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ZADEVA: Predhodno soglasje soustanovitelja k Predlogu 

sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem 

zavodu Mladinski center Žalec s katalogom 

delovnim mest javnega zavoda Mladinski center 

Žalec.  

NAMEN:  Obravnava in sprejem predhodnega soglasja. 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 

center Žalec v 10. členu določa, da predhodno 

soglasje k predlogu akta o organizaciji in 

sistemizaciji podata soustanovitelja.  

NAČELA IN CILJI:  Javni zavod bo pričel z opravljanjem tržnih 

dejavnosti na področju gostinstva in nastanitev v 

novo pridobljeni nepremičnini ustanovitelja.  

FINANČNE POSLEDICE: Izdaja predhodnega soglasja k Pravilniku o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem 

zavodu Mladinski center Žalec omogoča 

načrtovano izvedbo razpisov za zaposlitve v sklopu 

tržne dejavnosti zavoda. Finančnih posledic v 

proračunu za leto 2022 ni, ker se bodo zaposlitve 

financirale iz tržne dejavnosti.  

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec, na podlagi vloge direktorja JZ 

Mladinski center Žalec, Tomaža Kozovinca.  

POROČEVALEC: Predlog Soglasja k organizaciji in sistemizaciji v JZ 

Mladinski center Žalec bo na seji obrazložil direktor 

MC Žalec, Tomaž Kozovinc. 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA 

AKT OZIROMA GRADIVO IN 

POROČA OBČINSKEMU SVETU: 

Gradivo bo na svoji seji obravnaval Odbor za 

negospodarske javne službe (predsednik odbora: 

Slavko Ivezić). 
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ZADEVA: Predhodno soglasje soustanovitelja k Predlogu sprememb in 

dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
v javnem zavodu Mladinski center Žalec s katalogom delovnim mest 
javnega zavoda Mladinski center Žalec 

 

Spoštovani, 
v prilogi vam pošiljam v obravnavo predlog predhodnega soglasja soustanovitelja k 
Predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v javnem zavodu Mladinski center Žalec s katalogom delovnim mest 
javnega zavoda Mladinski center Žalec. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec poda predhodno soglasje na Predlog sprememb in 
dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
javnem zavodu Mladinski center Žalec s katalogom delovnih mest javnega 
zavoda Mladinski center Žalec v predloženem besedilu."     
 
 
 
 

 
 
 
 
Priloga: 

- Obrazložitev z vlogo JZ Mladinski center Žalec, 

- Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji  in sistemizaciji delovnih mest 

v javnem zavodu Mladinski center Žalec s katalogom delovnih mest javnega zavoda Mladinski 

center Žalec.  



OBRAZLOŽITEV 
 
 
Pravna podlaga 
Pravna podlaga za izdajo soglasja je podana v 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Mladinski center Žalec (Uradni list RS, št. 3/20, v nadaljevanju Odlok),  ki pravi, da ustanovitelja 
dajeta predhodno soglasje k predlogu akta o organizaciji in sistemizaciji. Občina Žalec je 
skupaj s Študentskim klubom Žalec soustanoviteljica javnega zavoda Mladinski center Žalec, 
ustanoviteljske pravice pa izvršuje občinski svet na podlagi 22. alineje 2. odstavka 20. člena 
Statuta občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17).  
 
Ocena stanja in razlogi za sprejem soglasja 
Odlok v 19. členu pod nalogami direktorja določa, da le ta sprejema akt o organizaciji in 
sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, predhodnem 
soglasju ustanoviteljev in soglasju sveta zavoda. Nadalje je v 2. odst. 24. člena Odloka 
zapisano, da se lahko zaposlitve sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom 
o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem 
načrtu. Sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem 
zavodu Mladinski center Žalec (v nadaljevanju Pravilnik) je tako nujna za pričetek delovanja 
zavoda na gostinskem in nastanitvenem področju, ki predstavlja tržno dejavnost javnega 
zavoda.  
 
Cilji in vsebina soglasja 
Občina Žalec je lastnica nepremičnine na naslovu Mestni trg 3, ki v naravi predstavlja hotelski 
kompleks s pripadajočo infrastrukturo. Le ta torej omogoča zagon nekaterih dejavnosti, ki jih 
mesto na vrhuncu turistične sezone nujno potrebuje, prav tako pa so bile s strani občanov 
izražene potrebe po boljši gostinski ponudbi v centru mesta. Mladinski center Žalec je v sklopu 
svojih dejavnosti že od ustanovitve predvideval tržne prihodke iz naslova obratovanja 
gostinskega obrata in nudenja nastanitvenih kapacitet, zato s 1.7.2022 postaja upravljavec 
puba v pritličju stavbe s pripadajočo infrastrukturo (sanitarije, komunikacije, skladiščni 
prostori,…), kjer bo gostinski obrat in 2. nadstropja stavbe, kjer bo hostel. Za čimprejšnje 
nemoteno delovanje je potrebno urediti vse zakonsko potrebne podlage, k čemur sodi tudi 
sprememba Pravilnika in podaja soglasja k spremembam pravilnika s strani obeh 
soustanoviteljev javnega zavoda.  
 
Finančne in druge posledice  
Sistemizacija predvideva nova delovna mesta, ki bodo financirana s prihodkov javnega zavoda 
s trga, zato dodatnih finančnih posledic za proračun Občine Žalec sprejem soglasja k 
spremembam pravilnika ni. Skladno z že sprejetim proračunom Občine Žalec je na postavki 
18127 Dejavnost mladinskega centra Žalec v letu 2022 predvidenih 198.433,00 eur.   
 

 

 

 

  



PREDLOG 

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec 

(Uradni list RS št. 3/20), predhodnega soglasja Občine Žalec, predhodnega soglasja Študentskega 

kluba Žalec in soglasja sveta javnega zavoda Mladinski center Žalec sprejema direktor zavoda 

 

PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

V JAVNEM ZAVODU MLADINSKI CENTER ŽALEC 

 

 

1. člen 
 

(1)  Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 

mest v javnem zavodu Mladinski center Žalec. 

(2)  Izvajanje nalog v javnem zavodu se izvajajo enovito.  

(3)  Direktor javnega zavoda v skladu z zakonom izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca v javnem 
zavodu. 

 
2. člen 

 

(1) Javni zavod vodi direktor, ki je imenovan na podlagi izvedenega javnega razpisa za dobo petih (5) 

let in je po prenehanju mandata, skladno z zakonom lahko ponovno imenovan. Direktorja imenuje svet 

javnega zavoda na podlagi predhodnega mnenja ustanoviteljev javnega zavoda. 

(2) Pogoji za imenovanje direktorja javnega zavoda so določeni v aktu o ustanovitvi javnega zavoda, 

statutu javnega zavodi in v prilogi tega pravilnika. 

 

3. člen 
 
 (1) V javnem zavodu dela in naloge opravljajo javni uslužbenci, ki opravljajo naloge določene z aktom 
o ustanovitvi javnega zavoda skladno z zakoni in drugimi predpisi ter v skladu s pristojnostmi, navodili 
in pooblastili, ki jih imajo.  
 (2) Uslužbenec zavoda mora svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti, 
zaupnosti, častnega ravnanja ter politično nevtralno in nepristransko, z upoštevanjem kodeksa, ki ureja 
ravnanje javnih uslužbencev. Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, 
nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera.  
 (3) Uslužbenec zavoda mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z občani, ki jim služi, 
kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi.  
(4) Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe 
javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh. 
Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, 
določenih v predpisih. Javni uslužbenec je odgovoren, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, 
bodisi, da je to nasprotje resnično ali možno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni 
interes. Javni uslužbenec ne sme opravljati funkcij in pridobitne dejavnosti, ki niso združljive z 
opravljanjem javnih nalog in s pravicami in obveznostmi javnega uslužbenca. Na nasprotje interesov in 
na nezdružljivost mora javni uslužbenec paziti po uradni dolžnosti.  
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, ob upoštevanju zakona, 
ki ureja javne finance, zakona, ki ureja javno naročanje ter notranja pravila za oddajo javnih naročil, za 
katera se zakon o javnem naročanju ne uporablja. 
(6) Javnim uslužbencem se zagotovi uporaba pisarniških prostorov javnega zavoda ter vsa ustrezna 
pisarniška, informacijsko - komunikacijska ter druga oprema, ki je potrebna za učinkovito in nemoteno 
opravljanje dela zavoda. Javni uslužbenec mora z opremo in sredstvi, ki jih uporablja pri svojem delu 
(osebni ali prenosni računalniki, tiskalniki, telefoni, osebni avtomobili idr.) ravnati kot dober gospodar. 
Po prenehanju delovnega razmerja je javni uslužbenec vso opremo in sredstva dolžan vrniti delodajalcu 
ter izpolniti primopredajni zapisnik.   
 (7) Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje v javnost in poštenost, 
nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog. S primernim upoštevanjem pravice do dostopa 
informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse 



informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo ter varuje osebne podatke, skladno z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 (8) Javni uslužbenec mora pri svojem delu paziti na določbe zakona, ki ureja integriteto in 
preprečevanje korupcije, še posebej na omejitve poslovanja, lobiranje ter nasprotje interesov. 

4. člen 
 
Pri opravljanju svojih nalog morajo javni uslužbenci upoštevati interna pravila o ravnanju z 
dokumentarnim gradivom in uporabljati dokumentni sistem za upravljanje dokumentov in procesov, 
programi z namenskimi moduli, ki jih uporablja javni zavod vključno z elektronsko pošto ter druge 
programe, povezane z delovnim področjem, ki jih za uporabo potrdi direktor javnega zavoda. Uslužbenci 
uporabljajo službena osebna digitalna potrdila, kjer je to zahtevano. 
 

5. člen 
 

(1) Za usklajevanje dela javnega zavoda direktor sklicuje sestanke z uslužbenci javnega zavoda. Na 
sestanke lahko direktor povabi tudi druge osebe. 
 (2) O zaključkih sestanka se vodijo zabeležke. Ta oblika dela se smatra za eno od vodstvenih kontrol 
znotraj sistema notranjih kontrol, vzpostavljenih v javnem zavodu. 
 (3) Spremljanje izvajanja projektov se izvaja na projektnih sestankih kjer se predstavi potek 
posameznega projekta. 
(4) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih uslužbenci zavoda 
ne morejo opraviti sami ali pa glede na njihovo naravo to ni smotrno, lahko direktor pooblasti oziroma 
sklene pogodbo z zunanjimi izvajalci, ki izpolnjujejo strokovne in druge z zakonom predpisane pogoje. 
 

6. člen 
 
(1) Javnost dela javnega zavoda se uresničuje z objavljanjem aktov, dajanjem uradnih sporočil za 

javnost, skladno z zakonom, ki ureja medije in zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja 

ter na druge načine (novinarske konference, izjave, objave na spletu, publikacije), ki omogočajo javnosti, 

da se seznani z delom javnega zavoda in z zadevami, ki so pomembne za delovanje javnega zavoda. 

(2) Skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, direktor s sklepom določi 

osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja. 

(3) Skladno z določbami zakona, ki ureja medije, direktor s sklepom določi odgovorno osebo zaradi 

izvajanja določb zakona, ki ureja medije. 

(4) Za potrebe seznanitve javnosti z različnih področij dela javnega zavoda lahko javni zavod izdaja tudi 

druge publikacije. 

(5) Direktor javnega zavoda obvešča javnost o delu javnega zavoda. 
 

7. člen 
 

(1) Javni zavod na svetovnem spletu objavlja katalog informacij javnega značaja, ki ga tekoče dopolnjuje 

in spreminja. Na splet posreduje tudi besedila, ki so pomembna za delovanje javnega zavoda. 

(2) Javni zavod na svetovnem spletu objavlja tudi razpisno dokumentacijo, v skladu z zakonom, ki ureja 

javno naročanje in druge podatke o pomembnejših dogodkih in novostih v javnem zavodu. 

 

8. člen 
 
Delovni čas, poslovni čas javnega zavoda ureja pravilnik o delovnem času v javnem zavodu. 
 

9. člen 
 
(1) Delo se opravlja na sedežu javnega zavoda, z izjemo dela na terenu, službenih poti, izobraževanj, 
dela na domu in podobno. 
 (2) Službeno pot, delo na domu, dežurstvo, nadurno delo ter opravljanje dela v okviru povečanega 
obsega dela urejajo predpisi o opravljanju dela v okviru povečanega obsega, nadurnega dela, 
dežurstva, dela na domu, o službeni poti, presežku in primanjkljaju ur ter o evidentiranju prisotnosti in 
odsotnosti.  
 



10. člen 
 

(1) V sistemizaciji delovnih mest, ki je kot katalog delovnih mest sestavni del tega pravilnika, so pri 

posameznih delovnih mestih navedeni naslednji podatki: 

- šifra (zaporedna številka) delovnega mesta, 
-  ime delovnega mesta oziroma naziv ter stopnja naziva, v katerem se lahko delo opravlja, 
- pogoji za opravljanje dela na delovnem mestu (predpisana izobrazba, delovne izkušnje, za 

uradniška delovna mesta tudi obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv), 
- drugi pogoji za opravljanje dela na delovnem mestu (strokovni izpit iz upravnega postopka ali drug  

strokovni izpit),  
- plačna skupina in podskupina,  
- tarifni razred,  
- plačni razred delovnega mesta oziroma naziva, 
- število napredovalnih razredov delovnega mesta oziroma naziva, 
- dodatki k osnovni plači,  
- opis nalog,  
- oznaka skupine, v katero sodi delovno mesto glede na oceno tveganja, skladno z zakonom, ki ureja 

varstvo in zdravje pri delu,  
- ali se delo opravlja s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa,  
- morebitne posebnosti glede razporeditve delovnega časa (delo v izmeni, deljen delovni čas), 
- pooblastilo za dostop do tajnih podatkov in druga posebna pooblastila.  
 (2) Za delovno mesto se po potrebi določijo tudi druge posebnosti delovnega mesta ter funkcionalna in 

specialna znanja. 

 

11. člen 
 

(1) Uslužbenec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati minimalni pogoj starosti 15 let, določen 

v zakonu, ki ureja delovna razmerja, poleg tega pa tudi druge pogoje, ki jih delodajalec, skladno z 

zakonom, ki ureja delovna razmerja, zakonom o javnih uslužbencih ter drugimi delovnopravnimi 

predpisi, določi za zasedbo delovnega mesta v sistemizaciji delovnih mest. 

 

(2) Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje 

stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri 

delu.  

 

12. člen 

 

(1) V javnem zavodu ni delovnih mest, na katerih, v skladu s predpisi s področja delovnega prava, 

ženske in mladina ne smejo opravljati nalog.  

(2) Invalidi lahko zasedajo tista delovna mesta, na katerih so, upoštevaje svojo preostalo delovno 

zmožnost, skladno s predpisi o usposabljanju in zaposlovanju invalidov ter predpisi o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, ter v skladu z opisom del in nalog delovnega mesta ter pogoji za zasedbo, kot 

izhajajo iz sistemizacije delovnih mest, naloge sposobni opravljati.  

 

13. člen 

 

(1) Pred sklenitvijo delovnega razmerja se lahko opravi predhodni preizkus usposobljenosti kandidata. 

 (2) V pogodbi o zaposlitvi se določi, da se delovno razmerje sklene pod pogojem, da javni uslužbenec 

uspešno opravi poskusno delo. Poskusno delo lahko traja največ šest mesecev oziroma se določi 

skladno z zakonodajo in v sorazmerju z zahtevnostjo delovnega mesta. 

 

14. člen 



 

(1) Javni uslužbenec mora pri opravljanju dela spoštovati zakone in druge predpise, kolektivne pogodbe 

in pogodbo o zaposlitvi. 

(2) Na podlagi pisne odločitve direktorja ob upoštevanju zakona, mora javni uslužbenec, pod pogojem, 

da to ustreza njegovi strokovni usposobljenosti, namesto dela, ki sodi v opis dela njegovega delovnega 

mesta, opraviti tudi drugo delo, kadar je to potrebno zaradi začasno povečanega obsega dela ali zaradi 

nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca, prevzeti opravljanje dodatnega dela, ki je v 

interesu delodajalca.  

(3) V primeru višje sile, naravne in druge nesreče, izjemnega povečanja obsega dela ter v primeru drugih 

nepredvidljivih razmer, mora javni uslužbenec začasno opravljati manj zahtevno delo, če tako odredi 

direktor javnega zavoda.  

15. člen 

 

Javni uslužbenci imajo pravico in dolžnost do izobraževanja za pridobitev dodatne izobrazbe, ki se izvaja 

v interesu delodajalca, do usposabljanja na svojem delovnem mestu in izpopolnjevanja svojega 

delovnega znanja ter pravico do izobraževanja v lastnem interesu, skladno z internim pravilnikom, ki 

ureja izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje.  

 

16. člen 

 

Oseba, ki prvič sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, sklene delovno razmerje 

kot pripravnik, in sicer za določen čas trajanja pripravniške dobe, v skladu z zakonom. 

  

17. člen 

 

Javnega uslužbenca se lahko premesti na drugo delovno mesto zaradi delovnih potreb, za kar ni 

potrebno soglasje javnega uslužbenca, kar se izvede s sklepom o premestitvi, ali na lastno željo oziroma 

s soglasjem, kar se izvede s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi, upoštevajoč določbe zakona.  

 

18. člen 

 

Direktor in javni uslužbenec se lahko skladno z zakonom dogovorita o mirovanju pravic in obveznosti iz 

delovnega razmerja.  

 
19. člen 

 

Odpovedni roki se urejajo skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja ter drugimi delovnopravnimi 

predpisi in se razlikujejo glede na to ali odpoveduje pogodbo o zaposlitvi javni uslužbenec ali 

delodajalec, kakšna je podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi, v katerem tarifnem razredu je javni 

uslužbenec, ki redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi ter katero delovno mesto zaseda.  

 

20. člen 
 
Sindikatu se zagotovi pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, 
s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev ter omogoči dostop do podatkov, ki so potrebni pri 
opravljanju sindikalne dejavnosti. 
 
 
 
 



21. člen 
 
Skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja ter drugimi predpisi, mora direktor predloge splošnih 
aktov, s katerimi se določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi 
izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatu. 
 

22. člen 
 

Pred sprejemom tega pravilnika se pridobi mnenje sindikata. 

  

23. člen 
 
Pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski javnega zavoda in na spletni strani 
javnega zavoda. 
 
 
 
V Žalcu, dne ____________                                    žig Tomaž Kozovinc                                                 

Direktor 
 
 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1007 
 

DELOVNO MESTO: HIŠNIK V 
 

Šifra: J035025 

Zahtevane delovne izkušnje zaželene 

Predpisana  izobrazba:  Srednja izobrazba ali srednja strokovna 
izobrazba 

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  IV 

Plačni razred brez napredovanja 19 

Plačni razred z napredovanjem 29 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:  Tehnična smer 

Dodatna znanja: Splošna zdravstvena sposobnost 
Sposobnost za delo na višini 
Sposobnost za delo s kemičnimi snovmi 
Sposobnost prenašanja fizičnih naporov 
Uporaba osebnih zaščitnih sredstev 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 redno vzdrževanje objektov zavoda, opreme, požarno-varnostnih naprav, inventarja in okolice; 

 redno kontroliranje brezhibnosti električne napeljave, aparatov, plinskih napeljav in opreme; 

 planiranje, nabava in racionalna ter gospodarna poraba materiala za popravila in vzdrževanje; 

 zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč (neurja, poplave, potresi) in vlomov; 

 menjava luči in popravila stikal; 

 vzdrževanje in urejanje okolice Mladinskega centra Žalec in njemu pripadajoče infrastrukture; 

 vzdrževanje in manjša popravila okvar na grelnih in kurilnih napravah; 

 skrb za ogrevalne naprave v zimskem času, nadzor in izvedba rednega letnega popisa; 

 priprava letnega načrta opravljanja hišniških del; 

 nadzor nad izvajanjem letnega in mesečnega načrta opravljanja hišniških del; 

 pomoč pri pripravi in organizaciji projektov Mladinskega centra Žalec ; 

 upravljanje objekta; 

 pomoč pri pripravi prostorov zavoda za prireditve in pomoč pri pospravljanju prostorov po 
zaključku; 

 po potrebi prevozi materiala in stvari za potrebe zavoda; 

 nadzor na porabo električne energije, vode, plina, kurilnega olja in ostalih stroškov v zvezi z 
obratovanjem; 

 nadzor nad delovanjem električnih, vodovodnih in telekomunikacijskih naprav; 

 prevzem in oddaja pošte; 

 raznašanje pošte in druge korespondence; 

 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, R3 
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: 1008 
 

DELOVNO MESTO: ČISTILKA II 
Šifra: J032001 

Zahtevane delovne izkušnje zaželene 

Predpisana  izobrazba:  Končana osnovna šola 

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  II. 

Plačni razred brez napredovanja 11 

Plačni razred z napredovanjem 21 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:   

Dodatna znanja: Splošna zdravstvena sposobnost 
Sposobnost za delo na višini 
Sposobnost za delo s kemičnimi snovmi 
Sposobnost prenašanja fizičnih naporov 
Uporaba osebnih zaščitnih sredstev 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 čiščenje prostorov in okolice zavoda; 

 redno dnevno, tedensko, mesečno in generalno čiščenje talnih površin; 

 redno dnevno, tedensko, mesečno in generalno čiščenje stenskih površin v sanitarnih prostorih; 

 redno dnevno, tedensko, mesečno in generalno čiščenje oken in steklenih površin; 

 redno dnevno, tedensko, mesečno in generalno čiščenje vgrajenega pohištva; 

 redno dnevno, tedensko, mesečno, in generalno čiščenje okolice zavoda (vhodi, izhodi, 
dostopne poti); 

 redno dnevno, tedensko, mesečno in generalno čiščenje pohištva; 

 redno dnevno, tedensko, mesečno in generalno čiščenje delovnih pripomočkov; 

 redno dnevno, tedensko, mesečno in generalno čiščenje ostale opreme druga dela; 

 nameščanje sanitarno-higienskih pripomočkov; 

 prezračevanje prostorov; 

 vzdrževanje lončnic in cvetličnih gredic; 

 zapiranje oken in zaklepanje vrat po končanem delu; 

 preverjanje ali so vodovodne pipe zaprte, luči, klimatske in ostale naprave ugasnjene; 

 praznjenje košev in odnašanje smeti; 

 naročanje čistilnih sredstev; 

 skrb za pravilno ravnanje z delovnimi stroji, pripomočki in čistili; 

 obveščanje hišnika in vodstvo zavoda o okvarah; 

 vodenje dnevne evidence čiščenja; 

 sodelovanje s hišnikom opravljanje drugega dela po navodilih 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, R3 
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: 1009 
 
 

DELOVNO MESTO: VODJA STREŽBE 
 

Šifra: J035126 

Zahtevane delovne izkušnje 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem 
področju 

Predpisana  izobrazba:  Srednja izobrazba ali srednja strokovna 
izobrazba  

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  V 

Plačni razred brez napredovanja 18 

Plačni razred z napredovanjem 28 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:  družboslovna, gostinska ali druga ustrezna smer 

Dodatna znanja: pogosto delo v manj ugodnem delovnem času, 
predvsem v popoldanskem in večernem času 
zaželene komunikacijske sposobnosti in 
vajenost dela v teamu, 
prijaznost pri odnosih s strankami, 
komunikativnost, 
skrbnost pri delu z gotovinsko blagajno. 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 načrtovanje, vodenje in organiziranje dela v kavarni; 

 komunikacija z dobavitelji in strankami, priprava inventarja; 

 sodelovanje pri izvedbi dogodkov v kavarni ter komunikacija z vodjo projektov oz. 
organizatorjem dogodkov v kavarni; 

 vsebinsko načrtovanje, vodenje in izvedba kavarniških dogodkov; 

 administrativna dela v kavarni (prijava dogodkov, obratovalnega časa ipd.); 

 pripravljalna dela v kavarni: razporejanje miz in stolov, urejanje in pospravljanje miz, dekoracije; 

 strežba oz. sprejem gostov ob prihodu, informacije o dnevni ponudbi kavarne; 

 prevzem in evidentiranje naročil, postrežba pijače in morebitne hrane; 

 priprava in izdaja računov, obračun naročene hrane in pijače z gostom; 

 čiščenje kavarne po preteku odpiralnega časa; 

 priprava potrebnih poročil za vodstvo javnega zavoda; 

 vsa računovodska opravila v zvezi s kavarno in delo z gotovinsko blagajno; 

 tekoče spremljanje prireditev in ostalega dogajanja v javnem zavodu v obsegu, potrebnem za 
posredovanje informacij gostom kavarne; 

 opravljanje drugih del s področja gostinske službe, vodenja kavrane ter izvedbe programa 
javnega zavoda; 

 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1010 
 
 

DELOVNO MESTO: NATAKAR IV 
 

Šifra: J034042 

Zahtevane delovne izkušnje 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem 
področju 

Predpisana  izobrazba:  Srednja izobrazba ali srednja strokovna 
izobrazba  

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  IV 

Plačni razred brez napredovanja 17 

Plačni razred z napredovanjem 27 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:  družboslovna, gostinska ali druga ustrezna smer  

Dodatna znanja: pogosto delo v manj ugodnem delovnem času, 
predvsem v popoldanskem in večernem času 
zaželene komunikacijske sposobnosti in 
vajenost dela v teamu 
prijaznost pri odnosih s strankami, 
komunikativnost 
skrbnost pri delu z gotovinsko blagajno 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 sodelovanje pri izvedbi dogodkov v kavarni ter komunikacija z vodjo projektov oz. 
organizatorjem dogodkov v kavarni; 

 pripravljalna dela v kavarni: razporejanje miz in stolov, urejanje in pospravljanje miz, dekoracije; 

 sprejem gostov ob prihodu; 

 informacije o dnevni ponudbi kavarne; 

 prevzem in evidentiranje naročil; 

 postrežba pijače in morebitne hrane; 

 pospravljanje miz; 

 priprava in izdaja računov; 

 obračun naročene hrane in pijače z gostom; 

 čiščenje kavarne po preteku odpiralnega časa; 

 tekoče spremljanje prireditev in ostalega dogajanja v javnem zavodu v obsegu, potrebnem za 
posredovanje informacij gostom kavarne; 

 občasno opravljanje administrativnih del v upravi javnega zavoda; 

 občasno opravljanje del izvedbe programa v javnem zavodu; 

 opravljanje drugih del s področja gostinske in receptorske službe ter izvedbe programa javnega 
zavoda; 

 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1011 
 
 

DELOVNO MESTO: GLAVNI KUHAR V 
 

Šifra: J035016 

Zahtevane delovne izkušnje 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem 
področju 

Predpisana  izobrazba:  Srednja izobrazba ali srednja strokovna 
izobrazba  

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  V 

Plačni razred brez napredovanja 18 

Plačni razred z napredovanjem 28 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:  gostinska, gostinska – kuhar 

Dodatna znanja: zaželene komunikacijske sposobnosti in 
vajenost dela v teamu 
prijaznost pri odnosih s strankami, 
Splošna zdravstvena sposobnost 
Sposobnost prenašanja fizičnih naporov in 
toplotnih obremenitev 
Uporaba osebnih zaščitnih sredstev 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 vodenje in organizacija dela kuhinje; 

 sestava jedilnikov; 

 pomoč in sodelovanje pri nakupu živil, naročanje živil; 

 vodenje evidence živil na zalogi priprava obrokov; 

 priprava obrokov; 

 priprava postrežbe za zaključene skupine in dogodke Mladinskega centra Žalec; 

 skrb za pripravo prigrizkov za posebne primere; 

 čiščenje kuhinje; 

 pomivanje in pospravljanje posode; 

 vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin in prostorov 
kuhinje; 

 dnevna skrb za urejenost in čistočo v kuhinji; 

 skrb za stalno higieno v kuhinji; 

 dnevno izvajanje vseh potrebnih del in opravil v zvezi s HACCP programom; 

 stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za področje dela - HACCP program; 

 izpolnjevanje in priprava vseh potrebnih evidenc, analiz in poročil v zvezi s HACCP programom; 

 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   



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1012 
 
 

DELOVNO MESTO: KUHAR IV 
 

Šifra: J034030 

Zahtevane delovne izkušnje zaželene 

Predpisana  izobrazba:  Srednja izobrazba ali srednja strokovna 
izobrazba  

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  IV 

Plačni razred brez napredovanja 14 

Plačni razred z napredovanjem 24 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:  gostinska, gostinska – kuhar 

Dodatna znanja: zaželene komunikacijske sposobnosti in 
vajenost dela v teamu 
prijaznost pri odnosih s strankami, 
Splošna zdravstvena sposobnost 
Sposobnost prenašanja fizičnih naporov in 
toplotnih obremenitev 
Uporaba osebnih zaščitnih sredstev 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 priprava hrane; 

 pravilno rokovanje s kuhinjskimi napravami in opremo; 

 skrb za razdelitev naročenih obrokov; 

 pomoč pri pripravi prigrizkov za posebne primere; 

 čiščenje kuhinje; 

 pomivanje in pospravljanje posode; 

 vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin in prostorov 
kuhinje; 

 dnevna skrb za urejenost in čistočo v kuhinji; 

 skrb za stalno higieno v kuhinji druga dela; 

 dnevno izvajanje vseh potrebnih del in opravil v zvezi s HACCP programom; 

 stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za področje dela - HACCP program; 

 izpolnjevanje in priprava vseh potrebnih evidenc, analiz in poročil v zvezi s HACCP programom; 

 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   
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1013 
 
 

DELOVNO MESTO: KUHINJSKI POMOČNIK III 
 

Šifra: J033008 

Zahtevane delovne izkušnje zaželene 

Predpisana  izobrazba:  Nižja poklicna šola 

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  III 

Plačni razred brez napredovanja 10 

Plačni razred z napredovanjem 20 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:  poklicna izobrazba, osnovna šola in ustrezna 
znanja za opravljanje poklica 

Dodatna znanja: Splošna zdravstvena sposobnost 
Sposobnost prenašanja fizičnih naporov in 
toplotnih obremenitev 
Uporaba osebnih zaščitnih sredstev 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 pomoč kuharjem pri pripravi obrokov; 

 čiščenje kuhinje; 

 pomivanje in pospravljanje posode; 

 vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin in prostorov 
kuhinje; 

 dnevna skrb za urejenost in čistočo v kuhinji; 

 dosledno upoštevanje HACCP programa; 

 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1014 
 

DELOVNO MESTO: RECEPTOR V 
 

Šifra: J035056 

Zahtevane delovne izkušnje zaželene 

Predpisana  izobrazba:  srednja izobrazba ali srednja strokovna 
izobrazba 

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  V 

Plačni razred brez napredovanja 18 

Plačni razred z napredovanjem 28 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:  družboslovna smer ali gostinstvo, hotelirstvo ter 
druge sorodne smeri 

Dodatna znanja:  sposobnost timskega dela; 

 smisel za komunikacijo in razreševanje 
konfliktnih situacij; 

 poznavanje dela z računalnikom 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 sprejem, vodenje in namestitev gostov; 

 Informiranje gostov o kraju in dogodkih; 

 upravljanje s sobami v nastanitvenem objektu; 

 vodenje evidence sob in gostov; 

 sprejemanje in koordinacija najavljenih obiskov; 

 nadzor in obračun storitev; 

 vodenje blagajne in blagajniškega dnevnika; 

 usmerjanje gostov in obiskovalcev; 

 dajanje telefonskih informacij ali usmerjanje telefonskih klicev; 

 informiranje obiskovalcev o splošnem delovanju Mladinskega centra Žalec; 

 sprejemanje strank v recepciji zgradbe; 

 nudenje službenih in splošnih informacij; 

 spremljanje spletnih komentarjev o hotelskih storitvah in zadovoljstvu gostov; 

 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   
 
 
 
 
 
 



KATALOG DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŽALEC   
 
ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA: 1015 
 

DELOVNO MESTO: SOBARICA III 
 

Šifra: J032019 

Zahtevane delovne izkušnje zaželene 

Predpisana  izobrazba:  poklicno usposabljanje po končani OŠ, nižja 
poklicna šola 

Plačna skupina  J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred  III 

Plačni razred brez napredovanja 13 

Plačni razred z napredovanjem 23 

Posebni pogoji:  

Smer strokovne izobrazbe:  poklicna izobrazba, osnovna šola in ustrezna 
znanja za opravljanje poklica 

Dodatna znanja: Splošna zdravstvena sposobnost 
Sposobnost prenašanja fizičnih naporov in 
toplotnih obremenitev 
Uporaba osebnih zaščitnih sredstev 

Dodatek za vodenje:  

Odpovedni rok: Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih 

 
Opis nalog delovnega mesta:  

 čiščenje in pospravljanje sob; 

 čiščenje in pospravljanje bivalnih prostorov za goste; 

 zamenjava posteljnine, čiščenje tal, brisanje prahu, odnašanje umazane posode iz sob, 
praznjenje smetnjakov; 

 vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje prostorov, ki so namenjeni gostom; 

 dnevna skrb za urejenost in čistočo v hotelu/hostlu; 

 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   
 
 

 
 


