Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (12/1999, 45/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 45. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Ur. l. št. 96/02, 123/2006-ZFO-1, 7/2007
Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008),
Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne
razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Dravit (Uradni list RS, št. 117/2008 in 38/2009) , 31. člena Statuta Javnega zavoda Dravit
Dravograd ter 13. člena Akta o organizaciji in delovnem področju uprave Javnega zavoda
Dravit Dravograd, sprejetim dne 22.07.2009 na 1. konstitutivni sveta zavoda Dravit
Dravograd, izdaja direktor Javnega zavoda Dravit Dravograd, Žarko TOMŠIČ

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
AKTA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
v Javnem zavodu Dravit Dravograd

1. člen
S tem aktom se spreminja Akt o sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Dravit
Dravograd, št. 5/2009 z dne 08.09.2009 (v nadaljevanju: akt) ter njegovi kasnejši spremembi
in dopolnitvi, št. 6/2009 z dne 15.12.2009 (v nadaljevanju: sprememba akta 1) in št A - 1 2012 (v nadaljevanju: sprememba akta 2).
2. člen
Spremeni se Katalog delovnih mest, ki je priloga aktu tako, da se:
-

ukine delovno mesto pod številko 3 – »Hišnik IV« in se sistemizira novo delovno
mesto pod številko 3 »Hišnik V«

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti
Delovno mesto št.: 3
Naziv delovnega mesta: HIŠNIK V
Šifra delovnega mesta: JO35025
Šifra naziva:0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:
Predpisana izobrazba:

16
26
-

dodatek za delovno dobo
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času
srednja splošna izobrazba
srednja poklicna izobrazba

Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:

/
4 mesece

Delovni čas

Polni delovni čas v dveh izmenah, občasno delo v neenakomerno
razporejenem delovnem času.

Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

J
J3
V

Delov v dvorani ŠPiC D v Dravogradu ali na objektih v upravljanju, v
skladu s potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja.

Oznaka skupine glede
na oceno tveganja
Naloge:
-

-

izvajanje dežurstev v športni dvorani;
redno pregledovanje inventarja in opreme v športni dvorani;
kontroliranje brezhibnosti delovanja opreme, aparatov in strojev;
sprotno obveščanje pooblaščenih osebe o potrebnih popravilih in napakah na objektu,
opremi in napravah;
tekoče vzdrževanje in opravljanja manjših popravil na opremi, napravah in objektu;
pomoč pri opravljanju večjih vzdrževalnih del;
nabava in smotrna poraba materiala za potrošnjo, vzdrževanje in popravila;
posredovanje informacij uporabnikom v zvezi z delovanjem dvorane;
skrb za vzdrževanje in urejanje okolice športne dvorane;
zaščita objekta v primeru elementarnih nesreč;
pomoč pri postavitvi odrskih scen na prireditvah in dogodkih;
izvajanje drugih nalog in opravil po nalogu (pisni ali ustni odredbi) nadrejenega.

ukine se delovno mesto pod številko 7 – »Koordinator mladinskih programov« in se
sistemizira novo delovno mesto pod številko 7 »Tehnik V«

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti
Delovno mesto št.: 7
Naziv delovnega mesta: TEHNIK V
Šifra delovnega mesta: J015040
Šifra naziva:0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:

17
27

Dodatki:
Predpisana izobrazba:
Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Delovni čas
Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času
- srednja poklicna izobrazba
- srednja splošna izobrazba
/
6 mesecev
J
J3
IV
Polni delovni čas, občasno delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času.

Delo na sedežu zavoda ali na objektih v upravljanju, v skladu s
potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja.

Oznaka skupine glede
na oceno tveganja
Naloge:
- izvajanje administrativno tehničnih del;
- izvajanje ozvočevanja in razsvetljevanja na prireditvah in dogodkih;
- postavitve odrskih scen na prireditvah in dogodkih;
- redno pregledovanje in kontroliranje brezhibnosti inventarja in opreme;
- tekoče vzdrževanje in opravljanja manjših popravil na opremi, napravah in objektu;
- vodenje evidenc in predpisane dokumentacije;
- pomoč pri opravljanju večjih vzdrževalnih del;
- skrb za vzdrževanje in urejanje okolice objektov v upravljanju;
- sprejemanje in posredovanje naročila;
- nabava in smotrna poraba materiala za potrošnjo, vzdrževanje in popravila;
- izvajanje dežurstev v dvorcu Bukovje;
- zaščita objekta v primeru elementarnih nesreč;
- izvajanje drugih nalog in opravil po nalogu (pisni ali ustni odredbi) nadrejenega.

3. člen
Vsa ostala določila Akta o sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Dravit Dravograd, št.
5/2009 z dne 08.09.2009, Spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih mest v
Javnem zavodu Dravit Dravograd, št. 6/2009 z dne 15.12.2009 Spremembe in dopolnitve
Akta o sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Dravit Dravograd, št. A - 1 - 2012 ter
Kataloga delovnih mest v upravi zavoda Dravit z dne 08.09.2009 ostanejo nespremenjena.

4. člen
Ta akt se objavi na oglasni deski zavoda in prične veljati z dnem objave na oglasni deski
zavoda.
Številka: A - 1- 2017
Datum: 5.5.2017

JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD
Žarko Tomšič, direktor

KATALOG DELOVNIH MEST V UPRAVI ZAVODA DRAVIT

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:

73016

Naziv proračunskega uporabnika:
JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD,
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti
Bukovje 13
2370 DRAVOGRAD

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti

Delovno mesto št.: 1
Naziv delovnega mesta: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA
Šifra delovnega mesta: B017810
Šifra naziva: 0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:

36
/
Dodatek za delovno dobo

Predpisana izobrazba:

Najmanj visoka strokovna /prva stopnja/

Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Delovni čas

/
5 let

Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

B
B1
VII/1
Polni delovni čas, občasno delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času

-

najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih
mestih;
poznavanje dejavnosti s področja zavoda
sposobnost organiziranja in vodenja timskega dela
nižja raven znanja enega tujega jezika

Naloge:
- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
- predstavlja in zastopa zavod,
- odgovarja za zakonitost dela zavoda,
- vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, organizira
strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
- pripravi statut zavoda ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
- pripravlja strateški načrt ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
- pripravlja letni program dela in finančni načrt ter ju da v sprejem svetu zavoda,
- pripravlja letno poročilo ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda,
- pripravi akt o organizaciji dela ter ga da v sprejem svetu zavoda,

-

-

posreduje potrjene in sprejete načrte in prejšnjih alinej ustanovitelju oziroma županu,
poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na
delovanje zavoda,
sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
sprejema kadrovski načrt,
izvršuje sklepe sveta zavoda,
sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce,
sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih
razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi,
skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda,
sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ki ga mora
predložiti v potrditev županu,
sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o
ustanovitvi, ta statut in druge splošne akte zavoda

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: DRAVIT DRAVOGRAD

Delovno mesto št.: 2
Naziv delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR V
Šifra delovnega mesta: J025010
Šifra naziva: 0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:
Predpisana izobrazba:
Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Delovni čas
Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

17
27
-

dodatek za delovno dobo
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času
srednja strokovna izobrazba
srednja splošna izobrazba

4 mesecev
J
J2
V
Polni delovni čas, občasno delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času

Naloge:
-

organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov;
vodenje dokumentacije in evidenc;
opravljanje administrativnih del za zavod;
sprejemanje in posredovanje naročila;
sodelovanje pri pripravi pravilnikov in cenikov za potrebe zavoda;
prevzemanje in razdeljevanje pošte delavcem zavoda;
pregledovanje in posredovanje elektronsko pošto;
sprejemanje strank in opravljanje reprezentančne naloge;
izpolnjevanje naročilnic za potrebe zavoda;
prepisovanje in oblikovanje dopisov, vabil, zapisnikov, poročil in drugih listin po
predpisih in navodilih vodstva zavoda;
razpošiljanje vabila ter gradiva za seje organov zavoda ter piše zapisnike na sejah kolegija
in sveta zavoda ter strokovnih svetih;
naročanje in izdaja pisarniškega gradiva;
priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo organi zavoda;
izvajanje nalog na področju javnih naročil;
organizacijska pomoč pri pripravi in izvedbi prireditev, proslav in drugih dogodkov;
sprejemanje in postrežba gostov;
organizacija in trženje prodajnih produktov in storitev zavoda;
opravlja druga opravila s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno
delovanje zavoda, ter opravila po naročilu vodstva zavoda v skladu s predpisi.

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti

Delovno mesto št.: 3
Naziv delovnega mesta: HIŠNIK V
Šifra delovnega mesta: JO35025
Šifra naziva:0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:
Predpisana izobrazba:
Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Delovni čas
Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

16
26
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času
- srednja splošna izobrazba
- srednja poklicna izobrazba
/
4 mesece
J
J3
V
Polni delovni čas v dveh izmenah, občasno delo v neenakomerno
razporejenem delovnem času.

Delov v dvorani ŠPiC D v Dravogradu ali na objektih v upravljanju, v
skladu s potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja.

Oznaka skupine glede
na oceno tveganja
Naloge:
- izvajanje dežurstev v športni dvorani;
- redno pregledovanje inventarja in opreme v športni dvorani;
- kontroliranje brezhibnosti delovanja opreme, aparatov in strojev;
- sprotno obveščanje pooblaščenih osebe o potrebnih popravilih in napakah na objektu,
opremi in napravah;
- tekoče vzdrževanje in opravljanja manjših popravil na opremi, napravah in objektu;
- pomoč pri opravljanju večjih vzdrževalnih del;
- nabava in smotrna poraba materiala za potrošnjo, vzdrževanje in popravila;
- posredovanje informacij uporabnikom v zvezi z delovanjem dvorane;
- skrb za vzdrževanje in urejanje okolice športne dvorane;
- zaščita objekta v primeru elementarnih nesreč;

-

pomoč pri postavitvi odrskih scen na prireditvah in dogodkih;
izvajanje drugih nalog in opravil po nalogu (pisni ali ustni odredbi) nadrejenega.

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti

Delovno mesto št.: 4
Naziv delovnega mesta: ČISTILKA II
Šifra delovnega mesta: J032001
Šifra naziva: 0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:

7
17
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Predpisana izobrazba:

Popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Delovni čas

/
/

Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

J
J3
II
Polni delovni čas, občasno delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času

-

delo na sedežu zavoda ali na objektih v upravljanju, v skladu s
potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja,
vozniški izpit B kategorije

Oznaka skupine glede
na oceno tveganja
Naloge:
- čiščenje prostorov in okolice objektov, ki jih ima zavod v upravljanju;
- tekoče vsakodnevno in občasno generalno čiščenje talnih površin;
- občasno generalno pomivanje steklenih površin;
- vsakodnevna skrb za zunanjo okolico objekta, ki se čisti;
- oskrbovanje lončnic;
- čiščenje opreme;
- tekoče - vsakodnevno in občasno generalno čiščenje pohištva, sanitarij ter delovnih
pripomočkov;
- izvajanje drugih nalog in opravil na delovnem mestu, ki jih v skladu s svojo strokovnostjo
lahko opravlja po nalogu (pisni ali ustni odredbi) nadrejenega.

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: DRAVIT DRAVOGRAD

Delovno mesto št.: 5
Naziv delovnega mesta: VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III
Šifra delovnega mesta: I014010
Šifra naziva:0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:

16
26
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Predpisana izobrazba:

srednja poklicna izobrazba

Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:

/
6 mesecev

Delovni čas
Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

Polni delovni čas

I
I1
IV

-

delo na sedežu zavoda ali na objektih v upravljanju, v skladu s
potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja,
vozniški izpit B kategorije

Naloge:
- izvajanje programa dela zavoda na področju vzdrževanja in uporabe športne
infrastrukture
- obratovanje in vzdrževalna dela v športnih objektih, zagotavljanje varnega delovanja
in uporabe športnih objektov
- izvajanje vzdrževalnih del v športni infrastrukturi
- izvajanje programa dela zavoda na področju vzdrževanja in uporabe ostale
infrastrukture, ki jo ima zavod v upravljanju
- obratovanje in vzdrževalna dela v objektih,ki jih ima zavod v upravljanju,
zagotavljanje varnega delovanja in uporabe teh objektov
- vzdrževanje objektov zavoda, opreme in okolice;
- vzdrževanje požarno-varnostnih naprav;
- redno pregledovanje inventarja in opreme ter sprotna popravila;
- kontroliranje brezhibnosti električne napeljave, aparatov in strojev;

-

nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje;
zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč;
skrb za vzdrževanje in urejanje okolice objektov zavoda, vključno z objekti v
upravljanju;
sprotno obveščanje pooblaščene osebe o potrebnih popravilih in napakah na
objektu, opremi in napravah;
prevoz rekvizitov, pripomočkov, gradiva in drugega materiala;
izvajanje drugih nalog in opravil po nalogu (pisni ali ustni odredbi) nadrejenega.

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti

Delovno mesto št.: 6
Naziv delovnega mesta: ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II
Šifra delovnega mesta: I015027
Šifra naziva: 0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:

19
29
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Predpisana izobrazba:

Srednja strokovna izobrazba
Srednja splošna izobrazba
/
6 mesecev

Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Delovni čas
Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

I
I1
V
Polni delovni čas, občasno delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času

-

delo na sedežu zavoda ali na objektih v upravljanju, v skladu s
potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja,
vozniški izpit B kategorije

Naloge:
- izvajanje športnih programov;
- usklajevanje in dogovarjanje o izvedbi programov z uporabniki;
- izvajanje športnih tekmovanj;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po
nalogu nadrejenega;
- koordinira izvedbo celotnega letnega programa športne dejavnosti zavoda;
- sodeluje pri pripravi strategije zavoda;
- evalvacija programov, vodij posameznih področij, nosilcev in izvajalcev;
- sodeluje pri pripravi strokovnih standardov vseh programov na področju športa;
- sodeluje pri pripravi finančnega in vsebinskega načrta programov športa;
- sodeluje pri načrtovanju investicij v športne objekte in vzdrževanja športnih objektov;
- sodeluje pri ravnanju s športnimi objekti, ki jih zavod upravlja;

-

posredna evidenca pripomočkov;
sodelovanje s športno zvezo na nivoju občine;
opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti

Delovno mesto št.: 7
Naziv delovnega mesta: TEHNIK V
Šifra delovnega mesta: J015040
Šifra naziva:0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:
Predpisana izobrazba:
Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Delovni čas
Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

17
27
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času
- srednja poklicna izobrazba
- srednja splošna izobrazba
/
6 mesecev
J
J3
IV
Polni delovni čas, občasno delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času.

Delo na sedežu zavoda ali na objektih v upravljanju, v skladu s
potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja.

Oznaka skupine glede
na oceno tveganja
Naloge:
- izvajanje administrativno tehničnih del;
- izvajanje ozvočevanja in razsvetljevanja na prireditvah in dogodkih;
- postavitve odrskih scen na prireditvah in dogodkih;
- redno pregledovanje in kontroliranje brezhibnosti inventarja in opreme;
- tekoče vzdrževanje in opravljanja manjših popravil na opremi, napravah in objektu;
- vodenje evidenc in predpisane dokumentacije;
- pomoč pri opravljanju večjih vzdrževalnih del;
- skrb za vzdrževanje in urejanje okolice objektov v upravljanju;
- sprejemanje in posredovanje naročila;
- nabava in smotrna poraba materiala za potrošnjo, vzdrževanje in popravila;
- izvajanje dežurstev v dvorcu Bukovje;

-

zaščita objekta v primeru elementarnih nesreč;
izvajanje drugih nalog in opravil po nalogu (pisni ali ustni odredbi) nadrejenega.

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti

Delovno mesto št.: 8
Naziv delovnega mesta: TURISTIČNI ANIMATOR I
Šifra delovnega mesta: I017139
Šifra naziva:0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:

30
40
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Predpisana izobrazba:

Najmanj visoka strokovna /prva stopnja/

Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:

7 mesecev

Delovni čas

Polni delovni čas, občasno delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času

Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

I
I1
VII/1

-

-

delo na sedežu zavoda ali na objektih v upravljanju, v skladu s
potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja,
vozniški izpit B kategorije

Naloge:
zbiranje, vzpostavitev, spremljanje in ažuriranje baze podatkov s področja turizma
priprava promocijskega gradiva za sejme, razstave, kongrese in druge prireditve
sodelovanje v projektnih skupinah
sodeluje s svetom zavoda na področju turizma,
predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov,
svetuje s svojega delovnega področja drugim delavcem,
opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu
nadrejenega,
koordinira, organizira in kontrolira izvedbo celotnega letnega programa turistične
dejavnosti zavoda,
priprava celotnega koledarja dogodkov, programov in prireditev,
sodeluje pri pripravi strategije zavoda,
evalvacija programov, posameznih področij, nosilcev in izvajalcev,
skrbi za kakovosten razvoj turističnega področja,

-

organizira uspešno promocijo in trženje turističnega področja,
odgovarja za zakonito poslovanje v obsegu sredstev za področje turizma,
organizira ter vodi delo v turističnem informacijskem centru in
izvajanje nalog na področju turizma, promocije, regionalnega razvoja, galerijske in
muzejske dejavnosti, varstva naravne in kulturne dediščine,
koordinacija in vnos podatkov iz koledarja prireditev v javni informacijski sistem Občine
Dravograd,
pomoč pri izpeljavi javnih razpisov in natečajev,
sprejema odgovornosti določene v zakonu, statutu in pogodbi o zaposlitvi.

Šifra proračunskega uporabnika:73016
Naziv proračunskega uporabnika: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti
Delovno mesto št.: 9
Naziv delovnega mesta: ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA
Šifra delovnega mesta: G025028
Šifra naziva: 0
Število delovnih mest: 1
Plačni razred BN:
Plačni razred ZN:
Dodatki:

21
31
- dodatek za delovno dobo
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

Predpisana izobrazba:

Srednja strokovna izobrazba
Srednja splošna izobrazba
/
7 mesecev

Smer
Zahtevane delovne
izkušnje
Plačna skupina:
Plačna podskupina:
Tarifni razred:
Delovni čas
Funkcionalna in
specialna znanja oz.
posebne sposobnosti
Posebni pogoji:

G
G2
V
Polni delovni čas, občasno delo v neenakomerno razporejenem
delovnem času

-

delo na sedežu zavoda ali na objektih v upravljanju, v skladu s
potrebami delovnega procesa in razporeditvijo direktorja,
vozniški izpit B kategorije

Oznaka skupine glede
na oceno tveganja
Naloge:
- organizira, vodi, izvaja kulturne prireditve, projekte;
- organizira izobraževalne oblike;
- sodeluje s strokovnim svetom zavoda na področju kulture;
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov;
- svetuje s svojega delovnega področja drugim delavcem;
- koordinira, organizira in kontrolira izvedbo celotnega letnega programa kulturne
dejavnosti zavoda;
- priprava dokumentacije in prijava prireditev;
- sodeluje pri pripravi celotnega koledarja dogodkov, programov in prireditev;
- sodeluje pri pripravi strategije zavoda;
- evalvacija programov posameznih področij, nosilcev in izvajalcev;

-

skrbi za kakovosten razvoj kulturnega področja;
sodeluje pri uspešni promociji in trženju kulturnega področja;
odgovarja za smotrno in racionalno poslovanje v obsegu sredstev za področje kulture in
opravlja druga opravila s svojega delovnega podrocja, kiso potrebna za nemoteno
delovanje zavoda.

Številka: A - 1- 2017
Datum: 5.5.2017

JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD
Žarko Tomšič, direktor

V upravi Javnega zavoda Dravit Dravograd nimamo sindikalnega zaupnika.
Akt o sistemizaciji je na vpogled pri direktorju zavod ter objavi se na oglasni deski organa.
Vročeno:
- direktorju - 1x
- arhiv – 1 x
Objavljeno na oglasni deski, dne ______________________

