
 

Na podlagi 20. člena Zakona o delovnih razmerjih (UL RS, št. 42/02, 103/07), 21. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (UL RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E), 7. Člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št.  108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 
16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010), 46. člena Zakona o zavodih (UL 
RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 
127/2006-ZJZP), Kolektivne pogodbe za javni sektor (UL RS, št. 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 
23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 89/2010, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17 in 46/17), Kolektivna 
pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - 
tarifni del (UL RS, št. 60/2008, 106/15, 21/16, 46/17), Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, 
javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (UL RS, št. 69/2008, 106/15, 51/16 in 46/17), 9. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (UL RS, št. 96/00, 91/01, 91/05, 65/08, 30/2011, 
41/2014) in 10. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Krško je Svet zavoda na svoji 1. dopisni seji, 
dne 12. 11. 2017 sprejel naslednje 
 
 

 
SPREMEMBE PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  

 
JAVNEGA ZAVODA  

 
MLADINSKI CENTER KRŠKO 

 
 

 
1. člen 

 
V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Mladinski center Krško z dne 12. 10. 2010 (v 
nadaljevanju pravilnik) se v skladu z Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave 
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 46/17), s 
katerim se odpravljajo anomalije pri vrednotenju delovnih mest in nazivov, zaradi realizacije IV. Točke 
Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), 
s 1. julijem 2017 določena delovna mesta uvrstijo v višji plačni razred, zato se spremeni plačni razred 
delovnega mesta: 

- Računovodja VI, šifra delovnega mesta  J016027, v opisih delovnih mest pod zaporedno št. 3 
- Sistemski administrator V (vodja multimedijskega centra), šifra delovnega mesta J015032, v opisih 

delovnih mest pod zaporedno številko 4 
 

2. člen 
 
V skladu s Soglasjem Ministrstva za znanost, šolstvo in šport k uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
Mladinskega centra v plačni razred za določitev osnovne plače, št. 011-35/2005/306 z dne 17. 1. 2007 se v 
pravilniku vsebina kataloga delovnega mesta direktor javnega zavoda nadomesti z novo prilogo, pod 
zaporedno št. 1, ki je sestavni del te spremembe pravilnika.  
 

3. člen 
 

Po predhodnem soglasju ustanovitelja se spremembe pravilnika objavijo na oglasni deski zavoda v 
računovodstvu in začnejo veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
 

Predsednik Sveta zavoda, 
Boštjan Pirc 



 

PRILOGA 1 
 
 

OPISI  DELOVNIH  MEST 
 

Naziv delovnega mesta     DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA 

 

Šifra proračunskega uporabnika 72.575 

Naziv proračunskega 
uporabnika 

Mladinski center Krško 

Predpisana izobrazba Univerzitetna izobrazba VII 

Smer izobrazbe Družboslovna 

Zahtevane delovne izkušnje 3 leta 

Posebna znanja - Aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika 
- Poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti 

Plačna skupina B 

Plačna podskupina B1 

Šifra delovnega mesta B017880 

Plačni razred delovnega mesta 42 

Plačni razred najnižji  

Plačni razred najvišji  

Dodatki Opredeljeni s kolektivno pogodbo za javni sektor in drugo veljavno 
zakonodajo 

Odgovornost za delo Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda 

Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, odločitve ustanovitelja in 
Sveta zavoda 

Druge značilnosti Mandat za 4 leta 

     
*************************************************************************************** 
 

OPIS DELA 

• Organiziranje in vodenje poslovanja zavoda: 
      - načrtovanje in vodenje poslovanja zavoda, 
      - zastopanje in predstavljanje zavoda,  
      - nadzorovanje dela delavcev zavoda, 
      - izvajanje kadrovske politike zavoda, 
      - vodenje dela strokovnih organov zavoda, 
      - izdelovanje poslovnih poročil zavoda, 
      - pripravljanje odločitev za svet zavoda, 
      - sodelovanje z ustanoviteljem zavoda, 
      - nadziranje in zagotavljanje zakonitosti dela zavoda, 
      - izdelovanje investicijskih, finančnih in drugih programov zavoda, 
      - pripravljanje predlogov splošnih aktov zavoda, 
      - sprejemanje splošnih aktov organizacijskega in postopkovnega značaja, 
      - povezovanje zavoda z okoljem. 

• Vodenje in urejanje zadev s področja delovnopravne zakonodaje: 
     - vodenje kadrovske politike, sklepanje delovnih razmerij, razporejanje delavcev idr.,  
     - odločanje o napredovanju delavcev, priprava predlogov za napredovanje delavcev,  
     - odločanje o plačah delavcev iz naslova delovne uspešnosti, 
     - organiziranje mentorstva pripravnikom, 
     - vodenje disciplinskih postopkov, 



 

     - izvajanje dela s področja obrambe in zaščite, 
     - odgovornost za  izvajanje del s področja varstva pri delu in požarnega varstva. 

• Organiziranje in vodenje programskega dela v zavodu: 
     - načrtovanje in usklajevanje programskega dela, 
     - pripravljanje predloga letnega delovnega načrta zavoda in zagotavljanje njegovega izvajanja, 
     - načrtovanje programskega in drugega strokovnega izobraževanja, 
     - usklajevanje interesov delavcev, sodelavcev in uporabnikov, 
     - spremljanje in nadziranje dela strokovnih delavcev in zunanjih programskih sodelavcev, 
     - analiziranje oblik in metod dela po posameznih programskih področjih zavoda, 
     - povezovanje zavoda s programsko sorodnimi institucijami, 
     - sodelovanje na seminarjih namenjenih vodstvenim delavcem mladinskih centrov doma in v tujini. 

• Opravljanje drugega dela po splošnih aktih zavoda, po nalogu sveta zavoda in ustanovitelja 
 
 
V Krškem, 12. 11. 2017 
 

 

 
Predsednik Sveta zavoda, 

Boštjan Pirc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Naziv delovnega mesta      VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV VII/1 

 

Šifra proračunskega uporabnika 72.575 

Naziv proračunskega 
uporabnika 

Mladinski center Krško 

Predpisana izobrazba Univerzitetna izobrazba VII 
Visoka strokovna izobrazba 

Smer izobrazbe Družboslovna, pedagoška                                                    

Zahtevane delovne izkušnje 8 mesecev delovnih izkušenj ali izkušenj pridobljenih s prostovoljnim, 
projektnim, honorarnim in drugimi oblikami dela v organizacijah s 

področja dejavnosti zavoda 

Posebna znanja - Organizacijske sposobnosti. 
- Sposobnost timskega dela. 
- Znanje slovenskega jezika. 
- Aktivno znanje najmanj 1 svetovnega jezika. 
- Poznavanje osnov računalništva. 
- Komunikacija in sposobnost dela z mladimi. 
- Poznavanje projektnega dela. 

Plačna skupina I 

Plačna podskupina I1 

Šifra delovnega mesta I017191 

Tarifni razred VII/1 

Plačni razred delovnega mesta 
brez napredovanja 

28 

Plačni razred delovnega mesta z 
napredovanjem 

38 

Dodatki Položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, 
dodatki za delo v manj ugodnem času. 

Odgovornost za delo Odgovornost za točnost in strokovnost programskega in projektnega 
dela                               

Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, navodila direktorja in 
odločitve Sveta zavoda 

Poskusno delo 6 mesecev 

Odpovedni rok V skladu z zakonodajo 

Druge značilnosti Zaposlitev za nedoločen čas 

 
*************************************************************************************** 
OPIS DELA 
 

• Vodenje, usklajevanje, izvajanje in nadziranje programskega dela zaposlenih   
- vodenje in koordinacija programskega dela in programskih sodelavcev zavoda (4-5), 
- mesečna koordinacija programskih sestankov, 
- nadzor nad izvajanjem programskega dela letnega načrta, 
- nadzor nad strokovnostjo programskega dela sodelavcev. 
 

• Načrtovanje, organiziranje in izvajanje programov zavoda: 
- koordinacija dela zaposlenih, zunanjih sodelavcev in prostovoljcev po posameznih programskih 

področjih zavoda, 
- oblikovanje in izvajanje rednih letnih programov po posameznih programskih področjih zavoda v in 

izven prostorov zavoda, 



 

- oblikovanje in izvajanje občasnega projektnega programskega dela zavoda v in izven prostorov 
zavoda,  

- izvajanje nadzora nad delom uporabnikov v prostorih zavoda, 
- oblikovanje in priprava vseh vrst promocijskih gradiv za izvajanje rednih in občasnih ter projektnih 

programov zavoda, 
- oblikovanje programov za delo z organizacijami in organiziranimi skupinami uporabnikov, 
- urejanje in priprava prostorov zavoda za izvajanje programov. 

 

• Opravljanje drugega dela v zvezi z izvajanjem programov zavoda: 
- sodelovanje v delu strokovnih in drugih organov zavoda, 
- sodelovanje z uporabniki programov, 
- sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi, podjetji in sorodnimi programskimi organizacijami v 

lokalni skupnosti, državi in tujini, 
- sodelovanje v posebnih projektih.  

 

• Pomoč direktorju pri organiziranju  poslovnega in programskega dela zavoda: 
- vodenje evidence opravljenih ur zunanjih programskih izvajalcev, 
- pripravljanje urnika prireditev in programov v prostorih zavoda, 
- izdelava strokovnih statistični poročil o programih, 
- sodelovanje pri planiranju in spremljanju realizacije letnega načrta zavoda,  
- občasno nadomeščanje odsotnih programskih sodelavcev, 
- opravljanje administrativnih opravil in dela Informatorja-tajnika po potrebi, 
- vodenje postopkov javnih naročil male vrednosti, usklajevanje potreb uporabnikov in nabava 

materialov in pripomočkov za izvajanje programov po   posvetu z direktorjem, 
 

• Nadomeščanje direktorja v času njegove odsotnosti.  

• Opravljanje drugih del po navodilih direktorja. 
 
 
 
 
V Krškem, 12. 11. 2017 
 

 
 
 

 
 

Predsednik Sveta zavoda, 
Boštjan Pirc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Naziv delovnega mesta    RAČUNOVODJA VI  

    

Šifra proračunskega uporabnika 72.575 

Naziv proračunskega 
uporabnika 

Mladinski center Krško 

Predpisana izobrazba - višja strokovna izobrazba 
- višješolska izobrazba (prejšnja) 

Smer izobrazbe ekonomist, računovodja                                            

Zahtevane delovne izkušnje 6 mesecev delovnih izkušenj na finančno – računovodskem področju 
 

Posebna znanja - Organizacijske sposobnosti. 
- Znanje slovenskega jezika. 
- Znanje tujega jezika. 
- Osnove finančnega načrtovanja. 
- Poznavanje osnov računovodstva javnega sektorja (glavna 

knjiga, kontiranje). 
- Osnovna znanja iz  vodenja knjigovodstva. 

Plačna skupina J 

Plačna podskupina J1 

Šifra delovnega mesta J016027 

Tarifni razred VI 

Plačni razred delovnega mesta 
brez napredovanja 

24 

Plačni razred delovnega mesta z 
napredovanjem 

34 

Dodatki Položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, 
dodatki za delo v manj ugodnem času 

Odgovornost za delo Odgovornost za točnost, natančnost, strokovnost, skladnost z 
zakonodajo 

Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, navodila direktorja in 
odločitve Sveta zavoda 

Poskusno delo 6 mesecev 

Odpovedni rok V skladu z zakonodajo 

Druge značilnosti Zaposlitev za nedoločen čas 

 
*************************************************************************************** 
 
OPIS DELA 
 

• Računovodske in knjigovodske naloge: 
- vodenje poslovnih knjig, 
- obračun plač in honorarjev zaposlenih, 
- obračunavanje osnovnih sredstev, 
- obračun davka na dodano vrednost, 
- sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tudi fizičnim osebam za 

obračun dohodnine, 
- sestavljanje letnih računovodskih izkazov: izkaz uspeha, bilanca stanja,… 
- obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege. 

 
 



 

• Opravljanje finančnih in blagajniških poslov: 
- izvajanje finančnih načrtov in poročil v zvezi s proračunom, 
- vodenje postopkov javnih naročil male vrednosti, 
- vodenje obračunov in izdelava faktur, 
- dvigovanje in sprejemanje blagajniške gotovine in čekov, 
- sprejemanje vplačil in opravljanje izplačil, 
- obračunavanje in izplačevanje povračil za zaposlene delavce in zunanje sodelavce, 
- izdelava blagajniških prejemkov, izdatkov in dnevnikov, 
- vodenje drugih blagajniških in računovodskih evidenc. 
-  

• Vodenje, usklajevanje, izvajanje in nadziranje finančnega dela programov zaposlenih   
- finančno načrtovanje in vodenje projektov programskih sodelavcev (4-5),  
- nadzor nad finančno realizacijo izvajanja projektov programskih sodelavcev, 
- navodila programskim sodelavcem v zvezi s postopki finančnega poslovanja. 

 

• Opravljanje kadrovskih del: 
- spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje direktorja o njihovih 

spremembah, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmerjih delavcev zavoda, 
- zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih delavcev, 
- priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o pravicah in 

obveznostih delavcev zavoda iz delovnih razmerij, 
- vodenje kadrovske korespondence zavoda, 
- nudenje logistike direktorju pri izvajanju kadrovske politike, 
- arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda, 
- zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc. 

 

• Opravljanje tajniških poslov: 
- sprejemanje uporabnikov in poslovnih partnerjev, 
- sprejemanje telefonskih klicev, telefaksov ter posredovanje le-teh naslovnikom, 
- nudenje sekretarske logistike direktorju, 
- sprejemanje, zbiranje in oddajanje poštnih pošiljk, 
- vodenje delovodnika prejete in oddane pošte ter porto blagajne, 
- nabavljanje pisarniškega materiala. 

 

• Opravljanje administrativnih del: 
- posredovanje informacij o dejavnostih zavoda, 
- vodenje administracije zavoda, 
- vodenje registra interne normative zavoda in navodil pristojnih ministrstev, 
- prepisovanje tekstov in pisanje po diktatu, 
- vodenje korespondence direktorja in pisanje zapisnikov organov zavoda, 
- vodenje administrativnih evidenc in evidenc korespondence, 
- arhiviranje in vodenje arhiva zavoda. 

 

• Opravljanje drugega dela po navodilih direktorja. 
 
 
V Krškem, 12. 11. 2017 
 
 
 

 
 

Predsednik Sveta zavoda, 
Boštjan Pirc 



 

Naziv delovnega mesta       SISTEMSKI ADMINISTRATOR V (vodja multimedijskega centra) 

  

Šifra proračunskega uporabnika 72.575 

Naziv proračunskega 
uporabnika 

Mladinski center Krško 

Predpisana izobrazba Srednja strokovna izobrazba 
Srednja splošna izobrazba 

Smer izobrazbe Ekonomska, administrativna, upravna, splošna - gimnazija                                

Zahtevane delovne izkušnje 6 mesecev delovnih izkušenj s področja administracije računalniških 
sistemov 

Posebna znanja - Organizacijske sposobnosti. 
- Znanje slovenskega jezika. 
- Znanje angleškega jezika. 
- Napredno poznavanje operacijskih sistemov Windows XP, 

Windows 7 in orodij zbirke Microsoft Office; upravljanja in 
vzdrževanja računalniške strojne opreme in periferije, 
mrežnih protokolov in varnostnih sistemov. 

- Osnovno znanje s področja Linux in Windows Server sistemov; 
telekomunikacijskih tehnologij, spletnih standardov, 
programiranja in delovanja avdio-video opreme. 

- Vsebinsko poznavanje področja multimedijev. 

Plačna skupina J 

Plačna podskupina J1 

Šifra delovnega mesta J015032 

Tarifni razred V 

Plačni razred delovnega mesta 
brez napredovanja 

19 

Plačni razred delovnega mesta z 
napredovanjem 

29 

Dodatki Dodatek za mentorstvo, dodatki za delo v manj ugodnem času 

Odgovornost za delo Odgovornost za točnost, natančnost in strokovnost dela 

Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, navodila direktorja in 
odločitve Sveta zavoda 

Poskusno delo 6 mesecev 

Odpovedni rok V skladu z zakonodajo 

Druge značilnosti Zaposlitev za nedoločen čas 

 
*************************************************************************************** 
 
OPIS DELA 
 

• Sistemska administracija:  
- nadzor nad funkcionalnostjo IKT ter druge avdio-video opreme centra, 
- pomoč zaposlenim pri uporabi računalniške opreme in aplikacij, 
- samostojna izvedba manj zahtevnih sistemskih (strojnih in programskih) posegov, 
- organizacija in koordinacija bolj zahtevnih sistemskih posegov (programiranje, nadgradnje), 
- osnovna administracija spletnih strani centra, koordinacija zahtevnejših administracijskih opravil z 

zunanjimi izvajalci,  
- načrtovanje in izvajanje varnostnega režima računalnikov in lokalnih omrežij, 
- administracija lokalnih omrežnih povezav, domene, strežnika, usmerjevalnika, 
- trajnostni razvoj IT sistema znotraj centra, planiranje nadgradenj in posodobitev IT sistema. 



 

 
 

• Načrtovanje, organiziranje in izvajanje programov Multimedijskega centra Posavja: 
- koordinacija dela delavcev, sodelavcev in prostovoljcev,  
- oblikovanje in izvajanje rednih letnih programov po posameznih programskih področjih zavoda v in 

izven prostorov zavoda, 
- oblikovanje in izvajanje občasnega projektnega programskega dela zavoda v in izven prostorov 

zavoda,  
- izvajanje nadzora nad delom uporabnikov v prostorih zavoda, 
- oblikovanje in priprava vseh vrst promocijskih gradiv za izvajanje rednih in občasnih ter projektnih 

programov zavoda, 
- oblikovanje programov za delo z organizacijami in organiziranimi skupinami uporabnikov, 
- urejanje in priprava prostorov zavoda za izvajanje programov. 

 

• Opravljanje drugega dela v zvezi z izvajanjem programov zavoda: 
- sodelovanje v delu strokovnih in drugih organov zavoda, 
- sodelovanje z uporabniki programov, 
- sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi, podjetji in sorodnimi programskimi organizacijami v 

lokalni skupnosti, državi in tujini, 
- sodelovanje v posebnih projektih.  

 

• Pomoč direktorju pri organiziranju  poslovnega in programskega dela zavoda: 
- vodenje evidence opravljenih ur sodelavcev in zunanjih programskih izvajalcev, 
- pripravljanje urnika prireditev in programov v prostorih zavoda, 
- izdelava strokovnih statistični poročil o programih, 
- sodelovanje pri planiranju in spremljanju realizacije letnega načrta zavoda,  
- občasno nadomeščanje odsotnih programskih sodelavcev, 
- vodenje postopkov javnih naročil male vrednosti, usklajevanje potreb uporabnikov in nabava 

materialov in pripomočkov za izvajanje programov po   posvetu z direktorjem. 
 

• Opravljanje drugih del po navodilih direktorja. 
 
 
 
 
V Krškem, 12. 11. 2017 
 

 
Predsednik Sveta zavoda, 

          Boštjan Pirc 
 

 
 
 
 
 


