
 
JAVNI ZAVOD 
ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ 
Glavni trg 2, 4000 Kranj 
tel.: 04/23 80 450, tel., fax:04/23 80 451 
e-mail: info@visitkranj.si,  www.visitkranj.si 

_____________________________________________________________________________ 
 
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 dveh prostih delovnih mest  
 
 

TEHNIČNI KOORDINATOR m/ž - Sodelavec pri organizaciji kulturnih dogodkov 
 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

● srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba 
● znanje enega svetovnega jezika, 
● znanja s področja organiziranja prireditev 
● osnovna tehnična znanja  
● najmanj 12 mesecev delovnih izkušenj  
● vozniški izpit 
● organizacijske sposobnosti 

 
Delovno področje : področje priprave in izvedbe prireditev  

● Tehnična in fizična dela pri izvedbi dogodkov/prireditev 
● Opravljanje vzdrževalnih in hišniških del ter tehnična dela s področja zvoka, luči, 

prireditvenih konstrukcij… 
● Pomoč in sodelovanje pri pripravi in izvedbi dogodkov/prireditev v organizaciji 

ZTKK 
● Pomoč pri izvajanju projektov na področju razvoja in promocije kulture, turizma in 

mestnega marketinga 
● Urejanje interne dokumentacije 
● Sodelovanje pri trženju kulturnih dogodkov 
● Sodelovanje pri pripravi turističnih publikacij 
● Druga naloge po zadolžitvah nadrejenega in direktorja 

 
Prijava mora vsebovati: 

 
1. Potrdilo ustrezne institucije, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe            

ter leto pridobljene izobrazbe, 
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. 
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali izkušnje in poznavanje 
področja dela Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 
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Izbrani/a kandidat/ka bo opravljal delo v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Kranj, 
Glavni trg 2, Kranj in Letnem gledališču Khislstein, Tomšičeva ulica 44, Kranj ter v 
primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces. 
 
 
Z izbranim kandidatom/ko za delovno mesto: področje priprave in izvedbe prireditev 
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s 
šestmesečnim poskusnim delom. 
 
Ostali kandidati/ke bodo prejeli obvestila o neizbiri. 
 
Kandidat/ka vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za razpis 
za delovno mesto »TEHNIČNI KOORDINATOR m/ž« na naslov: Zavod za turizem in 
kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj po objavi na Zavodu za zaposlovanje, Območna 
enota Kranj in spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Kranj, na naslovu: 
www.visitkranj.si/sl/2019. Rok za oddajo prijave se izteče 13.1.2020. Za pravočasno 
prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in 
poslana priporočeno ali oddana na dan izteka razpisa do 12. ure v TIC Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj na Glavnem trgu 2, Kranj. 
 
 
Informacije o izvedbi razpisa: Bojan Zakotnik, tel. št. 04 23 80 455, 
bojan.zakotnik@visitkranj.si,  

        o delovnem področju: Srečko Štagar, tel. št. 0590 97 760, 
srecko.stagar@visitkranj.si. 
 

 


