
Na podlagi 35. in 46. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 

RS, št. 77/07-UPB1 in naslednji) ter 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center 

urbane kulture Kino Šiška (Uradni list RS, št. 18/08 in naslednji) je direktor Centra urbane 

kulture Kino Šiška dne 23.6.2014 sprejel 

 

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
NOTRANJI ORGANIZACIJI DELA  IN  

SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA   

CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA 
 

 

 

1. člen 

 

V Katalogu delovnih mest Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistematizaciji delovnih 

mest javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška z dne 23.2.2011, h kateremu je 

na svoji 8. seji, dne 27.9.2011  (Katalog delovnih mest), dal soglasje svet zavoda Center 

urbane kulture Kino Šiška se doda novo delovno mesto: 
 

NAZIV DELOVNEGA MESTA Organizator kulturnega programa 

ŠIFRA DELOVNEGA MESTA G025028  

ODDELEK Poslovno-programski oddelek 

TARIFNI RAZRED V 

PLAČNI RAZRED/RAZPON DM  21-31 

OPIS DELOVNEGA MESTA 

Delovni čas: Neenakomerno razporejen delovni čas 

Kraj opravljanja dela: Trg prekomorskih brigad 3, po potrebi druga prizorišča v Sloveniji in tujini 
v okviru delovnih nalog 

Opis del in nalog: 

- organizacija in izvajanje strokovnega vodenja in načrtovanje glasbenega in prireditvenega 
programa v okviru dejavnosti zavoda; 

- organizacija in koordinacija glasbenih projektov in prireditvenih dejavnosti zavoda; 

- zbiranje in obdelava podatkov za objavo v medijih ter sodelovanje s predstavniki medijev 
za glasbene in prireditvene projekte;  

- komunikacija z zunanjimi izvajalci na področju glasbenega in prireditvenega programa v 
okviru dejavnosti zavoda; 

- razvoj in vodenje informativne in promocijske dejavnosti za glasbeni in prireditveni 

program v okviru dejavnosti zavoda; 
- pomoč in izvajanje podpornih storitev pri opravljanju nalog pomočnika direktorja za 

glasbeni program; 
- priprava statističnih podatkov; 
- priprava letnega programa in letnega poročila o izvedenih aktivnostih; 
- raziskovanje in objavljanje zavodskega gradiva; 
- druga dela s področja glasbenih, prireditvenih, organizacijskih in poslovnih dejavnosti. 

 

POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA 



- najmanj srednja izobrazba družboslovne, tehnične ali druge ustrezne smeri (V. stopnja); 
      -    3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju; 

- reference in izkušnje s področja dela v kulturi; 
- reference v zvezi s pripravo in izvedbo prireditvenih programov; 

- temeljito poznavanje dela z računalnikom; 
- znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni. 
 

 
DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA 

- delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata direktorja (46. člen 
ZUJIK), z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja; 

- pogosto delo v manj ugodnem delovnem času, predvsem v popoldanskem in večernem 
času; 

- poskusno delo: 3 meseci 

- zaželen vozniški izpit B kategorije. 
 

 

2. člen 
 
Organigram delovnih mest se spremeni, kot sledi: 
 

                                       

 
3. člen 

 
Ostale določbe Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest 

javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška ostanejo nespremenjene. 

 

4. člen 

 

O vsebini osnutka tega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji 

organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Center urbane kulture 

Kino Šiška so bili dne 23.6.2014 obveščeni delavci v Centru urbane kulture Kino Šiška. 

 

 

 

 

 



5. člen 

 

Ta Pravilnik prične veljati naslednji dan po prejemu soglasja Sveta zavoda.  

 

 

Datum: 26.6.2014 

 

 

    Predsednik Sveta zavoda                                                         Direktor 

Centra urbane kulture Kino Šiška  Simon Kardum 

           dr. Gregor Tomc  

 

 

 

 
 
  

 


