Festival VELENJE, Titov trg 4, 3320 Velenje na podlagi določb 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, 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), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg, 49/20 ZIUZEOP), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05,
112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12,
16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 8/17, 40/17 in 41/17,
11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje
(Uradni vestnik MOV št. 10/16) ter v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a,
110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415,
50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 23/17 –ZDOdv in 67/17 , 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20
- ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP) in Kolektivne pogodbe za
kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 40/97 - ZDMPNU, 39/99 - ZMPUPR, 82/99,
102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 22/10, 83/10, 89/10, 40/12, 51/12, 3/13, 46/13, 67/13,
7/14, 52/14, 3/15, 11/15, 55/15, 106/15, 4/16, 51/16, 3/17, 46/17, 2/18 – popr., 3/18, 47/18 in 80/18, 4/19, 45/19, 3/20, 97/20,
160/20, 3/21) razpisuje

PROSTO DELOVNO MESTO
SODELAVEC VII/1
v javnem zavodu Festival Velenje za določen čas, z enomesečnim poskusnim delom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj specializacija po višješolski izobrazbi - prejšnja (raven 16201) ali visokošolska
strokovna izobrazba – prejšnja (raven 16202) ali visokošolska strokovna izobrazba (raven
16203) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (raven 16204); tarifni razred VII/1,
- 1 leto delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B kategorije,
- znanje slovenskega jezika (visoka raven aktivnega znanja),
- znanje angleškega jezika (osnovna raven znanja).
Od kandidatov pričakujemo še obvladovanje dela z računalnikom, organizacijske in komunikacijske
sposobnosti ter sposobnost javnega nastopanja.
Kot delovne izkušnje se šteje poznavanje dejavnosti s širšega delovnega področja delovanja Festivala
Velenje, s poudarkom na kinematografski in avdiovizualni umetnosti. Delovne izkušnje se dokazujejo z
verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Šteje se, da ima kandidat ustrezno raven potrebnega znanja slovenščine, če je izobrazbo sedme
stopnje dosegel na slovenski šoli. Kandidati, ki nimajo končane ustrezne slovenske šole, 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 aktivnega znanja slovenščine
obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo.
Za osnovno raven znanja angleškega jezika šteje dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem
izobraževanju (V. stopnja), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz angleškega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje angleškega jezika, kot je npr.
potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izobrazbo humanistične oziroma družboslovne smeri,
ekonomske smeri, pravne smeri in tisti, ki imajo izkušnje z delom in nalogami, ki so razvidne iz opisa
del in nalog.
Opis del in nalog:
- priprava filmskega programa Kina Velenje,
- koordinacija terminov kino dejavnosti,
- redna analiza filmskega tržišča,
- koordinacija rezervacij dvoran za izvajanje kino dejavnosti,
- skrb za izvedbo filmskih premier,

-

priprava in posredovanje sporedov filmskih predstav medijem,
sodelovanje pri aktivnostih Art kino mreže – združenja kakovostnega in umetniškega filma,
sodelovanje pri pripravi programov filmske vzgoje,
sodelovanje pri pripravi programa projekta Zvezde pod zvezdami,
vodenje projekta Europa Cinemas,
pripravlja in posredovanje informacij za plakate, programske liste, tedenske sporede …,
vodenje različnih statistik, evidenc in poročil zavoda,
izvajanje javnih naročil zavoda,
ažuriranje spletne strani zavoda,
izvajanje nalog komuniciranja in promocije za kino in druga področja delovanja zavoda,
povezovanje z drugimi kulturnimi organizacijami, šolami in vrtci,
sodelovanje pri drugih prireditvah v domu kulture, drugih dvoranah in na prostem,
prodaja vstopnic in izdelkov,
sodelovanje v različnih programskih odborih, skladno z letnim planom dela,
sodelovanje pri pridobivanju sponzorskih in donatorskih sredstev za različne projekte,
različna administrativna dela (obdelava pošte, izstavljanje naročilnic, pisanje zapisnikov,
arhiviranje dokumentov, priprava in obračun potnih nalogov),
spremljanje zakonodaje,
spoštovanje kodeksa poklicne etike in
opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih 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
(predvsem področje kinematografske in avdiovizualne umetnosti),
3. izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije,
4. izjavo o znanju slovenskega jezika (visoka raven aktivnega znanja) in angleškega jezika
(osnovna raven).
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede
tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu Sodelavec VII/1, šifra delovnega mesta
J017124 (tarifni razred VII/1).
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas dveh let, z enomesečnim
poskusnim delom, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.
Izbrani kandidat bo delo večinoma opravljal v prostorih Festivala Velenje na Titovem trgu 4 v Velenju
oziroma v prostorih, kjer potekajo kino predstave in drugi projekti filmske vzgoje (Velenje); v primeru
potrebe in na podlagi napotitve pa tudi na drugih lokacijah, kjer potekajo aktivnosti Festivala Velenje.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto
Sodelavec VII/1« na naslov: Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje, in sicer v roku 5 dni po objavi
na spletni strani Festivala Velenje in Zavoda za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8-ih dneh po zaključenem postopku.
Za informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko pokličite Barbaro Pokorny, telefon: 03/898 25
71.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
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