
KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 

ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1001 
 

DELOVNO MESTO: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA 
 

Delo na tem delovnem mestu se opravlja: 
 

NAZIVI STOPNJA 
 

ŠIFRA  
 

ZAP. ŠT. 
 

ZAHTEVANE 
DELOVNE 
IZKUŠNJE 

PLAČNI RAZRED 

/ / B 017880 / 3 41 

Stopnja strokovne izobrazbe:  univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo 
oziroma magisterijem (druga stopnja) 

Smer strokovne izobrazbe: Najmanj sedmo raven izobrazbe skladno z veljano uredbo na področju 
uvedbe in uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja  

Plačna skupina  
Plačna podskupina  

B 
B 

Tarifni razred  VII/2 

Splošni pogoji: skladno s predpisi s področja delovnega prava 

Posebni pogoji:  

Drugo • najmanj eno leto vodstvenih in/ali organizacijskih izkušenj na 
področju mladinskega organiziranja 

• aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en tuji jezik 

• predložitev strateškega načrta zavoda ter program poslovnega in 
programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje,  

• življenjepis  

Dodatek za vodenje: /  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Delovno mesto, ki to delovno mesto lahko nadomešča: 1002 
 
Opis nalog delovnega mesta: 

• vodenje javnega zavoda 

• razporejanje dela v javnem zavodu 

• skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog javnega zavoda 

• druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda  ter skrb za sodelovanje z drugimi 
organi in institucijami 

• samostojno oblikovanje rešitev in drugih najzahtevnejših predlogov v javnem zavodu 

• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog 

• zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja v javnem zavodu  

• obveščanje župana ustanoviteljev o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ustreznih ukrepov  
 
Delovno mesto je sistemizirano za določen čas, za mandatno obdobje 5 let. 
Naloge delovnega mesta se opravljajo s polnim delovnim časom.  
Naloge v skladu s predpisi smejo opravljati invalidi, ženske in mladina. 
Oznaka skupine v katero sodi delovno mesto glede na oceno tveganja: Razred tveganj delovnega 
mesta R2 
Delodajalec v skladu z zakonom plačuje premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 
Pooblastila: vodenje javnega zavoda 
Pooblastilo za dostop do tajnih podatkov: da 
Druge posebnosti: vpogled in dostop v evidence osebnih podatkov, skladno s Pravilnikom o varstvu 
osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva   

 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1002 
 
 

 DELOVNO MESTO: RAČUNOVODJA VII/2 – (III) 
 
Šifra: J017093 

Zahtevane delovne izkušnje 3 leta 

Predpisana  izobrazba:  visoka strokovna izobrazba (prva stopnja) 

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred  VII/2 

Plačni razred brez napredovanja 31 

Plačni razred z napredovanjem 41 

Posebni pogoji: / 

Smer strokovne izobrazbe:  ekonomska 

Dodatna znanja: poznavanje dela z računalnikom in 

računalniškimi programi za knjigovodstvo in 

računovodstvo 

Dodatek za vodenje: 
 

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
 
Delovno mesto, ki to delovno mesto lahko nadomešča: št. DM  1001 
Opis nalog delovnega mesta: 

• izvajanje knjigovodskih in računovodskih opravil za javni zavod; 

• priprava letnih računovodskih izkazov in finančnih poročil javnega zavoda;  

• usklajevanje davčnih zadev; 

• dela in naloge po naročilu direktorja; 
 
Delovno mesto je sistemizirano za nedoločen čas.  
Naloge delovnega mesta se opravljajo s polnim delovnim časom.   
Naloge v skladu s predpisi smejo opravljati invalidi, ženske in mladina. 
Oznaka skupine v katero sodi delovno mesto glede na oceno tveganja: razred tveganj delovnega 
mesta R2 
Delodajalec v skladu z zakonom plačuje premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 
Pooblastila: / 
Pooblastilo za dostop do tajnih podatkov: ne 
Druge posebnosti: vpogled in dostop v evidence osebnih podatkov, skladno s Pravilnikom o varstvu 
osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC 
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1003 
 

DELOVNO MESTO: VODJA PROJEKTOV VII/2  
 
Šifra: G027910 

Zahtevane delovne izkušnje 3 leta 

Predpisana  izobrazba:  visoka strokovna izobrazba (prva stopnja) 

Plačna skupina  G 

Plačna podskupina: G 

Tarifni razred  VII/2 

Plačni razred brez napredovanja 34 

Plačni razred z napredovanjem 44 

Posebni pogoji: / 

Smer strokovne izobrazbe:   

Dodatna znanja: • sposobnost timskega dela; 

• smisel za komunikacijo in razreševanje 
konfliktnih situacij; 

• poznavanje dela z računalnikom in 
računalniškimi programi in nameščanje 
računalniških programov;  

• znanje tujega jezika: (angleščina); 

Dodatek za vodenje:   

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Delovno mesto, ki to delovno mesto lahko nadomešča: št. DM  1005 
Opis nalog delovnega mesta: 

• samostojna priprava izvedbenega programa in učinkovito planiranje programa in storitev zavoda;  

• oblikovanje in izvajanje razvojnih projektov;  

• planiranje in predlaganje animacijskih kulturnih, zabavnih in športno rekreativnih programov; 

• priprava letnega programa in poročila o delu zavoda, ki se nanaša na izvajanje programa;  

• spremljanje tekočih dogodkov oziroma programa zavoda Mladinskega centra Žalec, ki jih v centru 
izvaja zavod ali po dogovoru z zavodom organizirajo drugi (pravne ali fizične osebe);  

• pomoč pri realizaciji programov, ki se izvajajo v zavodu;  

• koordiniranje in usklajevanje vseh delovnih področij v zavodu;  

• sodelovanje pri vseh projektih Mladinskega centra Žalec;  

• skrb za pripravo sprememb pri izvedbi tekočega programa;  

• redno obveščaje ter podajanje utemeljenih predlogov za izboljšanje delovanja zavoda;  

• opravljanje manj zahtevnih del po nalogu nadrejenega;   

• izvaja druge naloge po nalogu direktorja. 
 
Delovno mesto je sistemizirano za nedoločen čas.  
Naloge delovnega mesta se opravljajo s polnim delovnim časom.   
Naloge v skladu s predpisi smejo opravljati invalidi, ženske in mladina. 
Oznaka skupine v katero sodi delovno mesto glede na oceno tveganja: razred tveganj delovnega 
mesta R2 
Delodajalec v skladu z zakonom plačuje premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 
Pooblastila: / 
Pooblastilo za dostop do tajnih podatkov: ne 
Druge posebnosti: vpogled in dostop v evidence osebnih podatkov, skladno s Pravilnikom o varstvu 
osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva   

 
 
 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1004 
 

DELOVNO MESTO: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 
 
Šifra: J017135 

Zahtevane delovne izkušnje 8 mesecev 

Predpisana  izobrazba:  visoka strokovna izobrazba (prva stopnja) 

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred  VII/1 

Plačni razred brez napredovanja 30 

Plačni razred z napredovanjem 40 

Posebni pogoji: / 

Smer strokovne izobrazbe:   

Dodatna znanja: poznavanje dela z računalnikom in 
računalniškimi programi  

Dodatek za vodenje:   

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Delovno mesto, ki to delovno mesto lahko nadomešča: št. DM  1003 
Opis nalog delovnega mesta: 

• sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja zavoda; 

• sodelovanje pri pripravi poročil gradiv z delovnega področja 

• izvajanje nalog s področja  

• pripravljanje analiz in poročil 

• dela in naloge po naročilu direktorja zavoda  
 

 
Delovno mesto je sistemizirano za nedoločen čas.  
Naloge delovnega mesta se opravljajo s polnim delovnim časom.   
Naloge v skladu s predpisi smejo opravljati invalidi, ženske in mladina. 
Oznaka skupine v katero sodi delovno mesto glede na oceno tveganja: razred tveganj delovnega 
mesta R2 
Delodajalec v skladu z zakonom plačuje premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 
Pooblastila: / 
Pooblastilo za dostop do tajnih podatkov: ne 
Druge posebnosti: vpogled in dostop v evidence osebnih podatkov, skladno s Pravilnikom o varstvu 
osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1005 
 
 

DELOVNO MESTO: POSLOVNI SEKRETAR VII/1  
 
Šifra: J027005 

Zahtevane delovne izkušnje 8 mesecev 

Predpisana  izobrazba:  visoka strokovna izobrazba (prva stopnja) 

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred  VII/1 

Plačni razred brez napredovanja 27 

Plačni razred z napredovanjem 37 

Posebni pogoji: / 

Smer strokovne izobrazbe:   

Dodatna znanja: poznavanje dela z računalnikom in 
računalniškimi programi 

Dodatek za vodenje:   

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Delovno mesto, ki to delovno mesto lahko nadomešča: št. DM  1003 
Opis nalog delovnega mesta: 

• organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov; 

• vodenje dokumentacije in evidenc; 

• sodelovanje pri internem usklajevanju zadev;  

• dela in naloge po naročilu direktorja zavoda;  
 

 
Delovno mesto je sistemizirano za nedoločen čas.  
Naloge delovnega mesta se opravljajo s polnim delovnim časom.   
Naloge v skladu s predpisi smejo opravljati invalidi, ženske in mladina. 
Oznaka skupine v katero sodi delovno mesto glede na oceno tveganja: razred tveganj delovnega 
mesta R2 
Delodajalec v skladu z zakonom plačuje premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 
Pooblastila: / 
Pooblastilo za dostop do tajnih podatkov: ne 
Druge posebnosti: vpogled in dostop v evidence osebnih podatkov, skladno s Pravilnikom o varstvu 
osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1006 
 

DELOVNO MESTO: OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE  
 
Šifra: G015003 

Zahtevane delovne izkušnje 6 mesecev 

Predpisana  izobrazba:  srednja strokovna izobrazba  

Plačna skupina  G 

Plačna podskupina: G 

Tarifni razred  V 

Plačni razred brez napredovanja 22 

Plačni razred z napredovanjem 32 

Posebni pogoji: / 

Smer strokovne izobrazbe:   

Dodatna znanja: • poznavanje dela z računalnikom in 
računalniškimi programi; 

• Zanesljivost in iznajdljivost pri nadziranju in 
zagotavljanju pogojev za vsakokratni 
dogodek; 

• samostojnost in zanesljivost pri delu; 

• Sposobnost ugotovitve in takojšnja odprava 
morebitnih napak pri izvedbi dogodkov; 

• Usposobljenost za racionalno organizacijo 
dela na odru; Usposobljenost za izbor 
ustrezne tehnologije pri opremi dogodkov; 

• odlično komuniciranje s strankami in 
obiskovalci; 

• znanje tujega jezika; 

Dodatek za vodenje:   

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Delovno mesto, ki to delovno mesto lahko nadomešča: št. DM  1003 
Opis nalog delovnega mesta: 

• samostojno delo s tonsko, lučno in video tehniko;  

• ozvočevanje javnih prireditev;  

• vzdrževanje tehnike;  

• vodenje evidenc o uporabi tehnike in uporabnikih;  

• vodenje evidenc o opremi, oddaja opreme;  

• pomoč pri načrtovanju in razvoju službe tehnika;  

• skrb za organizacijo in potek tekočih dogodkov;  

• stalna pripravljenost, da v času, ko ni polno zaseden, opravlja tudi druga dela podobne zahtevnosti; 

• spremljanje tekočih dogodkov oziroma programov zavoda Mladinski center Žalec, ki jih v centru 
izvaja zavod ali po dogovoru z zavodom organizirajo drugi ter mu oz. jim, v smislu poznavanja 
notranje organizacije, pri njihovem delu pomaga;  

• Opravljanje manj zahtevnih del po nalogu nadrejenega;  

• izvajanje drugih nalog po nalogu nadrejenega in direktorja. 
 

Delovno mesto je sistemizirano za nedoločen čas.  
Naloge delovnega mesta se opravljajo s polnim delovnim časom.   
Naloge v skladu s predpisi smejo opravljati invalidi, ženske in mladina. 
Oznaka skupine v katero sodi delovno mesto glede na oceno tveganja: razred tveganj delovnega 
mesta R2 
Delodajalec v skladu z zakonom plačuje premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 
Pooblastila: / 
Pooblastilo za dostop do tajnih podatkov: ne 
Druge posebnosti: vpogled in dostop v evidence osebnih podatkov, skladno s Pravilnikom o varstvu 
osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva   


