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ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE 
objavlja razpis št. 20-3/2017 za prosto delovno mesto  

(datum objave na spletni strani: 7. 9. 2017) 
 

Pomočnik vodje območne enote – pomočnik vodje Restavratorskega 
centra (M/Ž) 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
 zahtevana strokovna izobrazba (raven, področje): specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska 
stopnja); področje izobrazbe (KLASIUS-P): 2-Umetnost in humanistika, 3-Družbene, poslovne, 
upravne in pravne vede, 4-Naravoslovje, matematika in računalništvo, 52-Tehnika, 58-Arhitektura, 
urbanizem in gradbeništvo, 762-Socialno delo in svetovanje ali drugo ustrezno področje, 

 funkcionalna znanja, sposobnosti in spretnosti: znanje enega svetovnega jezika, aktivno znanje 
slovenskega jezika, poznavanje dela z osebnim računalnikom, vozniški izpit B kategorije, 
organizacijske in vodstvene sposobnosti,  

 delovne izkušnje: 3 leta, 
 poskusno delo: 5 mesecev. 

 
Opis nalog: 
 vodenje in koordinacija plansko – analitskih nalog Restavratorskega centra,  
 zbiranje, interpretacija in analiziranje finančnih podatkov ter poročanje računovodstvu, centralni 

finančni službi in ministrstvom,  
 zbiranje vsebin s konservatorsko restavratorskega področja dela (pomoč pri pripravi in realizaciji 

programa dela, sodelovanje s strokovnimi oddelki in enotami znotraj zavoda), 
 koordinacija drugih organizacijskih in poslovnih nalog s področja delovanja enote in Zavoda, 
 nadomeščanje vodje notranje organizacijske enote iz drugega odstavka 6. člena Pravilnika o notranji 

organizaciji v njegovi odsotnosti, 
 sodelovanje z vodjo v zahtevnih procesih ali projektih, 
 sodelovanje z vodjo pri izvajanju nalog z drugimi enotami in službami, 
 sodelovanje z vodjo pri razreševanju strokovnih, poslovnih in kadrovskih vprašanj, 
 delo s strankami, 
 sodelovanje pri organiziranju programov pripravništva, izpopolnjevanja in prakse za izobraževalne 

programe, ki se izvajajo v organizacijski enoti, ki jo vodi in po potrebi v njih sodeluje, 
 sodelovanje pri izvedbi publiciranja in promocije izsledkov strokovnega in raziskovalnega dela v 

enoti, 
 druga dela po nalogu nadrejenega. 
 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca, in sicer ZVKDS, Restavratorski 
center, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana. 
 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas nadomeščanja začasno odsotnega 
delavca, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom.  
 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev sprejemamo 8 dni po objavi na 
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, 
(z oznako: Razpis št. 20-3/2017) oziroma po elektronski pošti: zaposlitev@zvkds.si. 
 

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani, najkasneje v osmih dneh po 
zaključenem postopku izbire. 
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