
Moderna galerija, Windischerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana na podlagi 25. in 54.  člena Zakona o delovnih
razmerjih  (Ur.  l.  RS,  št.  21/13 in  nadaljnji)  in  12.  člena Kolektivne  pogodbe za kulturne dejavnosti  v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 45/94 in nadaljnji), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto 

STROKOVNI DELAVEC V (J015038)

Uporabljeni izrazi v javnem razpisu, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske. 

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:

a) Stopnja in smer izobrazbe: srednješolska izobrazba.

b)  Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:
 poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
 znanje slovenskega jezika, 
 znanje enega svetovnega jezika, 
 znanje uporabe računalniških tehnologij, 
 organiziranost, 
 komunikativnost, 
 samoiniciativnost, 
 točnost, ažurnost, urejenost. 

II. Opis del

Zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi sprememb pri delovanju muzeja ob ukrepih, povezanih s 
koronavirusno boleznijo, so potrebne naslednje dejavnosti.

 Opravljanje upravno-administrativnih del; 
 razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda; 
 redno urejanje in arhiviranje prejete in oddane pošte; 
 urejanje arhiva muzeja; 
 izpolnjevanje naročilnic ter potnih nalogov; 
 fotokopiranje dopisov, listin in drugega gradiva; 
 vodenje evidenc o javnih naročilih malih vrednosti; 
 opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 

zavoda, ter ostalih del po navodilih direktorja. 
 Organizacija razstavnih vodstev za šole in vrtce; 
 vodenje evidenc za izdajo faktur za vodstva; 
 organizacija otroških delavnic.

III. Pogoji dela: 

Praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno razporejeno delo, terensko delo, delo na
več lokacijah muzeja. Delovno razmerje se sklene za krajši delovni čas 20 ur tedensko za določen čas
eno leto in pol.



IV. Rok za prijavo in obvestilo o izbiri:

Pisne prijave skupaj z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: MODERNA 
GALERIJA, Windischerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za razpis - STROKOVNI DELAVEC V«. 
Razpis bo odprt do 22. 9. 2021.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh od poteka roka za prijavo na javni razpis. 

V. Objava javnega razpisa

Ta javni razpis se objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Moderne galerije. 


