
 
 

 

V skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,št.. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) javni zavod Zavod za turizem in kulturo Kranj, objavlja razpis za 
zasedbo prostega delovnega mesta  
 
 

TEHNIČNI KOORDINATOR  – organizator in izvajalec dogodkov m/ž 
 
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• Srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba  

• najmanj 1 leto delovnih izkušenj z ustreznega področja 

 
Delovno področje: 

• Pomoč in sodelovanje pri pripravi in izvedbi dogodkov/prireditev v organizaciji ZTKK, 

• Pomoč pri urejanju interne dokumentacije, 

• Sodelovanje pri trženju kulturnih in turističnih dogodkov, 

• Tehnična dela in koordinacija na izvedbi dogodkov/prireditev: 
- rokovanje in upravljanje s prireditveno opremo, 
- koordinacija podizvajalcev, 
- fizična pomoč pri postavitvah opreme na prizorišču, opravljanje z opremo (odri, stoli, 

stojnice, kabli, aluminij, luči, ozvočenje in druga oprema) v lasti ZTKK, 
- oddaja, 
- morebitna popravila ali naročila rezervnih delov, 
- vzdrževanje opreme. 

• Letno gledališče Khislstein: 
- priprava prizorišča za prihod glasbene skupine tehnične ekipe, 
- priprava prizorišča za prihod gostov, 
- pospravljanje prizorišča na zaključku prireditve. 

• Opravljanje osnovnih vzdrževalnih in hišniških del v skladiščih in prostorih, s katerimi upravlja 
ZTKK, 

• Druga tehnična dela na objektih in opremi, s katerimi upravlja in razpolaga ZTKK, 

• Druge naloge po zadolžitvah nadrejenega in direktorja. 
 
Prijava mora vsebovati: 
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in 

smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih 

izkušenj, 
3. življenjepis ter poleg formalne izobrazbe navedba tudi drugih pridobljenih znanj in veščin. 
 
Izbrani/a kandidat/ka bo opravljal/a delo v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 
Kranj in OE Letno gledališče Khislstein, Tomšičeva 44, Kranj ter v primeru potrebe na podlagi napotitve v 
kraju, kjer poteka delovni proces. 
 
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom 
enega leta in s šestmesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja oz. sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas. Ostali kandidati/ke bodo prejeli obvestila o neizbiri. 
 
Kandidat/ka vloži prijavo po elektronski pošti, z označbo: »razpis za delovno mesto »TEHNIČNI 
KOORDINATOR – organizator in izvajalec dogodkov m/ž« na e-naslov: sara.likozar@visitkranj.si, in 
sicer v roku 10 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje, Območna enota Kranj in spletni strani Zavoda 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741


 
 

 

za turizem in kulturo Kranj, na naslovu: www.visitkranj.si. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je 
bila na dan roka za oddajo (27.05.2022) poslana na e-naslov do 12. ure. 
 
 
Informacije o izvedbi razpisa in delovnem področju: Sara Likozar, tel. št. 04 2380 455, e-pošta: 
sara.likozar@visitkranj.si. 

 


