
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - 
ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - 
ZIUPOPDVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb) in 25. člena Zakona o 
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 
52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - 
ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 
203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 
119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1) 
 
 

FESTIVAL VELENJE 
Titov trg 4, 3320 Velenje  

 
objavlja 

 
 PROSTO DELOVNO MESTO  

 
KUSTOS VII/2  

  
v organizacijski enoti Galerija Velenje, za nedoločen čas, s petmesečnim poskusnim delom. 
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specializacija po visokošolski izobrazbi 

(prejšnja) ali magistrska izobrazba (sedanja); 
- 2 leti delovnih izkušenj,  
- vozniški izpit B kategorije. 
  
Od kandidatov pričakujemo znanje slovenskega jezika (visoka raven), znanje angleškega 
jezika (višja raven), da imajo komunikacijske in organizacijske sposobnosti, sposobnosti 
javnega nastopanja,  sposobnosti dela v skupini, samostojno opravljanje nalog. 
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izobrazbo iz umetnostne zgodovine ter 
umetniških poklicev vizualnih smeri ter izkušnje z delom in nalogami, ki so razvidna iz 
področja dela.  
 
Za aktivno znanje slovenskega jezika kot enega izmed svetovnih jezikov se šteje, če je oseba 
v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno 
srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje 
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o 
uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem 
programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja 
slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za 
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. 
 
Za višjo raven znanja tujega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da 
se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali 
podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v 
okviru študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske 
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na 
univerzitetnem študiju ali visokošolskem študiju s specializacijo. 
 



Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista 
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo 
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem 
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z 
opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, 
razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo 
delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer 
se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.  
 
Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas 
opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 
 
Opis del in nalog: 

- priprava letnega načrta razstav  
- sodelovanje pri pripravi letnih planov drugih aktivnosti v galeriji in zavodu 
- snovanje in postavljanje razstav  
- znanstveno-raziskovalno delo (raziskovanje, interpretacija, prezentacija) 
- priprava vsebinskih projektov in sodelovanje pri finančnem vrednotenju projektov 
- prijava različnih projektov na lokalne, nacionalne in mednarodne razpise 
- podajanje strokovnih mnenj in soglasij ter strokovno delo v zbirkah zavoda 
- sodelovanje pri popisu zasebnih zbirk 
-    sodelovanje z drugimi muzeji, galerijami, kulturnimi institucijami, izobraževalnimi   

ustanovami ter mentorsko delo 
- opravljanje strokovnih javnih vodstev in javnih predstavitev programov, vodenje 

pogovorov … 
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, povezanih z osnovno dejavnostjo 
- priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv strokovnega 

dela 
- sestavljanje rednih in občasnih poročil o delu 
- priprava različnih publikacij in publiciranje v njih 
- sodelovanje pri strokovnih odločitvah v galeriji 
- sodelovanje na strokovnih posvetih in kongresih doma in v tujini 
- izobraževanje in spremljanje galerijsko-muzejske stroke 
- sodelovanje v strokovnih komisijah in žirijah 
- sodelovanje pri različnih skupnih projektih javnega zavoda 
- spremljanje zakonodaje  
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi javnih naročil 
- občasno nadomeščanje sodelavcev (po potrebi) 
- odgovornost za zakonitost in pravilnost postopkov s svojega delovnega področja 
- spoštovanje kodeksa poklicne etike 

     -   opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in 
zadolžitvah nadrejene osebe 

 
Prijava kandidata na razpisano delovno mesto mora vsebovati:  

1. izjavo 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. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede opis 
delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj;  

3. izjave in potrdila, ki dokazujejo doseganje zahtevanega znanja slovenskega in 
angleškega jezika; 

4. izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije; 



5. okvirni idejni letni načrt razstavnega programa v Galeriji Velenje. 
 
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  
 
Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu KUSTOS VII/2, v nazivu Kustos, 
šifra delovnega mesta G027012. Delovno mesto ima naslednje nazive: kustos, višji kustos, 
muzejski svetovalec, muzejski svetnik. 
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusnim delom 
pet mesecev, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. 
  
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Galerije Velenje na Titovem trgu 5 v Velenju 
oziroma v drugih prostorih Festivala Velenje na Titovem trgu 4 v Velenju in v primeru 
potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces ter v primeru izvedbe 
različnih dogodkov tudi na drugih lokacijah, tudi na prostem. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto 
delovno mesto Kustos VII/2« na naslov: Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje, in sicer 
v roku 14 dni po objavi na spletni strani Festivala Velenje in Zavoda RS za zaposlovanje. 
  
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku.  
  
Za informacije o objavi prostega delovnega mesta pokličite Barbaro Pokorny, direktorico 
Festivala Velenje: 03/898 25 80.  
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.  
 
 
Številka: KAD-2022-7 
Datum: 8. 11. 2022 
                                                                                                        

                                                                                        Barbara Pokorny, 
direktorica Festivala Velenje 

                                                                 


