DM 

Področje 
dela: 

1.  Direktor B017390 VII/1 46 1 zavod 

2.  Višji svetovalec področja I I017159 VII/2 39-49 1 MM, KC 

3.  Področni svetovalec I I017111 VII/1 33-43 1 MC 

4.  Področni svetovalec I I017111 VII/1 33-43 1 šport 

5.  Področni svetovalec I I017111 VII/1 33-43 1 KC  

6.  
Koordinator in organizator 
kulturnega programa  

G026009 VI 27-37 
 

1 
KC, MC 

7. 7.  

Samostojni muzejski 
tehnik 

 
G025022 

V 
26-32 
22-27 

1 MM 

Muzejski tehnik 

8.  Mladinski delavec I I015075 V 20-30 2 MC 

9.  Finančnik VI J016005 VI 24-34 1 zavod 

10.  Delovodja V J035007 V 23-33 1 zavod 

11.  Čistilka II J032001 II 11-21 1 zavod 

12.  
Organizator športnih 
programov II 

I015027 V 21-31 
1 

Šport, MC 

13.  Vodja projektov G027910 VII/2 34-44 1 KC 

14.  Finančnik VII/1 J017016 VII/1 30-40 1 zavod 

15.  

Kustos Muzejski svetnik 
 

G027012 

 

 
 

VII/2 

41-46 
38-43 
35-40 
32-37 

 
 
1 

 
 
MM 

Kustos Muzejski svetovalec 

Kustos Višji kustos 

Kustos 

16. 16. 
Organizator kulturnega 
programa 

G025028 V 
23-33 

1 KC 
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Delovno mesto: 1 

 
DIREKTOR  
 

Šifra delovnega mesta: B017390 

Vrsta delovnega mesta: vodstveno 

Naziv: Stopnja 
naziva: 

 

Šifra 
naziva: 

Zap. 
št. 

naziva: 

Zahtevane 
delovne 
izkušnje: 

Plačni 
razred: 

Napredo-
valni 

razredi: 

/ / / / 5 let 46 / 

Predpisana izobrazba: 
 
 
Smer:  

najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj 
visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj 
visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)   
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

B 
B01 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit s področja svojega dela 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega časa: delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega mesta 
glede na oceno tveganja: 

2  

Dela in naloge: 
 

- sprejema strateški načrt, kadrovski načrt, finančni načrt in letni program dela, po predhodno 
pridobljenem soglasju sveta zavoda, 

- organizira, vodi, usmerja in koordinira delo po posameznih področjih dela ter drugih 
strokovnih organih zavoda, 

- sprejema akt o organizaciji dela ter akt o sistemizaciji delovnih mest, po predhodnem mnenju 
reprezentativnih sindikatov v zavodu ter po predhodno pridobljenem soglasju 
sveta zavoda in ustanovitelja, 

- po predhodnem soglasju sveta zavoda sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega 
vzdrževanja, 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev, 
- pripravlja letno poročilo in poroča ustanovitelju o vseh zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na 

delovanje zavoda, 
- sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda, izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda, 
- skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami in institucijami ter širšo družbeno 

skupnostjo in okoljem, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in drugimi predpisi. 
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Delovno mesto: 2 

 
VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I 

 

Šifra delovnega mesta: I017159 

Vrsta delovnega mesta: strokovni delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 
 

    5 let 39 10 

Predpisana izobrazba: 
 
 
Smer:  

najmanj visokošolska  univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj 
specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali  magistrska izobrazba /2. 
bolonjska stopnja/ 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

I 
I2 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: vsebinsko poznavanje področij delovanja zavoda, strokovni izpit z vsebinskega 
področja delovanja zavoda, dobre organizacijske in komunikacijske 
sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški izpit B kategor. 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

2  

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- priprava razvojnih usmeritev in razvojnih programov na področjih kulture, muzejske dejavnosti  

in kulturne dediščine, 
- oblikuje in načrtuje nove programe in projekte s področij delovanja zavoda in jih po potrebi 

povezuje v programske sklope, tudi takšne, ki vključujejo več področij delovanja zavoda (kultura, 
dediščina, mladina, šport), 

- posebna skrb je namenjena množičnim prireditvam, prezentacijam delovanja zavoda, 
pedagoškemu delu in informiranju javnosti, 

- sodelovanje z izvajalci programov s področij delovanja zavoda iz prve alineje na območju 
občine, regije, države  in v mednarodnem okolju, 

- strokovna in organizacijska opravila na področju izvajanja dejavnosti zavoda iz prve alineje, 
- sooblikovanje letnih programov dela, finančnih in kadrovskih načrtov ter načrtov nabav na 

področjih delovanja zavoda iz prve alineje in skrb za realizacijo le teh, 
- načrtuje organizacijo dela, ki zagotavlja izvedbo letnih programov dela na področjih iz prve 

alineje, 
- priprava posameznih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo organi zavoda na področjih 

delovanja zavoda iz prve alineje, 
- učinkovito gospodarjenje s premoženjem v upravljanju in uporabi zavoda, 
- znanstveno raziskovalno delo s področij delovanja zavoda iz prve alineje, 
- priprava in izvajanje javnih naročil na delovnem področjih delovanja zavoda iz prve alineje, 
- sodelovanje z občino ustanoviteljico na področjih delovanja zavoda iz prve alineje, 
- sodelovanje v medresorskih, medobčinskih in drugih delovnih skupinah za uresničitev širšega 

interesa s področij delovanja zavoda iz prve alineje, 
- spremlja državne in mednarodne javne razpise, pripravlja vloge na razpise ter izvaja odobrene 

projekte, 
- spremljanje področne zakonodaje, 

- druge naloge, ki jih odredi direktor. 
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Delovno mesto:  
3-MC, 4-Šport, 5-KC 

 
 
PODROČNI SVETOVALEC I 
 
 

Šifra delovnega mesta: I017111 

Vrsta delovnega mesta: strokovni delavec 

Število delovnih mest: 4 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 
 

    3 leta 33 10 

Predpisana izobrazba: 
 
 
Smer:  

najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska 
strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska 
univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)   
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

I 
I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: Vsebinsko poznavanje področij delovanja zavoda, dobre organizacijske in 
komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški 
izpit B kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

2 

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- pripravlja, organizira in skrbi za izvedbo prireditev in projektov s področij delovanja zavoda, 
- sodelovanje in koordinacija programov s področij delovanja zavoda z avtorji in izvajalci 

programov in projektov na delovnem področju zavoda v občini, regiji, državi in mednarodnem okolju,   
- strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila na področjih delovanja zavoda, 
- sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za prireditve in projekte s področij delovanja zavoda in 

jih izvaja v sodelovanju z drugimi izvajalci, 
- sooblikovanje razvojnih usmeritev in razvojnih programov s področij delovanja zavoda, 
- sooblikuje letni program dela in skrbi za realizacijo le-tega skladno s finančnim planom zavoda, 
- sodelovanje pri pripravi načrta investicij s področij delovanja zavoda in vsebinsko vodenje in 

koordiniranje investicij, 
- nadzor nad tehnično brezhibnostjo naprav in prostorov, 
- koordinira dela med uporabniki prostorov, 
- pripravlja ekonomske rešitve v zvezi s premoženjem v upravljanju in uporabi zavoda, 
- sodelovanje z občino ustanoviteljico zavoda na področij delovanja zavoda, 
- sodelovanje v medresorskih, občinskih, medobčinskih in drugih delovnih skupinah, za uresničitev 

širšega interesa na področjih delovanja zavoda, 
- izvajanje javnih naročil na področjih delovanja zavoda, 
- izvajanje medijskih dejavnosti zavoda, 
- spremlja objave državne in mednarodne javne razpise in prijavlja vloge na razpise ter izvaja 

odobrene projekte, 
- spremljanje področne zakonodaje, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  
-  
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Delovno mesto: 6 

 
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA  
 

Šifra delovnega mesta: G026009 

Vrsta delovnega mesta: Strokovni delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 

    2 leti 27 10 

Predpisana izobrazba: 
Smer:  

najmanj višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

G 
G2 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: Poznavanje področja kulturne produkcije, dobre organizacijske in 
komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški 
izpit B kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1 

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- koordiniranje in sodelovanje z izvajalci kulturne dejavnosti v občini in širše, 
- pripravlja, koordinira, organizira in izvaja programe in projekte, 
- strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila na področju izvajanja svoje 

dejavnosti, 
- koordinacija sodelavcev in prostovoljcev projektov in rednih programov s področja kulture, 

- pripravlja občinski koledar kulturnih prireditev, 
- priprava analiz, informacij, poročil, publikacij, tiskovin, ipd. s svojega delovnega področja, 
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, 
- sodelovaje pri oblikovanju programa delovnega področja, 
- skrb za realizacijo načrtovanih letnih programov v skladu s finančnim planom zavoda, 
- obračun prihodkov od prireditev in najemnin na svojem področju dela, 
- spremljanje prihodkov ter porabe sredstev iz delovnega področja, 
- vsebinsko vodenje in skrbništvo nad objekti in opremo s področja kulture, 
- spremlja in sodeluje pri prijavah na državne in mednarodne javne razpise ter izvaja odobrene 

projekte, 
- sodelovanje v internih in medresorskih skupinah, 

- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  
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Delovno mesto: 7 

 
MUZEJSKI TEHNIK 
 

Šifra delovnega mesta:  G025022 

Vrsta delovnega mesta: strokovni delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 
 

Samostojni muzejski 
tehnik 

1 G025022  3 leta 26 6 

Muzejski tehnik 2 G025022  1 leto 22 5 

Predpisana izobrazba: 
Smer:  

najmanj srednja splošna ali poklicna izobrazba 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

G 
G2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: strokovni izpit s področja varstva kulturne dediščine, organizacijske in 
komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški 
izpit B kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1  

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- sodeluje pri oblikovanju programa delovnega področja, 
- skrb za realizacijo načrtovanih letnih programov skladno s planom zavoda, 
- organizira, koordinira in izvaja posamezne programe in projekte na področju muzejske 

dejavnosti, 
- opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila na področju izvajanja 

svoje dejavnosti, 
- skrbništvo nad objekti in opremo s področja muzejskih dejavnosti, 
- podaja operativne rešitve v zvezi z nepremičninami in premičninami v upravljanju s področja 

muzejskih dejavnosti, 
- zbira, pripravlja gradiva za razstave ter izvaja dogovorjene projekte, 
- priprava analiz, informacij, poročil ipd., s področja delovnega mesta, 
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, 
- sodelovanje z izvajalci muzejske in restavratorske dejavnosti, 
- pomoč pri pripravi in izvajanju programov s področja kulture, 
- podajanje rešitev, predlogov in variant na področju svojega dela, 
- terensko delo, dokumentiranje, shranjevanje predmetov, 
- skrb za muzejske depoje in preventivno konservacijo predmetov,  
- vzdrževanje razstav (sodelovanje pri postavljanju in pospravljanju razstav, preverjanje stanja in 

manjša popravila), 
- delo z obiskovalci muzeja v okviru svojega delovnega mesta, 
- spremljanje in študij strokovne literature, 
- urejanje elektronskih medijev muzeja, 
- skrbi za nadzor in manjša vzdrževalna dela v  muzejskih in razstavnih prostorih, 
- spremlja in sodeluje pri prijavah na  javne razpise ter izvaja odobrene projekte, 
- sodelovanje v internih in medresorskih skupinah, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  
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Delovno mesto: 8 

 
MLADINSKI DELAVEC I 
 

Šifra delovnega mesta: I015075 

Vrsta delovnega mesta: strokovni delavec 

Število delovnih mest: 3 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 
 

    1 leto 20 10 

Predpisana izobrazba: 
Smer:  

najmanj srednja splošna ali poklicna izobrazba 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

I 
I2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: Poznavanje področja mladinske produkcije, organizacijske in komunikacijske 
sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški izpit B 
kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1  

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- organizira, koordinira in izvaja posamezne programe na področju mladinske dejavnosti, 
- strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila na področju izvajanja mladinske 

dejavnosti, 
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje gradiv, 
- priprava gradiv, analiz, informacij, poročil, publikacij ipd. s svojega delovnega področja, 
- sodelovanje pri oblikovanju programa delovnega področja, 
- operativne rešitve v zvezi z nepremičninami in premičninami v upravljanju s področja mladinskih 

dejavnosti, 
- sodelovanje z izvajalci mladinskih dejavnosti na območju občine ter širše, 
- skrb za realizacijo načrtovanih letnih programov skladno s planom zavoda, 
- podajanje rešitev, predlogov in variant na področju svojega dela, 
- urejanje elektronskih medijev delovnega področja, 
- sodelovanje v medresorskih, medobčinskih in drugih delovnih skupinah, za uresničitev širšega 

mladinskega interesa in izvajanja programov prostočasnih dejavnosti, 
- spremlja in sodeluje pri prijavah na  javne razpise ter izvaja odobrene projekte, 
- koordinira in vodi delo prostovoljcev ter izvaja svetovanja uporabnikom, 
- delo z uporabniki v dnevnem centru,  
- vključevanje mladih z manj priložnosti v aktivnosti zavoda, 

- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  
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Delovno mesto: 9 

 
FINANČNIK VI 
 

Šifra delovnega mesta: J016005 

Vrsta delovnega mesta: strokovni delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 
 

    2 leti 24 10 

Predpisana izobrazba: 
Smer:  

najmanj višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

J 
J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: Poznavanje področja finančnega poslovanja javnih zavodov, organizacijske in 
komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški 
izpit B kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1  

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- priprava analiz, informacij, poročil in podobno s področja financ za potrebe zavoda, 
- vodenje evidenc prejetih, izdanih in plačanih računov po področjih delovanja zavoda, 

posameznih programih in projektih, 
- opravljanje plačilnega prometa, 
- skrb za blagajniško poslovanje, 
- sodelovanje pri pripravi finančnega načrta zavoda, 
- strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila za potrebe direktorja, sveta 

zavoda, programskih svetov po področjih delovanja zavoda ter posameznih področij dela zavoda, 
- pomoč pri izvajanju kadrovskih zadev in skrb za varnost osebnih podatkov zaposlenih delavcev in 

kadrovskih evidenc, 
- vodenje evidenc vhodne in izhodne pošte, delovodnika ter skrb za arhiv zavoda, 
- pomoč pri pripravi splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo organi zavoda, 
- spremljanje področne zakonodaje, 
- enostavnejša pravna opravila: priprava pogodb, sodelovanje pri pripravi aktov in podobno, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja. 
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Delovno mesto: 10 

 
DELOVODJA V 
 

Šifra delovnega mesta: J035007 

Vrsta delovnega mesta: Strokovno – tehnični delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred DM 

Št. 
napredovalnih 
razredov  

    1 leto 23 10 

Predpisana izobrazba: 
Smer:  

srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

J 
J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: organizacijske in komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje 
računalniških orodij, vozniški izpit B kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

2  

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- vsakodnevno preverjanje stanja objektov, opreme in prostorov za delovanje zavoda,  
- tekoče vzdrževanje prostorov, naprav in opreme v zavodu in na terenu ter popravila in odprava 

napak, 
- strokovna, organizacijska, tehnična opravila za potrebe izvedbe programov in dejavnosti zavoda, 
- skrb za dobro gospodarjenje s premičninami in nepremičninami, danimi v uporabo s strani 

ustanovitelja,  
- opravljanje dežurstev ob prireditvah, preverjanje stanja ter skrb za zaščito objektov in opreme, 
- podajanje rešitev, predlogov in variant v zvezi s tehničnimi rešitvami programov in projektov, 
- svetuje zunanjim uporabnikom in jih vodi pri izvedbi njihovih projektov v prostorih zavoda, 
- sooblikovanje predloga investicij v zavodu, 
- nabava tehničnih artiklov in opreme v zavodu,  
- oblikovanje slike, zvoka, multimedije, scenske osvetljave pri prireditvah zavoda, 
- pomoč pri izdelavi scene za prireditve zavoda, 
- delo na terenu, kurirska opravila, 
- skrb za ustrezno stanje in varnost orodja, ogrevalnih in električnih naprav, 
- skrb za urejenost objektov v upravljanju zavoda – okolica in objekti sami (košnje, tehnična 

popravila, čiščenje snega, ipd.), 
- nameščanje tabel, transparentov, reklam v zvezi z dejavnostjo zavoda, 
- sodelovanje v internih in medresorskih skupinah, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
Delovno mesto: 11 
 

 
ČISTILKA II 

Šifra delovnega mesta: J032001 

Vrsta delovnega mesta: strokovno – tehnični delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 

Šifra 
naziva: 

Zap. 
št. 
naziva 

Zahtevane 
delovne 
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/naziva 

Št. 
napredovalnih 
razredov  

    2 meseca 11 10 

Predpisana izobrazba: 
Smer:  

popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

J 
J3 

Tarifni razred: II 

Posebni pogoji: / 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1  

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- tehnična opravila v zvezi s čiščenjem za potrebe zavoda, 
- dobro gospodarjenje z nepremičninami, danimi v uporabo s strani ustanovitelja, 
- dobro gospodarjenje s premičninami in drugo opremo, dano v uporabo s strani ustanovitelja, 
- pomoč pri pripravi in izvedbi prireditev, 
- skrbi za pravilno ravnanje s čistilnimi delovnimi sredstvi, odpadki, 
- naroča, nabavlja in vodi evidenco čistilnih sredstev, 
- skrb za namensko in racionalno porabo nabavljenega materiala, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 

 
Delovno mesto: 12 

 
ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II 
 

Šifra delovnega mesta: I015027 

Vrsta delovnega mesta: strokovni delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred DM 

Št. 
napredovalnih 
razredov  

    1 leto 21 10 

Predpisana izobrazba: 
Smer:  

srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

I 
I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: Poznavanja produkcije s področja športa, organizacijske in komunikacijske 
sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški izpit B 
kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1 

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- organizira, koordinira in izvaja posamezne programe na področju športa in mladinske dejavnosti, 
- strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila na področju športa in mladine, 
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje gradiv, 
- priprava gradiv, analiz, informacij, poročil, publikacij in podobno s svojega delovnega področja,  
- sodelovanje pri oblikovanju programa področij dela, 
- operativne rešitve v zvezi z nepremičninami in premičninami in premičninami v upravljanju in 

uporabi zavoda, 
- sodelovanje z izvajalci športnih programov na območju občine ter širše, 
- skrb za realizacijo načrtovanih letnih programov športa skladno s planom zavoda, 
- podajanje rešitev, predlogov in variant na področju svojega dela, 
- urejanje elektronskih medijev delovnega področja, 
- sodelovanje v medresorskih, medobčinskih in drugih delovnih skupinah, za uresničitev širšega 

interesa s področja športa, 
- spremlja in sodeluje pri prijavah na  javne razpise ter izvaja odobrene projekte, 
- koordinira in vodi delo prostovoljcev, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  
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Delovno mesto: 13 

 
VODJA PROJEKTOV  
 

Šifra delovnega mesta: G027910 

Vrsta delovnega mesta: Strokovni delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 
 

    3 leta 34 10 

Predpisana izobrazba: 
 
 
Smer:  

najmanj visokošolska  univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj 
specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali  magistrska izobrazba /2. 
bolonjska stopnja/ 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

G 
G2 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: poznavanja področja medijske produkcije, dobre organizacijske in 
komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški 
izpit B kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1 

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- ureja lokalni časopis,  
- vodi delovanje uredništva časopisa, 
- pripravlja zaključno redakcijo lokalnega časopisa, je povezovalni člen med tehnično in vsebinsko 

izvedbo posamezne izdaje, 
- pregleduje, presoja ter jezikovno oblikuje prispevke v časopisu, 
- pripravlja smernice dopisnikom, vzdržuje mrežo dopisnikov,  
- trži oglasni prostor v časopisu, 
- priprava razvojnih nalog in usmeritev na svojem področju, 
- sodeluje pri oblikovanju programa delovnega področja, 
- skrb za realizacijo načrtovanih letnih programov s finančnim planom zavoda, 
- strokovna, organizacijska, administrativna, tehnična opravila na področju izvajanja svoje 

dejavnosti, 
- vsebinsko vodenje in skrbništvo projektov s področja kulture, 
- spremlja in pripravlja prijave na državne in mednarodne javne razpise ter izvaja odobrene 

projekte, 
- sodelovanje v internih in medresorskih skupinah, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  
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Delovno mesto: 14 

 
FINANČNIK VII/1 
 

Šifra delovnega mesta: J017016 

Vrsta delovnega mesta: strokovni delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 
 

    5 let 30 10 

Predpisana izobrazba: 
 
 
Smer:  

najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska 
strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska 
univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)   
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

J 
J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: Izkušnje na področju financ v javnem sektorju, dobre organizacijske in 
komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

2 

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- načrtovanje in vodenje dela v računovodstvu, 
- vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, 
- vodenje pomožnih evidenc, 
- evidentiranje osnovnih sredstev v inventarni knjigi, vodenje evidenc drobnega inventarja med 

opredmetenimi sredstvi, priprava popisnih listov za inventuro, 
- izdelava analiz, poročil, periodičnih in zaključnih računov, izdelava davčnih obračunov, letnih 

dohodninskih obračunov, letnih obračunov za ZPIZ, 
- izdelava mesečnih in letnih statističnih podatkov, 
- priprava finančnih načrtov, sodelovanje pri pripravi planov in razvojnih programih zavoda, 
- pripravljanje poslovnih stroškov, 
- planiranje virov financiranja investicij, 
- planiranje virov financiranja dejavnosti, 
- izdelava kalkulacij, 
- planiranje likvidnosti, 
- pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana, 
- organizacija in kontrola knjiženja poslovnih dogodkov v glavni knjigi in pomožnih knjigah, 
- koordinacija inventurnih popisov, 
- izdelava obračunov in izplačil osebnih dohodkov ter drugih prejemkov za zaposlene delavce in 

zunanje sodelavce zavoda, 
- organizacija in skrb za varnost podatkov, 
- sprotno strokovno izobraževanje in usposabljanje, 
- sodelovanje v internih in medresorskih skupinah, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor.  
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Delovno mesto: 15 

 
KUSTOS 
 

Šifra delovnega mesta: G027012 

Vrsta delovnega mesta: strokovni delavec  

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. 
št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/naziva 

Št. 
napredoval
nih 
razredov v 
nazivu 

Muzejski svetnik 1 G027012  12 let 41 5 

Muzejski svetovalec 2 G027012  9 let 38 5 

Višji kustos 3 G027012  6 let 35 5 

Kustos 4 G027012  3 leta 32 5 

Predpisana izobrazba: 
 
 
Smer:  

najmanj visokošolska  univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj 
specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali  magistrska izobrazba /2. 
bolonjska stopnja/ 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

G 
G2 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: strokovni izpit s področja varstva kulturne dediščine, dobre organizacijske in 
komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški 
izpit B kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1 

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- oblikovanje muzejskih zbirk, 
- pridobivanje gradiva in sistematično  dopolnjevanje zbirk v skladu z zbiralno politiko,  
- organiziranje in vodenje terenskih raziskav, evidentiranje in dokumentiranje gradiva na terenu ter izdelava 

strokovnih poročil o rezultatih,  
- muzeološka obdelava in dokumentiranje gradiva, 
- proučevanje in raziskovanje gradiva, 
- spremljanje in študij strokovne literature, 
- priprava in sodelovanje pri projektih postavitev stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav,  
- delo z obiskovalci (posredovanje strokovnih podatkov in gradiva za študijske, znanstvene in druge namene, 

nudenje pomoči strankam, ki preučujejo gradivo v muzeju, priprava gradiva za izposojo),  
- izvajanje popularizacijske in publicistične dejavnosti, 
- izvajanje pedagoške dejavnosti (priprava delavnic, vodenje po razstavah, navezovanje stikov s šolami itd.), 
- priprava in objavljanje strokovnih in poljudnih besedil o muzejskih vsebinah,  
- sodelovanje pri pripravi dokumentov: izjave o poslanstvu muzeja, načrtu stalnih in občasnih razstav, načrtu 

posebnih programov, strategiji razvoja zbirk, politiki pridobivanja predmetov, politiki dokumentiranja, politiki 
uporabe zbirk, načrtu publiciranja (v sklopu letnih načrtov) itd.  

- skrb za vzdrževanje vseh vrst razstav v prostorih  muzeja in tistih, ki jih ima muzej drugod, 
- sodelovanje pri strateških načrtih in drugih skupnih dokumentih muzeja, 
- vodenje baz podatkov muzeja, 
- koordiniranje hrambe muzealij, 
- sodelovanje v internih in medresorskih skupinah, 

- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  
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Delovno mesto: 16 

 
ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA  
 

Šifra delovnega mesta: G025028 

Vrsta delovnega mesta: Strokovni delavec 

Število delovnih mest: 1 

 
Naziv: 

Stopnja 
naziva: 
 

Šifra  
naziva: 

Zap. št.  
naziva 

Zahtevane 
delovne  
izkušnje: 

Plačni 
razred 
DM/nazi
va 

Št. 
napredovalnih 
razredov v 
nazivu 

    2 leti 23 10 

Predpisana izobrazba: 
Smer:  

najmanj srednješolska izobrazba 
/ 

Karierni razred: / 

Plačna skupina: 
Plačna podskupina: 

G 
G2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: Poznavanje področja kulturne produkcije, dobre organizacijske in 
komunikacijske sposobnosti, dobro obvladovanje računalniških orodij, vozniški 
izpit B kategorije 

Poskusno delo: 3 mesece 

Delovni čas: polni delovni čas 

Posebnosti delovnega 
časa: 

delovni čas je razporejen v skladu z internim pravilnikom 

Skupina delovnega 
mesta glede na oceno 
tveganja: 

1 

Posebna pooblastila: / 

Odpovedni rok: skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih 

Naloge: 
- koordiniranje in sodelovanje z izvajalci kulturne dejavnosti v občini in širše, 
- pripravlja, koordinira, organizira in izvaja programe in projekte, 
- organizacijska, administrativna, tehnična opravila na področju izvajanja svoje dejavnosti, 
- koordinacija zunanjih sodelavcev in prostovoljcev projektov in rednih programov s področja kulture, 
- priprava informacij, kalkulacij, poročil, publikacij, tiskovin, ipd. s svojega delovnega področja, 
- sodelovaje pri oblikovanju programa delovnega področja, 
- skrb za realizacijo načrtovanih letnih programov v skladu s finančnim planom zavoda, 
- obračun prihodkov od prireditev na svojem področju dela, 
- spremljanje prihodkov ter porabe sredstev iz delovnega področja, 
- vsebinsko vodenje in skrbništvo nad objekti in opremo s področja kulture, 
- spremlja in sodeluje pri prijavah na državne in mednarodne javne razpise ter izvaja odobrene projekte, 
- sodelovanje v internih in medresorskih skupinah, 
- druge naloge, ki jih odredi direktor in neposredni vodja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


