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UVOD 

V letu 2010 je Služba za premično dediščino in muzeje (v nadaljevanju SPDM) kot eno 

rednih nalog, ki je bila določena s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, 

pripravila »Vzorec enotne sistemizacije delovnih mest s podrobnim opisom nalog ter 

pogojev za zasedbo delovnega mesta, za izvajanje nalog javne službe, z upoštevanjem določil 

in nazivov v novem plačnem sistemu«. V zadnjih letih je prišlo na področju plačnega 

sistema v javnem sektorju do sprememb, zato se je SPDM lotila posodobitve obstoječega 

vzorca. Pri delu je bil upoštevan vzorec iz leta 2010 (vzorec sta v okviru SPDM pripravila 

Miroslav Vute in mag. Maja Oven Stanič ter pregledali mag. Barbara Ravnik in dr. Mateja 

Kos), veljavna zakonodaja, kadrovsko stanje v slovenskih muzejih, ki jih za izvajanje 

državne javne službe (so)financira država ter nekaj primerov sistemizacij slovenskih 

muzejev. Opisi del in nalog za delovna mesta so v vzorcu zastavljeni precej široko in lahko 

ustrezajo več delovnim mestom hkrati. Ob tem poudarjamo, da naj si vsak muzej 

sistemizirana delovna mesta opredeli in prilagodi sam v skladu s svojimi potrebami, ob 

tem pa si želimo, da bi pričujoči vzorec služil kot pripomoček za pripravo optimalnega 

akta (o notranji organizaciji) in sistemizaciji delovnih mest. 

Pripravljeni so bili tudi opisi za direktorje in pomočnike iz skupine B, a smo se odločili, da jih 

ne vključimo, saj ima vsak ustanovitelj pravico, da, seveda ob upoštevanju zakonodaje, po 

svoje opredeli pogoje za omenjene funkcije. Pri pripravi zato priporočamo, da si muzeji 

delovna mesta direktorjev in pomočnikov pripravijo sami glede na svoj ustanovitveni akt.  

 

ZAKONSKE PODLAGE 

• Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 

47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US, 22/2019 - ZPosS, 81/2019, 

36/2020 - ZIUPPP, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 80/2020 - ZIUOOPE, 

98/2020 - ZIUPDV, 152/2020 - ZZUOOP, 175/2020 - ZIUOPDVE, 203/2020 - 

ZIUPOPDVE, 195/2020) 

 

• Zakon o sistemu plač javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 

- ZDT-B, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 - skl. US, 68/2006, 

121/2006, 1/2007 - odl. US, 57/2007, 10/2008, 17/2008, 58/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 

69/2008 - ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 - odl. US, 48/2009, 91/2009, 107/2009 - odl. 

US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - 

ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - 

ZIPRS1314, 46/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 - ZIPRS1415, 50/2014, 25/2014 - 

ZFU, 95/2014 - ZUPPJS15, 82/2015, 90/2015 - ZUPPJS16, 88/2016 - ZUPPJS17, 23/2017 - 

ZDOdv, 67/2017, 84/2018, 75/2019 - ZUPPJS2021, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - 

ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZZUOOP, 175/2020) 
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• Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 

2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - 

odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 

11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - 

ZUJF, 49/2020 - ZIUZEOP, 61/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZZUOOP, 158/2020 - 

ZIntPK-C, 175/2020 - ZIUOPDVE, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 195/2020) 

 

• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 

45/1994, 45/1994, 39/1996, 40/1997 - ZDMPNU, 39/1999 - ZMPUPR, 82/1999, 

102/2000, 52/2001, 64/2001, 43/2006 - ZKolP, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 

22/2010, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 51/2012, 3/2013, 46/2013, 67/2013, 

7/2014, 52/2014, 3/2015, 11/2015, 55/2015, 106/2015, 4/2016, 51/2016, 3/2017, 38/2017, 

40/2017, 46/2017, 2/2018 - popr., 3/2018, 47/2018, 80/2018, 4/2019, 45/2019, 3/2020, 

97/2020, 160/2020) 
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Naziv delovnega mesta POMOČNIK DIREKTORJA ZA PROGRAM VII/2 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027025 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 37 - 47 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – ena izmed strok zastopanih 
v dejavnosti muzeja 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje zakonodaje s področja dela zavoda, poznavanje 
projektnega vodenja in načina dela, aktivno znanje slovenskega 
jezika, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno 
znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniških tehnologij, strokovni naziv s področja muzejske 
dejavnosti 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, sposobnost strateškega 
in akcijskega načrtovanja, odlične pisne, ustne in predstavitvene 
sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost za 
zakonito delo, točnost, ažurnost, urejenost 

Delovne izkušnje najmanj 5 let delovnih izkušenj 

OPIS DEL IN NALOG  

• razvoj in koordinacija izvedbe programov zavoda 

• spremljanje in iskanje  lokalnih, nacionalnih in mednarodnih razpisov za področje javnega 
zavoda in priprava prijav na razpise 

• skrb za sodelovanje z drugimi organizacijami pri pripravi in koordinaciji izvedbe programov 

• priprava in izvedba promocije oziroma promocijskega materiala strokovnega programa 

• naloge s področja načrtovanja, analiz in koordinacije programa 

• sodelovanje pri pripravi letnih programov in poročil zavoda 

• svetovanje direktorju 

• poročanje direktorju 

• izvrševanje sklepov in odločitev direktorja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta POMOČNIK DIREKTORJA ZA PROJEKTE VII/2 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027026 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 37 - 47 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – ena izmed strok zastopanih 
v dejavnosti muzeja 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje zakonodaje s področja dela zavoda, poznavanje 
projektnega vodenja in načina dela, aktivno znanje slovenskega 
jezika, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno 
znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniških tehnologij 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, sposobnost vodenja 
projektov, sposobnost strateškega in akcijskega načrtovanja, 
odlične pisne, ustne in predstavitvene sposobnosti, 
komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, 
točnost, ažurnost, urejenost 

Delovne izkušnje najmanj 5 let delovnih izkušenj 

OPIS DEL IN NALOG  

• načrtovanje, organizacija in nadzor izvedbe večjih muzejskih projektov 

• spremljanje in iskanje  lokalnih, nacionalnih in mednarodnih razpisov za področje javnega 
zavoda in priprava prijav na razpise 

• koordinacija in spremljanje izvajanja projektov 

• spremljanje in priprava zahtevkov za projekte, ki so sofinancirani s strani razpisovalcev 

• skrb za sodelovanje z drugimi organizacijami pri pripravi in koordinaciji izvedbe projektov 

• pridobivanje strateških partnerjev, sponzorjev in donatorjev 

• koordinacija in spremljanje izvajanja evropskih projektov 

• sodelovanje pri pripravi letnih programov in poročil zavoda 

• priprava poročil za potrebe zavoda, ustanovitelja ali financerja 

• svetovanje direktorju 

• poročanje direktorju 

• izvrševanje sklepov in odločitev direktorja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta POMOČNIK DIREKTORJA ZA FINANCE VII/2 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017069 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 37 - 47 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – ekonomska ali druga 
ustrezna smer 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje delovne zakonodaje s področja financ, poznavanje 
zakonodaje s področja javnega naročanja, aktivno znanje 
slovenskega jezika, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, 
pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniških tehnologij, poznavanje finančne, pravne, kadrovske in 
organizacijske problematike dela zavoda 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje najmanj 5 let delovnih izkušenj 

OPIS DEL IN NALOG  

• predlaganje odločitev direktorju, ki se nanašajo na področje poslovanje zavoda 

• dajanje mnenja direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda 

• načrtovanje in vodenje organizacije dela v računovodstvu 

• odrejanje dela delavcem računovodstva 

• nadzor nad smotrno uporabo delovnega časa računovodskih delavcev 

• planiranje poslovnih stroškov 

• planiranje virov financiranja investicij 

• planiranje virov financiranja dejavnosti 

• izdelava kalkulacij in finančnih planov muzejskih projektov 

• planiranje likvidnosti 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih 
računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov 

• finančno vodenje projektov pri katerih sodeluje muzej (vodilni partner, aktivno sodelovanje) 

• izvrševanje sklepov in odločitev organov zavoda 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta POMOČNIK DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE VII/2 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017070 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 37 - 47 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – pravna, upravna ali 
organizacijska smer 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje delovnopravne zakonodaje, zakonodaje s področja 
javnega naročanja in zakonodaje s področja dela zavoda, aktivno 
znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega 
jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij, poznavanje 
finančne, pravne, kadrovske in organizacijske problematike dela 
zavoda 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
odlične pisne, ustne in predstavitvene sposobnosti, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje najmanj 5 let delovnih izkušenj 

OPIS DEL IN NALOG  

• priprava notranjih splošnih aktov muzeja in skrb za njihovo izvajanje 

• načrtovanje, organizacija in izvedba notranjih procesov zavoda, ki povezujejo splošni in 
strokovni del 

• izvajanje pravnih postopkov 

• nadzor vsakodnevnega delovanja zavoda 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• sodelovanje pri urejanju kadrovskih zadev 

• spremljanje razpisov 

• priprava pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 

• sodelovanje pri pripravi letnih programov in poročil zavoda 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito, zakonito in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• priprava poročil za potrebe zavoda, ustanovitelja ali financerja 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• priprava in izvajanje javnih razpisov 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o 
pravicah in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• poročanje direktorju 

• svetovanje direktorju 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  
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V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta VODJA SEKTORJA VII/2 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017934 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 37 – 47 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
37 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – pravna, upravna ali 
organizacijska smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje delovne zakonodaje, zakonodaje s področja javnega 
naročanja in zakonodaje s področja dela zavoda, aktivno znanje 
slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, 
znanje uporabe računalniških tehnologij 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• priprava notranjih splošnih aktov muzeja in skrb za njihovo izvajanje 

• spremljanje razpisov 

• priprava pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• priprava, ažuriranje in izvedba zahtevnejših postopkov javnega naročanja 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito, efektivno in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• poročanje direktorju 

• organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja, zaposlenih, pravnih postopkov in 
nadzorovanje vsakodnevnega delovanja zavoda 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o 
pravicah in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/1 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017135 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 30 – 40 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/1 
30 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska 
strokovna izobrazba (bolonjska stopnja) ali visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
poznavanje delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela 
zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij, 
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmerij delavcev zavoda 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje kadrovske evidence 

• vodenje delovodnika 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• spremljanje razpisov 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva  

• izvajanje nalog na področju javnih naročil malih vrednosti  

• vodenje evidenc o javnih naročilih malih vrednosti 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na 
področju javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• pripravljanje aktov in pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 
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• nadziranje operativnega proračuna, izdatkov in vodenje upravljavskega nadzora 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja, zaposlenih, pravnih postopkov in 
nadzorovanje vsakodnevnega delovanja zavoda 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito efektivno in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• poročanje direktorju 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri 
delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb 
in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o 
pravicah in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017138 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 32 – 42 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 (III) 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – ena izmed strok zastopanih 
v dejavnosti muzeja ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
poznavanje delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela 
zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij, 
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmerij delavcev zavoda 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje kadrovske evidence 

• vodenje delovodnika 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• spremljanje razpisov 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva  

• izvajanje nalog na področju javnih naročil  

• vodenje evidenc o javnih naročilih 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na 
področju javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• pripravljanje aktov in pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 
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• nadziranje operativnega proračuna, izdatkov in vodenje upravljavskega nadzora 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja, zaposlenih, pravnih postopkov in 
nadzorovanje vsakodnevnega delovanja zavoda 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito efektivno in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• poročanje direktorju 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o 
pravicah in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri 
delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb 
in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017141 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 30 – 40 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/1 
30 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska 
strokovna izobrazba (bolonjska stopnja) ali visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
poznavanje delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela 
zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij, 
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmerij delavcev zavoda 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje kadrovske evidence 

• vodenje delovodnika 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• spremljanje razpisov 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva  

• izvajanje nalog na področju javnih naročil malih vrednosti  

• vodenje evidenc o javnih naročilih malih vrednosti 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na 
področju javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• pripravljanje aktov in pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 
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• nadziranje operativnega proračuna, izdatkov in vodenje upravljavskega nadzora 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja, zaposlenih, pravnih postopkov in 
nadzorovanje vsakodnevnega delovanja zavoda 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito efektivno in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• poročanje direktorju 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri 
delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb 
in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o 
pravicah in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2  

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017106 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 32 – 42 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – ena izmed strok zastopanih 
v dejavnosti muzeja ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
poznavanje delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela 
zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij, 
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmerij delavcev zavoda 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje kadrovske evidence 

• vodenje delovodnika 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• spremljanje razpisov 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva  

• izvajanje nalog na področju javnih naročil  

• vodenje evidenc o javnih naročilih 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na 
področju javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• pripravljanje aktov in pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 



17 

 

• nadziranje operativnega proračuna, izdatkov in vodenje upravljavskega nadzora 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja, zaposlenih, pravnih postopkov in 
nadzorovanje vsakodnevnega delovanja zavoda 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito efektivno in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• poročanje direktorju 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o 
pravicah in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri 
delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb 
in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR V 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J025010 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 20 – 30 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
20 

Stopnja in smer izobrazbe srednja izobrazba – ekonomska ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, aktivno 
znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega 
jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij    

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje kadrovske evidence 

• vodenje delovodnika 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva 

• izvajanje nalog na področju javnih naročil malih vrednosti  

• vodenje evidenc o javnih naročilih malih vrednosti 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na 
področju javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri 
delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb 
in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR VI 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J026004 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 23 – 33 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
23 

Stopnja in smer izobrazbe višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba – 
ekonomska, upravna ali druga ustrezna smer  

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
poznavanje delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela 
zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij, 
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje kadrovske evidence 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• vodenje delovodnika 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva  

• izvajanje nalog na področju javnih naročil malih vrednosti  

• vodenje evidenc o javnih naročilih malih vrednosti 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na 
področju javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri 
delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb 
in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 
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V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR VII/1 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J027005 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 27 – 37 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/1 
27 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska 
strokovna izobrazba (bolonjska stopnja) ali visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
poznavanje delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela 
zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij, 
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmerij delavcev zavoda 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje kadrovske evidence 

• vodenje delovodnika 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• spremljanje razpisov 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva  

• izvajanje nalog na področju javnih naročil malih vrednosti  

• vodenje evidenc o javnih naročilih malih vrednosti 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na 
področju javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• pripravljanje aktov in pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 
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• nadziranje operativnega proračuna, izdatkov in vodenje upravljavskega nadzora 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja, zaposlenih, pravnih postopkov in 
nadzorovanje vsakodnevnega delovanja zavoda 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito efektivno in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• poročanje direktorju 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri 
delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb 
in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o 
pravicah in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR VII/2 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J027006 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 32 – 42 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba 
2. stopnje (bolonjski sistem) – ena izmed strok zastopanih v dejavnosti 
muzeja ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna znanja poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, poznavanje 
delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela zavoda, aktivno 
znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, 
znanje uporabe računalniških tehnologij, opravljen preizkus strokovne 
usposobljenosti za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmerij delavcev zavoda 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje kadrovske evidence 

• vodenje delovodnika 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, računov 
in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• spremljanje razpisov 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva  

• izvajanje nalog na področju javnih naročil  

• vodenje evidenc o javnih naročilih 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju 
javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• pripravljanje aktov in pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 

• nadziranje operativnega proračuna, izdatkov in vodenje upravljavskega nadzora 
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• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje 
zavoda 

• organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja, zaposlenih, pravnih postopkov in 
nadzorovanje vsakodnevnega delovanja zavoda 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito efektivno in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• poročanje direktorju 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o pravicah 
in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri delu 
(tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb in 
drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Naziv delovnega mesta ADMINISTRATOR V 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J025002 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 20 – 30 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
20 

Stopnja in smer izobrazbe srednješolska izobrazba – administrativna, upravna ali druga 
ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
poznavanje delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela 
zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• opravljanje kadrovskega dela za zavod  

• sprejemanje, predaja ter naročanje telefonski pogovorov 

• sprejemanje in posredovanje naročil 

• vodenje delovodnika 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja)in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• prevzemanje arhivskega gradiva 

• vodenje evidenc 

• dvigovanje in vlaganje arhivskega gradiva v arhivskem depoju 

• izdelava reprodukcij arhivskega gradiva na različnih medijih 

• digitalizacija arhivskega gradiva 

• izpolnjevanje naročilnic ter potnih nalogov in predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• naročanje in izdaja pisarniškega gradiva 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• vodenje kadrovskih zadev (dokumentacija delavcev, kadrovska evidenca, objave oz. 
razpisi, vročanje sklepov o izbiri oz. imenovanju, prenehanju delovnega razmerja, 
evidenca o izrabi dopustov, o bolniških odsotnostih ipd.) 

• urejanje zdravstvenega, pokojninskega ter socialnega zavarovanja delavcev (odjava, 
prijava in drugo delo pri sodelovanju z navedenimi ustanovami) 

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo 
pri delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• vodenje evidenc o javnih naročilih 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom osebnih podatkov in skrbi za uničenje osebnih 
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podatkov po predpisih 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih 
pogodb in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta ADMINISTRATOR VI 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J026002 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 23 – 33 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
23 

Stopnja in smer izobrazbe višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba - 
administrativne, upravne ali druge ustrezne smeri 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja, 
poznavanje delovne zakonodaje in zakonodaje s področja dela 
zavoda, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij, 
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, 
samoiniciativnost, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• opravljanje upravno-administrativnih del 

• opravljanje kadrovskega dela za zavod  

• sprejemanje, predaja ter naročanje telefonskih pogovorov 

• sprejemanje in posredovanje naročil 

• vodenje delovodnika 

• razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda 

• redno urejanje (prevzem, vpisovanje, oddaja) in arhiviranje prejete in oddane pošte 

• vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti  

• prevzemanje arhivskega gradiva 

• vodenje evidenc 

• dvigovanje in vlaganje arhivskega gradiva v arhivskem depoju 

• izdelava reprodukcij arhivskega gradiva na različnih medijih 

• digitalizacija arhivskega gradiva 

• spremljanje predpisov s področja delovnega prava in obveščanje o njihovih spremembah 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami pri urejanju delovnih razmerij delavcev zavoda 

• zbiranje, vodenje ter urejanje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih 

• arhiviranje kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskega arhiva zavoda 

• zagotavljanje in skrb za varnost osebnih podatkov delavcev iz kadrovskih evidenc 

• prijava in odjava v obvezno zdravstveno zavarovanje 

• vodenje delovodnika 

• izpolnjevanje naročilnic in potnih nalogov ter predložitev v podpis 

• prepisovanje in oblikovanje dopisov, splošnih in posamičnih aktov, zapisnikov, poročil, 
računov in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva zavoda; 

• priprava in razpošiljanje vabil ter gradiv za seje organov zavoda 

• spremljanje razpisov 

• fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva  

• izvajanje nalog na področju javnih naročil  
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• vodenje evidenc o javnih naročilih 

• izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na 
področju javnih naročil 

• pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

• opravljanje drugih del s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno 
delovanje zavoda 

• pripravljanje aktov in pogodb, potrebnih za učinkovito delovanje muzeja 

• nadziranje operativnega proračuna, izdatkov in vodenje upravljavskega nadzora 

• organiziranje in razvijanje administrativnega vodenja, zaposlenih, pravnih postopkov in 
nadzorovanje vsakodnevnega delovanja zavoda 

• zagotavljanje, da muzej deluje učinkovito efektivno in transparentno (v smislu dobrega 
gospodarja) 

• poročanje direktorju 

• zbiranje vlog, prošenj, pritožb in ugovorov delavcev zavoda  

• skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev 

• vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo 
pri delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu) 

• izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ 

• skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih 
pogodb in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda 

• izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročila (kadrovska, statistična …) 

• priprava, izdelava in vročanje oziroma izdajanje pisnih odpravkov odločitev direktorja o 
pravicah in obveznostih delavcev zavoda in delovnih razmerij 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017020 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 31 – 41 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/1 
31 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska 
strokovna izobrazba (bolonjska stopnja) ali visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – ekonomska ali 
druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega 
svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti sposobnost logično-analitičnega mišljenja, organizacijske 
sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, samoiniciativnost, 
odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, urejenost, 
natančnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• načrtovanje in vodenje organizacije dela v računovodstvu 

• odrejanje dela delavcem računovodstva 

• nadzor nad smotrno uporabo delovnega časa računovodskih delavcev 

• načrtovanje poslovnih stroškov, virov financiranja investicij, dejavnosti, likvidnosti zavoda 

• izdelava kalkulacij 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• obveščanje vodstvo zavoda o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno 
finančno-računovodsko poslovanje 

• priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih 
računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov 

• pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana 

• knjiženje poslovnih dogodkov v glavni in pomožnih knjigah 

• sodelovanje in vodenje finančne dokumentacije  v zvezi z investicijsko dejavnostjo zavoda 

• vodenje evidence osnovnih sredstev in priprava podlage za inventuro 

• izdelava potrebnih navodil in sodelovanje pri izvedbi letne inventure 

• obračun vseh osebnih prejemkov delavcev  oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih 
razmerij 

• sodelovanje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, organizacija, ki izvaja plačilni 
promet, pristojno ministrstvo, ZPIZ, ZZZS ipd.) 

• izpis virmanov za plačila 

• finančno načrtovanje in nadzor vodenja finančnega dela  projektov 

• evidentiranje in nadzorovanje plačil ter pošiljanje opominov za plačilo zapadlih obveznosti 

• skrb za pravočasno najavo potrebnih sredstev ministrstvu 

• odgovarjanje za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-
računovodske službe 
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• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017021 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 40 – 50 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
40 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – ekonomska ali druga 
ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega 
svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti sposobnost logično-analitičnega mišljenja, organizacijske 
sposobnosti, organiziranost, komunikativnost, samoiniciativnost, 
odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, urejenost, 
natančnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• načrtovanje in vodenje organizacije dela v računovodstvu 

• odrejanje dela delavcem računovodstva 

• nadzor nad smotrno uporabo delovnega časa računovodskih delavcev 

• načrtovanje poslovnih stroškov, virov financiranja investicij, dejavnosti, likvidnosti zavoda 

• izdelava kalkulacij 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• obveščanje vodstvo zavoda o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno 
finančno-računovodsko poslovanje 

• priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih 
računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov 

• pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana 

• knjiženje poslovnih dogodkov v glavni in pomožnih knjigah 

• sodelovanje in vodenje finančne dokumentacije  v zvezi z investicijsko dejavnostjo zavoda 

• vodenje evidence osnovnih sredstev in priprava podlage za inventuro 

• izdelava potrebnih navodil in sodelovanje pri izvedbi letne inventure 

• obračun vseh osebnih prejemkov delavcev  oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih 
razmerij 

• sodelovanje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, organizacija, ki izvaja plačilni 
promet, pristojno ministrstvo, ZPIZ, ZZZS ipd.) 

• izpis virmanov za plačila 

• finančno načrtovanje in nadzor vodenja finančnega dela  projektov 

• evidentiranje in nadzorovanje plačil ter pošiljanje opominov za plačilo zapadlih obveznosti 

• skrb za pravočasno najavo potrebnih sredstev ministrstvu 

• odgovarjanje za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-
računovodske službe 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
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direktorja  
 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta RAČUNOVODJA V 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J015028 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 20 – 30 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
20 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba – ekonomska ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega 
svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, sposobnost logično-analitičnega 
mišljenja, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• načrtovanje poslovnih stroškov, virov financiranja investicij, dejavnosti, likvidnosti zavoda 

• izdelava kalkulacij 

• priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih 
računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov 

• pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana 

• knjiženje poslovnih dogodkov v glavni in pomožnih knjigah 

• sodelovanje in vodenje finančne dokumentacije  v zvezi z investicijsko dejavnostjo zavoda 

• izdelava potrebnih navodil in sodelovanje pri izvedbi letne inventure 

• obračun vseh osebnih prejemkov 

• izpis virmanov za plačila 

• odgovarjanje za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-
računovodske službe 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta RAČUNOVODJA VI 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J016027 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 25 – 35 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
25 

Stopnja in smer izobrazbe višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba – 
ekonomska ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega 
svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, sposobnost logično-analitičnega 
mišljenja, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• obveščanje vodstvo zavoda o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno 
finančno-računovodsko poslovanje 

• načrtovanje poslovnih stroškov, virov financiranja investicij, dejavnosti, likvidnosti zavoda 

• izdelava kalkulacij 

• priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih 
računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov 

• pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana 

• knjiženje poslovnih dogodkov v glavni in pomožnih knjigah 

• sodelovanje in vodenje finančne dokumentacije  v zvezi z investicijsko dejavnostjo zavoda 

• vodenje evidence osnovnih sredstev in priprava podlage za inventuro 

• izdelava potrebnih navodil in sodelovanje pri izvedbi letne inventure 

• obračun vseh osebnih prejemkov delavcev  oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih 
razmerij 

• sodelovanje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, organizacija, ki izvaja plačilni 
promet, pristojno ministrstvo, ZPIZ, ZZZS ipd.) 

• izpis virmanov za plačila 

• finančno načrtovanje in nadzor vodenja finančnega dela  projektov 

• evidentiranje in nadzorovanje plačil ter pošiljanje opominov za plačilo zapadlih obveznosti 

• skrb za pravočasno najavo potrebnih sredstev ministrstvu 

• odgovarjanje za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-
računovodske službe 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta RAČUNOVODJA VII/1 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017090 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 30 – 40 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/1 
30 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska 
strokovna izobrazba (bolonjska stopnja) ali visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – ekonomska ali 
druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega 
svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, sposobnost logično-analitičnega 
mišljenja, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• načrtovanje poslovnih stroškov, virov financiranja investicij, dejavnosti, likvidnosti zavoda 

• izdelava kalkulacij 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• obveščanje vodstvo zavoda o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno 
finančno-računovodsko poslovanje 

• priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih 
računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov 

• pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana 

• knjiženje poslovnih dogodkov v glavni in pomožnih knjigah 

• sodelovanje in vodenje finančne dokumentacije  v zvezi z investicijsko dejavnostjo zavoda 

• vodenje evidence osnovnih sredstev in priprava podlage za inventuro 

• izdelava potrebnih navodil in sodelovanje pri izvedbi letne inventure 

• obračun vseh osebnih prejemkov delavcev  oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih 
razmerij 

• sodelovanje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, organizacija, ki izvaja plačilni 
promet, pristojno ministrstvo, ZPIZ, ZZZS ipd.) 

• izpis virmanov za plačila 

• finančno načrtovanje in nadzor vodenja finančnega dela  projektov 

• evidentiranje in nadzorovanje plačil ter pošiljanje opominov za plačilo zapadlih obveznosti 

• skrb za pravočasno najavo potrebnih sredstev ministrstvu 

• odgovarjanje za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-
računovodske službe 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta RAČUNOVODJA VII/2 (III) 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017093 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 31 – 41 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
31 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – ekonomska ali druga 
ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega 
svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, sposobnost logično-analitičnega 
mišljenja, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• načrtovanje poslovnih stroškov, virov financiranja investicij, dejavnosti, likvidnosti zavoda 

• izdelava kalkulacij 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• obveščanje vodstvo zavoda o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno 
finančno-računovodsko poslovanje 

• priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih 
računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov 

• pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana 

• knjiženje poslovnih dogodkov v glavni in pomožnih knjigah 

• sodelovanje in vodenje finančne dokumentacije  v zvezi z investicijsko dejavnostjo zavoda 

• vodenje evidence osnovnih sredstev in priprava podlage za inventuro 

• izdelava potrebnih navodil in sodelovanje pri izvedbi letne inventure 

• obračun vseh osebnih prejemkov delavcev  oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih 
razmerij 

• sodelovanje s pristojnimi ustanovami in organizacijami (banka, organizacija, ki izvaja plačilni 
promet, pristojno ministrstvo, ZPIZ, ZZZS ipd.) 

• izpis virmanov za plačila 

• finančno načrtovanje in nadzor vodenja finančnega dela  projektov 

• evidentiranje in nadzorovanje plačil ter pošiljanje opominov za plačilo zapadlih obveznosti 

• skrb za pravočasno najavo potrebnih sredstev ministrstvu 

• odgovarjanje za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-
računovodske službe 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

Naziv delovnega mesta KNJIGOVODJA V 
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Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J015013 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 20 – 30 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
20 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba – ekonomska ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, zaželeno aktivno znanje vsaj 
enega svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, sposobnost logično-analitičnega 
mišljenja, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter priprava podlage za 
izvedbo inventure 

• obračunavanje in skrb za izplačilo potnih stroškov in nadomestil v zvezi z delom 

• izdelava dokumentacije v zvezi s plačami in drugimi osebnimi prejemki za banko, 
organizacijo, ki izvaja plačilni promet, in druge ustanove 

• izdelava letnih obračunov izplačanih plač 

• vodenje obračunske evidence odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače in skrb za 
refundacije 

• obračunavanje in izplačevanje prejemkov na podlagi dela, opravljenega po pogodbah o delu 
(podjemnih pogodbah) in avtorskih pogodbah ter drugih prejemkov 

• arhiviranje finančno – računovodske dokumentacije 

• evidenca in knjiženje prejetih računov 

• izdaja računov, njihovo knjiženje ter skrb za opominjanje v primeru zamude plačil 

• knjiženje temeljnic 

• plačevanje med pravnimi osebami v notranjem in zunanjem plačilnem prometu 

• knjiženje bančnega poslovanja 

• kontrola in knjiženje blagajniškega poslovanja  

• izdelava finančno – računovodskih poročil 

• finančno – računovodska podpora projektom in programom 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KNJIGOVODJA VII/1 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017040 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 29 – 39 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/1 
29 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska 
strokovna izobrazba (bolonjska stopnja) ali visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – ekonomska ali 
druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega 
svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, sposobnost logično-analitičnega 
mišljenja, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter priprava podlage za 
izvedbo inventure 

• obračunavanje in skrb za izplačilo potnih stroškov in nadomestil v zvezi z delom 

• izdelava dokumentacije v zvezi s plačami in drugimi osebnimi prejemki za banko, 
organizacijo, ki izvaja plačilni promet, in druge ustanove 

• izdelava letnih obračunov izplačanih plač 

• vodenje obračunske evidence odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače in skrb za 
refundacije 

• obračunavanje in izplačevanje prejemkov na podlagi dela, opravljenega po pogodbah o delu 
(podjemnih pogodbah) in avtorskih pogodbah ter drugih prejemkov 

• arhiviranje finančno – računovodske dokumentacije 

• evidenca in knjiženje prejetih računov 

• izdaja računov, njihovo knjiženje ter skrb za opominjanje v primeru zamude plačil 

• knjiženje temeljnic 

• plačevanje med pravnimi osebami v notranjem in zunanjem plačilnem prometu 

• knjiženje bančnega poslovanja 

• kontrola in knjiženje blagajniškega poslovanja  

• izdelava finančno – računovodskih poročil 

• finančno – računovodska podpora projektom in programom 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta EKONOMIST VII/2 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017015 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 31 – 41 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
31 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – ekonomska ali druga 
ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva, 
aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega 
svetovnega jezika, poznavanje računovodskih računalniških 
programov, redno izpopolnjevanje s področja računovodske 
zakonodaje in drugih pravil 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, sposobnost logično-analitičnega 
mišljenja, odgovornost za zakonito delo, točnost, ažurnost, 
urejenost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• načrtovanje poslovnih stroškov, virov financiranja investicij, dejavnosti, likvidnosti zavoda 

• priprava finančnih planov muzejskih projektov 

• sodelovanje pri pripravi in izvedbi finančnega dela projektov 

• izdelava kalkulacij 

• spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja 

• priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih 
računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov 

• sodelovanje z upravo in drugimi službami v zavodu ter finančno svetovanje 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta BLAGAJNIK V 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J015002 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 19 – 29 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
19 

Stopnja in smer izobrazbe srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba – 
ekonomska ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, neenakomerno razporejen  delovni čas, delo 
na več lokacijah muzeja1 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja finančnega poslovanja, 
poznavanje standardov dela v pisarniškem poslovanju, aktivno 
znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega 
jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, samoiniciativnost, odgovornost za 
zakonito delo, točnost, ažurnost, urejenost, komunikativnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• prodaja vstopnic 

• prodaja strokovnih publikacij in drugega gradiva iz naslova javne službe 

• prodaja replik muzejskih predmetov, muzejskih spominkov in ostalega blaga iz muzejske 
produkcije 

• zaključevanje blagajne 

• analiza prodaje (vstopnic, muzejskih predmetov, spominkov, strokovnih publikacij, …) 

• posredovanje informacij obiskovalcem o muzeju, razstavah in prireditvah v vseh oblikah 

• poročanje o morebitnih predlogih, pripombah ali zahtevah obiskovalcev 

• vodenje evidence obiskovalcev po navodilih direktorja 

• sodelovanje pri izbiri prodajnih artiklov drugih proizvajalcev 

• vodenje komisijske prodaje muzeja z rednim spremljanjem stanja in poročanjem vodstvu 
muzeja 

• vodenje evidence zalog prodajnih artiklov in poročanje vodstvu muzeja 

• opravljanje potrebnega pisarniškega dela 

• pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov in prireditev 

• tekoče spremljanje prireditev in ostalega dogajanja v muzeju v obsegu, potrebnem za 
posredovanje informacij 

• hramba najdenih predmetov 

• občasno raznašanje promocijskega materiala 

• pomoč drugim organizacijskim enotam po navodilih direktorja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

Naziv delovnega mesta BLAGAJNIK VI 

                                                           
1 Delo na različnih lokacijah v primeru več dislociranih enot zavoda. 
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Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J016002 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 23 – 33 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
23 

Stopnja in smer izobrazbe višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba – 
ekonomska ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, neenakomerno razporejen  delovni čas, delo 
na več lokacijah muzeja2 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje predpisov s področja finančnega poslovanja, 
poznavanje standardov dela v pisarniškem poslovanju, aktivno 
znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega 
jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij 

Zahtevane sposobnosti natančnost, organiziranost, samoiniciativnost, odgovornost za 
zakonito delo, točnost, ažurnost, urejenost, komunikativnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• prodaja vstopnic 

• prodaja strokovnih publikacij in drugega gradiva iz naslova javne službe 

• prodaja replik muzejskih predmetov, muzejskih spominkov in ostalega blaga iz muzejske 
produkcije 

• zaključevanje blagajne 

• analiza prodaje (vstopnic, muzejskih predmetov, spominkov, strokovnih publikacij, …) 

• posredovanje informacij obiskovalcem o muzeju, razstavah in prireditvah v vseh oblikah 

• poročanje o morebitnih predlogih, pripombah ali zahtevah obiskovalcev 

• vodenje evidence obiskovalcev po navodilih direktorja 

• sodelovanje pri izbiri prodajnih artiklov drugih proizvajalcev 

• vodenje komisijske prodaje muzeja z rednim spremljanjem stanja in poročanjem vodstvu 
muzeja 

• vodenje evidence zalog prodajnih artiklov in poročanje vodstvu muzeja 

• opravljanje potrebnega pisarniškega dela 

• pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov in prireditev 

• tekoče spremljanje prireditev in ostalega dogajanja v muzeju v obsegu, potrebnem za 
posredovanje informacij 

• hramba najdenih predmetov 

• občasno raznašanje promocijskega materiala 

• pomoč drugim organizacijskim enotam po navodilih direktorja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

 

 

                                                           
2 Delo na različnih lokacijah v primeru več dislociranih enot zavoda. 
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Naziv delovnega mesta SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / tehnična služba 

Šifra delovnega mesta G026018 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 26 – 36 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
26 

Stopnja in smer izobrazbe višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba – 
humanistična, družboslovna, naravoslovna, tehnična ali druga 
ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, 
izjemoma terensko delo, delo na več lokacijah muzeja3  

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje slovenskega jezika, znanje vsaj enega svetovnega 
jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, odgovornost , natančnost, 
organiziranost, samoiniciativnost, iznajdljivost, točnost, ažurnost, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 
 

• koordiniranje vzdrževanja strojnih in elektro sistemov, naprav in napeljav (iskanje 
ustreznih ponudnikov za izvedbo posameznih vzdrževalnih in drugih del na sistemih in 
napravah ter nadzor nad izvedbo del) 

• sodelovanje pri javnih naročilih na tehničnem področju  

• spremljanje stanja muzejske opreme v depoju in na razstavah  

• skrb za primerno okolje (klima) v depojih in na razstavah po navodilih konservatorja 
restavratorja 

• izvajanje manjših popravil na muzejski opremi 

• delo s kustosom in restavratorjem konservatorjem, organiziranje in upravljanje premikov 
iz ali v depoje ali na razstave, v sodelovanju z zasebnimi ali javnimi partnerji, znotraj ali 
zunaj muzeja  

• vzdrževanje prihajajočih in potekajočih procesov izposoje in urejanje dokumentacije v 
zvezi s potovanjem osnovnih sredstev 

• skrb za brezhibnost razstavne in druge opreme muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

  
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Delo na različnih lokacijah v primeru več dislociranih enot zavoda. 
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Naziv delovnega mesta HIŠNIK 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / tehnična služba 

Šifra delovnega mesta J035025 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J3 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 19 – 29 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
19 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, neenakomerno razporejen 
delovni čas, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, fizični 
napori, delo na višini, izpostavljenost vremenskim razmeram, 
neugodni vpliv okolja, neugodna mikroklima 

Zahtevana dodatna 
znanja 

šoferski izpit B kategorije 

Zahtevane sposobnosti sposobnost za fizično delo, organizacijske sposobnosti, 
samoiniciativnost, komunikativnost, praktičnost, iznajdljivost, 
ažurnost, sposobnost sodelovanja in dela v skupini 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• vzdrževanje muzejskih stavb, opreme in okolice 

• neposreden nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih in drugih obrtniških del 

• skrb za službeno vozilo (tehnični in servisni pregledi, čiščenje, menjava pnevmatik) 

• opravljanje službenih prevozov 

• organiziranje obrtnih popravil 

• nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje 

• sodelovanje pri postavljanju muzejskih in galerijskih razstav v muzeju in na gostovanjih 

• sodelovanje pri pripravljanju muzejskega gradiva za transport in pri transportu samem 

• zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč 

• vzdrževanje in urejanje okolice 

• prevzem in oddaja pošte 

• raznašanje pošte in druge korespondence 

• popravila in vzdrževanje stavb 

• redno pregledovanje inventarja in opreme ter sprotna popravila 

• kontroliranje brezhibnosti električne in vodovodne napeljave ter aparatov 

• skrb za protipožarno varnost, za stalno uporabnost in redne preglede gasilnih aparatov 

• opravljanje manjših obrtnih opravil iz svoje ali sorodne obrtniške stroke 

• sestavljanje vitrin in ostale razstavne opreme 

• pleskanje panojev in druge opreme 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta OSKRBNIK IV  

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / tehnična služba 

Šifra delovnega mesta J034047 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J3 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 18 – 28 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

IV 
18 

Stopnja in smer izobrazbe poklicna srednješolska izobrazba tehnične ali druge ustrezne smeri 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno delo v manj 
ugodnem delovnem času, fizični napori, delo na višini, 
izpostavljenost vremenskim razmeram, neugodni vpliv okolja 

Zahtevana dodatna 
znanja 

občutek za področje dela muzeja, šoferski izpit B kategorije 

Zahtevane sposobnosti sposobnost za fizično delo, samoiniciativnost, natančnost, 
redoljubnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

 
OPIS DEL IN NALOG 

• vzdrževanje muzejskih stavb, opreme in okolice 

• čiščenje delovnih, razstavnih in depojskih prostorov (talnih površin, sanitarij, steklenih 
površin vitrin) 

• nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje 

• sodelovanje pri postavljanju muzejskih in galerijskih razstav v muzeju in na gostovanjih 

• sodelovanje pri pripravljanju muzejskega gradiva za transport in pri transportu samem 

• opravljanje službenih prevozov 

• vzdrževanje in urejanje okolice 

• prevzem in oddaja pošte 

• raznašanje pošte in druge korespondence 

• popravila in vzdrževanje stavb 

• redno pregledovanje inventarja in opreme ter sprotna popravila 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 
 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta VZDRŽEVALEC III  

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / tehnična služba 

Šifra delovnega mesta J033028 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J3 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 14 – 24 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

III 
14 

Stopnja in smer izobrazbe nižja poklicna izobrazba 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno delo v manj 
ugodnem delovnem času, fizični napori, delo na višini, 
izpostavljenost vremenskim razmeram, neugodni vpliv okolja 

Zahtevana dodatna 
znanja 

občutek za področje dela muzeja, šoferski izpit B kategorije 

Zahtevane sposobnosti sposobnost za fizično delo, samoiniciativnost, natančnost, 
redoljubnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• čiščenje delovnih, razstavnih in depojskih prostorov (talnih površin, sanitarij, steklenih 
površin vitrin) 

• nameščanje higienskih pripomočkov v sanitarijah 

• tekoče, vsakodnevno čiščenje pohištva 

• čiščenje delavnic in depojev po posebnem navodilu in v sodelovanju s strokovnim 
delavcem 

• zračenje prostorov 

• odnašanje smeti 

• naročanje čistilnih sredstev 

• vzdrževanje reda v prostorih, kjer se hranijo čistilna sredstva in pripomočki 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta ČISTILKA II  

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / tehnična služba 

Šifra delovnega mesta J032001 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J3 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 11 – 21 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

II 
11 

Stopnja in smer izobrazbe končana osnovna šola 

Pogoji dela občasno delo v manj ugodnem delovnem času, fizični napori, 
neugodni vpliv okolja, uporaba zaščitnih sredstev, neugodna 
mikroklima, izpostavljenost vremenskim razmeram 

Zahtevana dodatna 
znanja 

občutek za področje dela muzeja, šoferski izpit B kategorije 

Zahtevane sposobnosti sposobnost za fizično delo, samoiniciativnost, natančnost, 
redoljubnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• dnevno čiščenje in vzdrževanje delovnih, razstavnih, depojskih in drugih prostorov, 
njihove opreme in muzejskega gradiva ter okolice objekta 

• dnevno čiščenje in razkuževanje sanitarij (namestitev mila, toaletnega papirja, brisač itd.) 

• čiščenje delavnic in depojev po posebnem navodilu in v sodelovanju s strokovnim 
delavcem 

• generalno čiščenje prostorov 

• priprava prostorov za postavitev razstav in izvedbo drugi prireditev v muzeju 

• zračenje prostorov 

• odnašanje smeti 

• vzdrževanje reda v prostorih, kjer se hranijo čistilna sredstva in pripomoči 

• obveščanje o potrebi po materialu za čiščenje in vzdrževanje 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta INFORMATIK VII/1  

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / tehnična služba 

Šifra delovnega mesta J017025 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J3 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 30 – 40 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/1 
30 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska 
strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba – smer 
računalništvo in informatika 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje enega svetovnega jezika, izpopolnjevanje z 
delovnega področja – sledenje razvoju elektronike, zanimanje za 
področje dela muzeja 

Zahtevane sposobnosti odgovornost, samoiniciativnost, natančnost, organiziranost, 
točnost, komunikativnost, sposobnost sodelovanja in dela v skupini 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• načrtovanje, vzdrževanje in upravljanje z računalniškim omrežjem, strojno in programsko 
opremo, digitalnimi medijskimi sistemi 

• skrb za razvoj računalniških omrežij, ki bodo izboljšala interno vodenje podatkov in 
zunanjo komunikacijo 

• skrb za varen dostop do podatkov 

• skrb za arhiv podatkov 

• oblikovanje spletne strani muzeja v sodelovanju s službo za stike z javnostmi, kustosi in 
upravo 

• posodabljanje spletne strani 

• sodelovanje s ponudnikom internetnih storitev  

• sodelovanje s kustosom pri ustvarjanju interaktivnih programov na razstavi 

• sodelovanje s kustosom pri pripravi virtualne razstave 

• priprava varnostnega načrta za računalniške sisteme in druge naprave 

• skrbstvo nad e-arhivom muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta INFORMATIK VII/2  

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / tehnična služba 

Šifra delovnega mesta J017026 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J3 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 32 – 42 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – smer računalništvo in 
informatika  

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje enega svetovnega jezika, izpopolnjevanje z 
delovnega področja – sledenje razvoju elektronike, zanimanje za 
področje dela muzeja 

Zahtevane sposobnosti odgovornost, samoiniciativnost, natančnost, organiziranost, 
točnost, komunikativnost, sposobnost sodelovanja in dela v skupini 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• načrtovanje, vzdrževanje in upravljanje z računalniškim omrežjem, strojno in programsko 
opremo, digitalnimi medijskimi sistemi 

• skrb za razvoj računalniških omrežij, ki bodo izboljšala interno vodenje podatkov in 
zunanjo komunikacijo 

• skrb za varen dostop do podatkov 

• skrb za arhiv podatkov 

• oblikovanje spletne strani muzeja v sodelovanju s službo za stike z javnostmi, kustosi in 
upravo 

• posodabljanje spletne strani 

• sodelovanje s ponudnikom internetnih storitev  

• sodelovanje s kustosom pri ustvarjanju interaktivnih programov na razstavi 

• sodelovanje s kustosom pri pripravi virtualne razstave 

• priprava varnostnega načrta za računalniške sisteme in druge naprave 

• skrbstvo nad e-arhivom muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta RECEPTOR V 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / tehnična služba 

Šifra delovnega mesta J035056 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J3 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 18 – 28 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
18 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba 

Pogoji dela neenakomerno razporejen delovni čas, občasno delo v manj 
ugodnem delovnem času, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega tujega 
jezika, poznavanje dela z osebnim računalnikom 

Zahtevane sposobnosti odgovornost, samoiniciativnost, natančnost, organiziranost, 
točnost, komunikativnost, urejenost, razsodnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• sprejem, usmerjanje in posredovanje informacij obiskovalcem 

• vodenje in nadzor obiskovalcev 

• sprejemanje in koordinacija najavljenih obiskov 

• dajanje telefonskih informacij ali usmerjanje telefonskih klicev  

• informiranje obiskovalcev o splošnem delovanju muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Naziv delovnega mesta ARHIVSKI TEHNIK V 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G025002 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

2 arhivski tehnik / 21 – 26 
1 samostojni arhivski tehnik / 27 – 32 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
21 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna ali splošna izobrazba ustrezne smeri 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, 
dvigovanje in nošenje lažjih in težjih bremen, delo na višini 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje področne zakonodaje, opravljen strokovni izpit za 
arhivskega tehnika, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno 
znanje enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških 
tehnologij    

Zahtevane sposobnosti organiziranost, točnost, odgovornost, ažurnost, natančnost 
vestnost, sposobnost za timsko delo, samoiniciativnost, sposobnost 
pisnega in ustnega izražanja 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• prevzemanje arhivskega gradiva  

• urejanje in popisovanje arhivskega gradiva 

• izdelovanje enostavnejših popisov ter drugih pomožnih del pri strokovni obdelavi 
arhivskega gradiva 

• izvajanje uporabe informacij o arhivskem gradivu in izvajanje uporabe arhivskega gradiva 
za raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne, uradne, poslovne in osebne namene 

• tehnično opremljanje gradiva 

• skrb za materialno varstvo arhivskega gradiva 

• dvigovanje in vlaganje arhivskega gradiva v arhivskem depoju 

• izdelava reprodukcij arhivskega gradiva na različnih medijih  

• digitalizacija arhivskega gradiva 

• opravljanje pomožnih arhivskih del 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta ARHIVSKI SODELAVEC VI 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G026001 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

2 arhivski sodelavec / 26 – 31 
1 višji arhivski sodelavec / 29 – 36 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
26 

Stopnja in smer izobrazbe višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba – 
administrativna, upravna ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, 
dvigovanje in nošenje lažjih ali težjih bremen, delo na višini 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje področne zakonodaje, opravljen strokovni izpit za 
arhivskega sodelavca, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno 
znanje enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških 
tehnologij    

Zahtevane sposobnosti organiziranost, točnost, odgovornost, ažurnost, natančnost 
vestnost, sposobnost za timsko delo, samoiniciativnost, sposobnost 
pisnega in ustnega izražanja  

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• prevzemanje arhivskega gradiva 

• urejanje in popisovanje arhivskega gradiva 

• strokovno obdelovanje arhivskega gradiva 

• vodenje evidenc 

• izvajanje uporabe informacij o arhivskem gradivu in izvajanje uporabe arhivskega gradiva 
za raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne, uradne, poslovne in osebne namene 

• dvigovanje in vlaganje arhivskega gradiva v arhivskem depoju 

• izdelava reprodukcij arhivskega gradiva na različnih medijih  

• digitalizacija arhivskega gradiva 

• sodelovanje pri drugih zahtevnih arhivskih delih 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta ARHIVIST 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027003 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

4 arhivist / 32 – 37 
3 višji arhivist / 35 – 40 
2 arhivski svetovalec / 38 – 43 
1 arhivski svetnik / 41 – 46 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – humanistična, 
družboslovna ali druga ustrezna smer 

Delovne izkušnje zaželene 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, 
dvigovanje in nošenje lažjih ali težjih bremen, delo na višini 

Zahtevana dodatna 
znanja 

poznavanje področne zakonodaje, opravljen strokovni izpit za 
arhivista, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje enega 
svetovnega jezika, znanje uporabe računalniških tehnologij    

Zahtevane sposobnosti organiziranost, sposobnost vodenja in razporejanja dela, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini, komunikativnost, točnost, 
ažurnost, odgovornost, vestnost, urejenost, samoiniciativnost, 
sposobnost pisnega in ustnega izražanja 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG 

• vrednotenje dokumentarnega gradiva 

• priprava pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva 

• odbiranje, prevzemanje in strokovna obdelava arhivskega gradiva 

• vodenje in izdelovanje evidenc arhivskega gradiva, povzetkov, registrov, inventarjev, 
vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo in raziskavo arhivskega gradiva 

• dajanje informacij o arhivskem gradivu in izvajanje uporabe arhivskega gradiva za 
raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne, uradne, poslovne in osebne namene 

• urejanje in popisovanje arhivskega gradiva 

• reševanje strokovnih vprašanj 

• objavljanje arhivskih virov in raziskav 

• dvigovanje in vlaganje arhivskega gradiva v arhivskih depojih 

• skrb za hrambo in materialno varovanje arhivskega gradiva 

• digitalizacija arhivskega gradiva 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja  
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / poslovna dejavnost, 
strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027031 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 33 – 43 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
33 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) - humanistična, 
družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer 

Delovne izkušnje zaželene 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, občasno 
neenakomerno razporejeno delo, terensko delo 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje vsaj enega tujega 
jezika, poznavanje dela z osebnim računalnikom 

Zahtevane sposobnosti odgovornost, samoiniciativnost, natančnost, organiziranost, 
točnost, komunikativnost, urejenost, sposobnost sodelovanja in 
dela v skupini 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG:  
STROKOVNI SODELAVEC V SLUŽBI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

• oblikovanje primernih strokovnih muzejskih promocijskih programov (v sodelovanju s 
kustosi in vodjo za stike z javnostmi) 

• sodelovanje z oblikovalcem vidnih sporočil 

• priprava tiskovnih konferenc 

• priprava poročil in medijskih prispevkov  

• administracija muzejskih družbenih omrežij 

• propagiranje muzejske dejavnosti v medijih 

• objavljanje poljudnih besedil o muzejskih vsebinah 

• priprava besedil in fotografij za objavo v medijih 

• pridobivanje novih znanj s področja sodobnih medijev in področja muzeja 

• priprava promocijskih orodij 

• priprava načrta komuniciranja (v sodelovanju s kustosi in strokovnimi sodelavci) 

• priprava načrta oglaševanja 

• sodelovanje pri projektih postavitev stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav 

• iskanje in izbor promocijskih medijev (tiskani, elektronski, …) 

• proaktivni pristop k sklepanju raznih oblik sodelovanja in partnerstev 

• sodelovanje s sorodnimi službami doma in v tujini 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
STROKOVNI SODELAVEC V SLUŽBI ZA PROJEKTE 

• spremljanje razpisov za mednarodne projekte 

• priprava prijav na razpise za mednarodne muzejske projekte 

• vodenje projektne dokumentacije in priprava vmesnih in končnega poročila 

• sodelovanje in koordiniranje dela v projektni skupini 

• komuniciranje s projektnimi partnerji in nadzornimi telesi 
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• priprava in izvajanje projektnih delovnih srečanj 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta MUZEJSKI TEHNIK 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G025022 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G025022 / 2 muzejski tehnik / 22 – 27 
G025022 / 1 samostojni muzejski tehnik / 26 – 32 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
22 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba – 
družboslovna, humanistična, naravoslovna ali tehnična smer 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno terensko delo, 
občasno neenakomerno razporejeno delo 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, poznavanje in uporaba 
računalniških programov za dokumentiranje muzejskega gradiva, 
strokovni izpit za muzejskega tehnika 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, organiziranost, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini, odgovornost, spretnosti 
rokovanja z napravami 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• dokumentiranje akcesije in označevanje predmetov 

• priprava bibliografije 

• iskanje zapisov 

• tehnično urejanje tekstov 

• oblikovanje muzejskih publikacij 

• sodelovanje pri postavljanju in pospravljanju razstav 

• preverjanje stanja razstav in manjša popravila razstavne opreme 

• pomoč kustosu pri delu z zbirkami predmetov 

• opravljanje enostavnejše korespondence 

• skrb za muzejske depoje 

• manipulacija s predmeti 

• primarna konservacija predmetov v sodelovanju s pristojnim konservatorjem-
restavratorjem (pakiranje in shranjevanje predmetov, priprava na transport) ipd. 

• terensko delo 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta MUZEJSKI SODELAVEC 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G026013 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G026013 / 2 muzejski sodelavec / 26 – 31 
G026013 / 1 višji muzejski sodelavec / 29 – 36 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
26 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska 
strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba - 
humanistična, družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno terensko delo, 
občasno neenakomerno razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, poznavanje in uporaba 
računalniških programov za dokumentiranje muzejskega gradiva, 
strokovni izpit za muzejskega sodelavca 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, organiziranost, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini, odgovornost, 
komunikativnost, samoiniciativnost, zanesljivost, točnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• pomoč pri strokovni obdelavi gradiva 

• pomoč pri pripravi razstav 

• samostojen sprejem in vodenje obiskovalcev po stalnih in občasnih razstavah  

• vodenje evidence obiska in obiskovalcev 

• sprejemanje in koordinacija najavljenih obiskov 

• posredovanje informacij obiskovalcem o splošnem delovanju muzeja 

• sodelovanje s kustosom pedagogom pri izvajanju pedagoških programov 

• prodaja vstopnic, publikacij, kopij muzejskih predmetov in drugega gradiva 

• pomoč pri vodenju in razvoju muzejske trgovine 

• predlaganje izboljšav storitev za obiskovalce (dostopi, informacijske točke, dokumenti 
ipd.) 

• sodelovanje pri anketiranju in študijah obiskovalcev 

• sodelovanje pri pripravi pedagoških programov in promocijskih aktivnosti 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KUSTOS 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027012  
 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G027012 / 4 kustos / 32 – 37 
G027012 / 3 višji kustos / 35 – 40  
G027012 / 2 muzejski svetovalec / 38 – 43 
G027012 / 1 muzejski svetnik / 41 – 46 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – humanistična, 
družboslovna, naravoslovna tehnična ali druga ustrezna smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, občasno 
terensko delo, občasno neenakomerno razporejeno delo, občasno 
delo izven rednega delovnega časa, delo na več lokacijah muzeja4 

Zahtevana dodatna 
znanja 

opravljen strokovni izpit za kustosa, aktivno znanje slovenskega 
jezika, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, zaželeno 
pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, poznavanje dela z 
osebnim računalnikom, poznavanje in uporaba računalniških 
programov za obdelavo muzejskega gradiva, interdisciplinarna 
usposobljenost za opravljanje različnih del v okviru poklica, zaželena 
usposobljenost za pridobivanje proračunskih in izvenproračunskih 
virov financiranja 

Zahtevane sposobnosti natančnost in doslednost, organizacijske sposobnosti, 
organiziranost, urejenost, samoiniciativnost, sposobnost 
sodelovanja in dela v skupini, samostojnost in fleksibilnost pri 
izvedbi in organizaciji programa, vztrajnost, kreativnost, 
komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, 
odgovornost, osnovno poznavanje zakonodaje in postopkov s 
področja dediščine, empatija, sposobnost razvijati nove pristope in 
uporabo novih tehnologij, pedagoške sposobnosti, ažurnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

Poskusno delo  

OPIS DEL IN NALOG: 

• organiziranje in vodenje terenskih raziskav, evidentiranje in dokumentiranje gradiva 
na terenu ter izdelava strokovnih poročil o rezultatih 

• priprava predlogov za odkupe muzealskega fonda 

• izvajanje strateških, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev zbirk muzeja 

• evidentiranje, zbiranje, varovanje in strokovna obdelava muzejskega gradiva v skladu 
z muzejskimi standardi 

• digitalizacija gradiva, načrtovanje programov in podajanja vsebin, delo z 
digitaliziranimi bazami podatkov 

• vodenje inventarnih knjig in sodelovanje pri registru dediščine (vpis v inventarno 
knjigo) 

• evidentiranje stanja gradiva 

• odbiranje gradiva za restavriranje in konserviranje v sodelovanju s konservatorjem-

                                                           
4 Delo na različnih lokacijah v primeru več dislociranih enot zavoda. 
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restavratorjem 

• sodelovanje pri deponiranju gradiva  v sodelovanju s konservatorjem-restavratorjem 

• preventivna konservacija v sodelovanju s konservatorjem-restavratorjem 

• spremljanje in študij strokovne literature 

• preučevanje historiata gradiva 

• tehnološko, tipološko, slogovno opredeljevanje gradiva in datiranje 

• publiciranje gradiva in izsledkov strokovnega dela ter raziskav 

• priprava in sodelovanje pri projektih postavitev stalnih in občasnih (lastnih in 
gostujočih) razstav, priprava potujočih razstav, izdelava delovnih načrtov in 
scenarijev za razstave, priprava besedil, ilustracij in fotografij za razstave in razstavne 
kataloge, sodelovanje z oblikovalcem pri snovanju razstav, sodelovanje pri tehnični 
postavitvi razstav posredovanje strokovnih podatkov in gradiva za študijske, 
znanstvene in druge namene 

• nudenje pomoči strankam, ki preučujejo gradivo v muzeju 

• strokovna vodstva po razstavah in muzejskih zbirkah, priprava muzejskih večerov 
(tematskih predavanj z zunanjimi strokovnjaki) 

• navezovanje stikov s šolami, zavodi, društvi, podjetji in drugimi zainteresiranimi 
skupinami 

• propagiranje muzejske dejavnosti v medijih 

• strokovno sodelovanje na področju dejavnosti 

• objavljanje strokovnih in poljudnih besedil o muzejskih vsebinah 

• skrb za redakcijo, lektoriranje in prevajanje besedil 

• izbiranje predmetov za izdelavo muzejskih replik in iskanje primernih izdelovalcev 

• sodelovanje pri pripravi dokumentov: izjave o poslanstvu muzeja, načrti stalnih in 
občasnih razstav, načrt posebnih programov, strategija razvoja zbirk, politika 
pridobivanja predmetov,  politike dokumentiranja, politika uporabe zbirk, načrtu 
publiciranja (v sklopu letnih načrtov) itd. 

• priprava osnutka finančne konstrukcije projektov, vodenje muzejskih projektov 

• pridobivanje sredstev na javnih razpisih (izvedba prijav na razpise) in izven 
proračunskih sredstev 

• sodelovanje pri raziskovalnih projektih povezanih z dejavnostjo zbirk 

• oblikovanje poročil in analiz 

• sodelovanje pri pripravi letnega programa in izdelava letnega poročila 

• sodelovanje pri otvoritvenih dogodkih in prireditvah 

• mentorstvo 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter 
zadolžitvah direktorja 

 
KUSTOS dokumentalist: 

• vodenje baz podatkov muzeja 

• sodelovanje pri raziskovalnih projektih 

• izdelava evidenc in statističnih poročil 

• publiciranje izsledkov 

• sodelovanje pri pripravi razpisnih in projektnih dokumentacij za muzejske projekte in 
zunanje uporabnike 

• sodelovanje pri razstavnih in drugih dejavnostih muzeja 

• priprava in izdelava vhodnih/izhodnih dokumentov za muzealije 

• vodenje, usklajevanje s strokovnimi delavci, nadzor in organiziranje dokumentacijskih 
postopkov in procesov 

• zbiranje, priprava, procesiranje in kroženje dokumentarnih materialov glede zbirk,  
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razstav in ostalih aktivnosti ter dogodkov v muzeju 

• vzpostavljanje in vzdrževanje dokumentacijskega sistema v sodelovanju s kustosi 

• skrb za akcesijsko in inventarno knjigo muzeja 

• izobraževanje za uporabo internih podatkovnih baz in pomoč strokovnim delavcem 
pri njihovi uporabi 

• skrb za pravilno označevanje in vnos pridobljene in izdelane dokumentacije v 
ustrezne zbirke podatkov 

• nadzor nad uporabniki dokumentacijske zbirke 

• sodelovanje s kustosi dokumentalisti v drugih muzejih 

• organiziranje foto in video dokumentacije razstav 

• urejanje in upravljanje s fotografskim materialom v sodelovanju z zaposlenimi v službi 
za stike z javnostjo 

• priprava politik dokumentacije: dokumentacijskega načrta s časovnico, politike 
inventarizacije s priročnikom, sistem za pregled inventarja (z zagotovljeno politiko 
vzdrževanja), politiko katalogiziranja itd. 

• sodelovanje pri strateških načrtih, dokumentih o zbiralni politiki in drugih skupnih 
dokumentih muzeja 

• vodenje, usklajevanje s strokovnimi delavci, nadzor in organiziranje dokumentacijskih 
postopkov in procesov 

• zbiranje, priprava, procesiranje in kroženje dokumentarnih materialov glede zbirk,  
razstav in ostalih aktivnosti ter dogodkov v muzeju 

• vzpostavljanje in vzdrževanje dokumentacijskega sistema v sodelovanju s kustosi 

• skrb za akcesijsko in inventarno knjigo muzeja 

• izobraževanje za uporabo internih podatkov baz in pomoč strokovnim delavcem pri 
njihovi uporabi 

• skrb za pravilno označevanje in vnos pridobljene in izdelane dokumentacije v 
ustrezne zbirke podatkov 

• nadzor nad uporabniki dokumentacijske zbirke 

• sodelovanje z dokumentalističnimi službami v drugih muzejih 

• organiziranje foto in video dokumentacije razstav 

• urejanje in upravljanje s fotografskim materialom v sodelovanju z zaposlenimi v službi 
za stke z javnostjo 

 
KUSTOS za razstave: 

• načrtovanje in vodenje projektov občasnih razstav v sodelovanju z vodstvom in 
ostalimi kustosi 

• organizacija in vodenje projektne skupine za pripravo razstave 

• sodelovanje pri pripravi in dopolnitvah stalne razstave 

• sestava programa za razstavo in izbor oblikovalca 

• sodelovanje z oblikovalcem pri načrtovanju razstav (občasnih, potujočih, za zunanje 
naročnike, stalnih) in skozi ves čas postavitve 

• sodelovanje s konservatorji-restavratorji pri pripravi predmetov za razstave 

• organizacija in skrb za pravočasno izposojo predmetov za razstave in njihovo vračilo 

• sodelovanje pri promociji razstave 

• priprava vse dokumentacije razstave in skrb za hrambo in dostopnost dokumentacije 
pri pristojni službi muzeja 

• sodelovanje s kustosom pedagogom in službo za stike s javnostjo 

• sodelovanje pri promociji projektov in pri z njimi povezanih aplikacijah 

• skrb za vzdrževanje vseh vrst razstav v prostorih muzeja in tistih, ki jih ima muzej 
drugod 
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• organizacija in skrb za izvedbo in delovanje digitalnih razstavnih vsebin 
 
KUSTOS pedagog: 

• oblikovanje primernih strokovnih muzejskih pedagoških/andragoških programov (v 
sodelovanju s kustosi) za različne ciljne publike 

• usposabljanje in nadziranje muzejskih vodnikov, oskrbnikov in čuvajev 

• izdelava didaktičnega gradiva (v sodelovanju s kustosi) 

• strokovno vodenje po razstavah in muzejskih zbirkah 

• priprava muzejskih programskih sklopov (tematskih predavanj z zunanjimi 
strokovnjaki) 

• navezovanje stikov z različnimi ciljnimi skupinami obiskovalcev in partnerskimi 
organizacijami (s šolami, vrtci, zavodi, društvi, podjetji…) 

• sodelovanje pri dejavnostih za obiskovalce 

• spremljanje najav, organiziranje vodstev in koordiniranje skupnih obiskovalcev 

• propagiranje muzejske dejavnosti v medijih 

• objavljanje strokovnih in poljudnih vsebin o muzejskih vsebinah 

• priprava besedil in fotografij za objave v medijih 

• spremljanje in študij strokovne in mladinske literature 

• vzpostavljanje principov in standardov za vrednotenje vpliva muzejskih programov na 
obiskovalce 

• izvajanje evalvacij obiskovalcev 

• predlogi in izvajanje programov za muzej prijazen in dostopen vsem ciljnim skupinam 
obiskovalcev 

• navezovanje stikov z učitelji osnovnih in srednjih šol 

• študij učnih programov 

• preučevanje potreb in interesov posameznih ciljnih skupin 

• priprava vsebin za muzejske delavnice po izobraževalnih ustanovah 

• priprava politik dela z obiskovalci, pedagoških programov 

• priprava in sodelovanje pri pripravi dokumentov: politika izobraževanja in 
interpretacije, načrt izobraževalnih aktivnosti, načrt posebnih programov, strategija 
izobraževanja z opredelitvijo ciljnih skupin... 

• sodelovanje pri pripravi dokumentov, ki opredelijo kategorije uporabnikov, metode 
štetja obiskovalcev, spremljanje strukture obiskovalcev 

• priprava raziskav o mnenju obiskovalcev in poročanje o pridobljenih izsledkih 

• sodelovanje pri projektih postavitve stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav 

• sodelovanje pri dopolnitvah stalne razstave 

• priprava in aktivno sodelovanje na strokovnih posvetovanjih, kongresih itd. 

• sodelovanje s sorodnimi službami doma in v tujini 

• sodelovanje pri pripravi strateškega načrta, dokumenta o zbiralni politiki in drugih 
skupnih dokumentih muzeja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KUSTOS Z MAGISTERIJEM 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G028005  

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G028005 / 4 kustos / 36 – 41 
G028005 / 3 višji kustos / 39 – 44 
G028005 / 2 muzejski svetovalec / 41 – 46 
G028005 / 1 muzejski svetnik / 43 – 48 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VIII 
36 

Stopnja in smer izobrazbe specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij 
znanosti (prejšnji) - humanistična, družboslovna, naravoslovna ali 
tehnična smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, občasno 
terensko delo, občasno neenakomerno razporejeno delo, občasno 
delo izven rednega delovnega časa, delo na več lokacijah muzeja5 

Zahtevana dodatna 
znanja 

opravljen strokovni izpit za kustosa, aktivno znanje slovenskega 
jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
vsaj enega svetovnega znanja, poznavanje dela z osebnim 
računalnikom, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
obdelavo muzejskega gradiva, interdisciplinarna usposobljenost za 
opravljanje različnih del v okviru poklica, usposobljenost za izvajanje 
pedagoških programov 

Zahtevane sposobnosti natančnost in doslednost, organizacijske sposobnosti, 
organiziranost, urejenost, samoiniciativnost, sposobnost 
sodelovanja in dela v skupini, samostojnost in fleksibilnost pri 
izvedbi in organizaciji programa, vztrajnost, kreativnost, 
komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, 
odgovornost, osnovno poznavanje zakonodaje in postopkov s 
področja dediščine, empatija, sposobnost razvijati nove pristope in 
uporabo novih tehnologij, pedagoške sposobnosti, ažurnost, 
sposobnost za vodenje projektov, sposobnost za raziskovalno delo, 
sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv kustos s povečano odgovornostjo 

• znanstveno raziskovalno delo s področja dejavnosti ali muzeologije 

• priprava besedil ali fotografij za objavo v medijih 

• objavljanje strokovnih raziskav v domačih in tujih medijih 

• prispevanje k razvoju stroke 

• sodelovanje pri pripravi politike uporabe zbirk 

• sodelovanje pri pripravi politike za revizijo uporabljanja zbirk  

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

                                                           
5 Delo na različnih lokacijah v primeru več dislociranih enot zavoda. 
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Naziv delovnega mesta KUSTOS Z DOKTORATOM 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G029010 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G029010 / 4 kustos / 42 – 47 
G029010 / 3 višji kustos / 44 – 49  
G029010 / 2 muzejski svetovalec / 45 – 50 
G029010 / 1 muzejski svetnik / 47 – 52 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

IX 
42 

Stopnja in smer izobrazbe doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti - humanistična, 
družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, občasno 
terensko delo, občasno neenakomerno razporejeno delo, občasno 
delo izven rednega delovnega časa, delo na več lokacijah muzeja6 

Zahtevana dodatna 
znanja 

opravljen strokovni izpit za kustosa, aktivno znanje slovenskega 
jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
vsaj enega svetovnega jezika, poznavanje dela z osebnim 
računalnikom, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
obdelavo muzejskega gradiva, interdisciplinarna usposobljenost za 
opravljanje različnih del v okviru poklica, usposobljenost za izvajanje 
pedagoških programov 

Zahtevane sposobnosti natančnost in doslednost, organizacijske sposobnosti, 
organiziranost, urejenost, samoiniciativnost, sposobnost 
sodelovanja in dela v skupini, samostojnost in fleksibilnost pri 
izvedbi in organizaciji programa, vztrajnost, kreativnost, 
komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, 
odgovornost, osnovno poznavanje zakonodaje in postopkov s 
področja dediščine, empatija, sposobnost razvijati nove pristope in 
uporabo novih tehnologij, pedagoške sposobnosti, ažurnost, 
sposobnost za vodenje projektov, sposobnost za raziskovalno delo, 
sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv kustos in kustos z magisterijem s povečano odgovornostjo 

• spremljanje dosežkov muzeologije in prispevek k razvoju muzejskih strok 

• vodenje raziskovalnih programov in projektov 

• povečana svetovalna dejavnost 

• prispevek k razvoju stroke in področja s katerim se ukvarja (na državnem in 
mednarodnem nivoju) 

• aktivna udeležba v mednarodnih projektih 

• muzeološka obdelava in dokumentiranje gradiva: oblikovanje standardov za delovne 
postopke 

• priprava in izvajanje izobraževalnih programov s področja delovanja muzeja 

• ostala strokovna dela: priprava strokovnih izhodišč muzejske stroke in razširitev 
strokovnih nalog 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

                                                           
6 Delo na različnih lokacijah v primeru več dislociranih enot zavoda. 
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V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KUSTOS SVETNIK 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G029009 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 52 – 57 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

IX 
52 

Stopnja in smer izobrazbe doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti - humanistična, 
družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer 

Pogoji dela delo z računalnikom, praviloma delo v dopoldanskem času, občasno 
terensko delo, občasno neenakomerno razporejeno delo, občasno 
delo izven rednega delovnega časa, delo na več lokacijah muzeja7 

Zahtevana dodatna 
znanja 

opravljen strokovni izpit za kustosa, aktivno znanje slovenskega 
jezika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
vsaj enega svetovnega jezika, poznavanje dela z osebnim 
računalnikom, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
obdelavo muzejskega gradiva, interdisciplinarna usposobljenost za 
opravljanje različnih del v okviru poklica, usposobljenost za izvajanje 
pedagoških programov 

Zahtevane sposobnosti natančnost in doslednost, organizacijske sposobnosti, 
organiziranost, urejenost, samoiniciativnost, sposobnost 
sodelovanja in dela v skupini, samostojnost in fleksibilnost pri 
izvedbi in organizaciji programa, vztrajnost, kreativnost, 
komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, 
odgovornost, osnovno poznavanje zakonodaje in postopkov s 
področja dediščine, empatija, sposobnost razvijati nove pristope in 
uporabo novih tehnologij, pedagoške sposobnosti, ažurnost, 
sposobnost za vodenje projektov, sposobnost za raziskovalno delo, 
sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv kustos, kustos z magisterijem in kustos z doktoratom s povečano  
odgovornostjo 

• spremljanje dosežkov muzeologije in prispevek k razvoju muzejskih strok 

• vodenje in izvajanje raziskovalnih programov in projektov 

• objavljanje visoko kvalitetnih strokovnih in znanstvenoraziskovalnih del z izkazano 
odmevnostjo v mednarodni in domači strokovni javnosti 

• poudarjeno mentorstvo 

• prezentiranje gradiva: iniciativa in organizacija gostovanj v tujini 

• aktivna udeležba v mednarodnih projektih 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 
 

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

 

                                                           
7 Delo na različnih lokacijah v primeru več dislociranih enot zavoda. 



65 

 

Naziv delovnega mesta KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI TEHNIK 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G025013 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G025013 / 2 konservatorski-restavratorski tehnik / 23 – 28 
G025013 / 1 samostojni konservatorsko restavratorski tehnik / 26 – 33 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
23 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba (oblikovna, lesna, tekstilna, strojna, 
itd.) ali srednja splošna izobrazba (umetniška gimnazija likovne 
smeri) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, terensko delo, obvezna uporaba zaščitnih 
sredstev 

Zahtevana dodatna 
znanja 

strokovni izpit za naziv konservatorsko-restavratorski tehnik, 
poznavanje in uporaba računalniških programov za dokumentiranje 
posegov na gradivu, znanje fotografiranja v klasični in digitalni 
tehniki, znanje uporabe računalniške tehnologije 

Zahtevane sposobnosti ročne spretnosti, odgovornost, sposobnost sodelovanja in dela v 
skupini, natančnost, vestnost, organiziranost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• izvajanje manj zahtevnih konservatorsko-restavratorskih posegov na zahtevnejših 
gradivih po predpisani metodi 

• organizacija in izvedba manj zahtevnih konservatorskih del 

• vodenje dokumentacije o opravljenih posegih (v sodelovanju s kustosom 
dokumentalistom) 

• sodelovanje pri izvajanju zelo zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov 

• izvajanje preventivne konservacije muzejskih predmetov 

• pregledovanje stanja gradiva v depojih 

• sodelovanje pri arheoloških izkopavanjih 

• sodelovanje pri projektih postavitev stalnih in občasnih razstav 

• meritve na terenu in izdelava terenske dokumentacije 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter 
zadolžitvah direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G026008 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G026008 / 2 konservatorski restavratorski sodelavec / 27 – 32 
G026008 / 1 višji konservatorski restavratorski sodelavec / 30 – 37 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
27 

Stopnja in smer izobrazbe višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba 
(bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva 
bolonjska stopnja) – naravoslovne, tehnične ali druge  ustrezne 
smeri 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, terensko delo, obvezna uporaba zaščitnih 
sredstev 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniške tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških 
programov za dokumentiranje posegov na gradivu, znanje 
fotografiranja v klasični in digitalni tehniki, strokovni izpit za 
konservatorsko restavratorskega sodelavca 

Zahtevane sposobnosti ročne spretnosti, organizacijske sposobnosti, odgovornost, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini, samoiniciativnost, 
natančnost, vestnost, organiziranost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• izvajanje srednje zahtevnih konservatorskih in restavratorskih posegov 

• sodelovanje pri zahtevnih konservatorskih in restavratorskih posegih 

• vodenje dokumentacije o opravljenih posegih (v sodelovanju s kustosom 
dokumentalistom) 

• vodenje dokumentacije o deponiranju, vzdrževanje deponiranih in razstavljenih 
predmetov 

• reden nadzor stanja v depojih 

• sodelovanje pri postavitvah razstav in ostalih muzejskih projektih 

• izdelava kopij muzejskih predmetov 

• izdelava spominskih predmetov vezanih na zbirke 

• sodelovanje pri arheoloških izkopavanjih 

• terensko delo 

• spremljanje in študij strokovne literature 

• priprava napotkov za preventivno konservacijo muzejskih predmetov 

• sodelovanje s kustosom, skrb za vsa izvajanja, ki se nanašajo na vzdrževanje, 
preventivno konservacijo in restavriranje muzejskih zbirk 

• sodelovanje pri pripravi politike konzerviranja predmetov, spremljanja 
mikroklimatskih pogojev, preverjanja stanja predmetov in ostalih konservatorskih 
strateških dokumentov ter smernic muzeja 

• sodelovaje pri izvajanju pedagoških in andragoških programov s konservatorskimi 
vsebinami 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter 
zadolžitvah direktorja 
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V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KONSERVATOR RESTAVRATOR 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027008 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G027008 / 4 konservator restavrator / 33 – 38 
G027008 / 3 višji konservator restavrator / 36 – 41  
G027008 / 2 konservatorsko restavratorski svetovalec / 39 – 44 
G027008 / 1 konservatorsko restavratorski svetnik / 42 – 47 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
33 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjska stopnja) – restavratorske, likovne, 
oblikovalske, naravoslovne (kemija ipd.) ali tehnične smeri 
(strojništvo ipd.) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, terensko delo, obvezna uporaba zaščitnih 
sredstev 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniške tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških 
programov za dokumentiranje posegov na gradivu, znanje 
fotografiranja v klasični in digitalni tehniki, strokovni izpit za 
konservatorja restavratorja, spremljanje razvoja konservatorsko 
restavratorske dejavnosti 

Zahtevane sposobnosti ročne spretnosti, organizacijske sposobnosti, odgovornost, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini, samoiniciativnost, 
natančnost, vestnost, organiziranost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• izvajanje zahtevnih konservatorskih  in restavratorskih posegov 

• zbiranje podatkov, vzorcev in drugega gradiva o restavratorskem posegu 

• vodenje dokumentacije o opravljenih posegih 

• določanje pogojev hrambe, razstavljanja in izposoje skupaj s kustosom  

• priprava muzealij za deponiranje 

• priprava muzealij za transport 

• izdelava odlitkov in kopij 

• izdelava spominskih predmetov vezanih na zbirke 

• reden nadzor stanja v depojih in razstavnih prostorih 

• priprava predlogov politike konserviranja predmetov, politike nadzora in spremljanja 
mikroklimatskih pogojev, politike preverjanja stanja predmetov, in drugih splošnih 
smernic in dokumentov, ki jih muzej potrebuje za to področje 

• sodelovanje pri pripravi strateškega načrta muzeja in ostalih skupnih dokumentih muzeja 

• načrt za konservatorsko delo (v okviru letnih načrtov) 

• sodelovanje pri izvajanju pedagoško-andragoških programov s konservatorskimi 
vsebinami 

• sodelovanje pri postavitvah stalnih in občasnih razstav 

• sodelovanje pri arheoloških izkopavanjih 

• spremljanje in študij strokovne literature 

• publiciranje in sodelovanje na domačih in mednarodnih kongresih 

• sodelovanje pri drugih projektih v katere se vključuje muzej (mednarodnih, domačih) 
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• publiciranje izsledkov strokovnega dela ter raziskav 

• priprava napotkov za preventivno konservacijo muzejskih predmetov 

• nadzor klimatskih pogojev v depojih in razstavnih prostorih 

• sodelovanje s kustosom, skrb za vse izvajanje, ki se nanaša na vzdrževanje preventivno 
konservacijo in restavriranje muzejskih zbirk 

• sodelovanje s sorodnimi službami doma in v tujini 

• posredovanje strokovnega znanja 

• priprava mednarodnih muzejskih projektov 

• mentorstvo 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KONSERVATOR RESTAVRATOR Z MAGISTERIJEM 

Organizacijska enota Strokovne službe 

Šifra delovnega mesta G028003 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G028003 / 4 konservator restavrator / 37 – 42 
G028003 / 3 višji konservator restavrator / 40 – 45  
G028003 / 2 konservatorsko restavratorski svetovalec / 42 – 47 
G028003 / 1 konservatorski restavratorski svetnik / 44 – 49 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VIII 
37 

Stopnja in smer izobrazbe specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij 
znanosti (prejšnji) – restavratorske, likovne, oblikovalske, 
naravoslovne (kemija ipd.) ali tehnične smeri (strojništvo ipd.) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, terensko delo, obvezna uporaba zaščitnih 
sredstev 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
dokumentiranje posegov na gradivu, znanje fotografiranja v klasični 
in digitalni tehniki, strokovni izpit za konservatorja restavratorja, 
spremljanje razvoja konservatorsko restavratorske dejavnosti 

Zahtevane sposobnosti ročne spretnosti, organizacijske sposobnosti, odgovornost, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini, samoiniciativnost, 
natančnost, vestnost, organiziranost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv konservator restavrator s povečano odgovornostjo 

• zahtevna konservatorsko restavratorska dela 

• prispevek k razvoju konservatorstva restavratorstva 

• vodenje muzejskih konservatorskih restavratorskih  projektov 

• samostojna izdelava, vodenje in izvedba programov za restavriranje muzejskega gradiva 

• vodenje in izvajanje visoko zahtevnih specializiranih konservatorskih posegov 

• vodenje dokumentacije o opravljenih posegih  

• strokovni prispevek k razvoju stroke z uvajanjem metod in postopkov 

• priprava mednarodnih muzejskih projektov oziroma sodelovanje v njih 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KONSERVATOR RESTAVRATOR Z DOKTORATOM 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G029006 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G029006 / 4 konservator restavrator / 42 – 47 
G029006 / 3 višji konservator restavrator / 44 – 49  
G029006 / 2 konservatorsko restavratorski  svetovalec / 45 – 50 
G029006 / 1 konservatorski restavratorski svetnik / 47 – 52 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

IX 
42 

Stopnja in smer izobrazbe doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti - restavratorske, 
likovne, oblikovalske, naravoslovne (kemija ipd.) ali tehnične smeri 
(strojništvo ipd.) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, terensko delo, obvezna uporaba zaščitnih 
sredstev 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
dokumentiranje posegov na gradivu, znanje fotografiranja v klasični 
in digitalni tehniki, strokovni izpit za konservatorja restavratorja, 
spremljanje razvoja konservatorsko restavratorske dejavnosti 

Zahtevane sposobnosti ročne spretnosti, organizacijske sposobnosti, odgovornost, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini, samoiniciativnost, 
natančnost, vestnost, organiziranost, sposobnost pisnega in 
ustnega izražanja, sposobnost pridobivanja projektov in zbiranja 
sredstev, osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja 
dediščine 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv konservator restavrator in konservator restavrator z 
magisterijem s povečano odgovornostjo 

• strokovna in znanstvena obdelava postopkov konserviranja in restavriranja muzejskega 
gradiva 

• najzahtevnejša konservatorska restavratorska dela 

• vodenje najzahtevnejših konservatorsko-restavratorskih posegov 

• prispevek k razvoju konservatorstva restavratorstva 

• sodelovanje in vodenje raziskovalnih programov in projektov 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KONSERVATOR RESTAVRATOR SVETNIK 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G029005 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 52 – 57 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

IX 
52 

Stopnja in smer izobrazbe doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti - restavratorske, 
likovne, oblikovalske, naravoslovne (kemija ipd.) ali tehnične smeri 
(strojništvo ipd.) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, terensko delo, obvezna uporaba zaščitnih 
sredstev 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
dokumentiranje posegov na gradivu, znanje fotografiranja v klasični 
in digitalni tehniki, strokovni izpit za konservatorja restavratorja, 
spremljanje razvoja konservatorsko restavratorske dejavnosti 

Zahtevane sposobnosti ročne spretnosti, organizacijske sposobnosti, odgovornost, 
sposobnost sodelovanja in dela v skupini, samoiniciativnost, 
natančnost, vestnost, organiziranost, sposobnost pisnega in 
ustnega izražanja, sposobnost pridobivanja projektov in zbiranja 
sredstev, osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja 
dediščine 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv konservator restavrator in konservator restavrator z 
magisterijem in konservator restavrator z doktoratom s povečano odgovornostjo 

• strokovna in znanstvena obdelava postopkov konserviranja in restavriranja muzejskega 
gradiva 

• najzahtevnejša konservatorska restavratorska dela 

• uvajanje novih metod pri konserviranju in restavriranju muzejskega gradiva 

• vodenje najzahtevnejših konservatorsko-restavratorskih posegov 

• prispevek k razvoju konservatorstva restavratorstva 

• objavljanje visoko kvalitetnih strokovnih in znanstvenoraziskovalnih del z izkazano 
odmevnostjo v mednarodni in domači strokovni javnosti 

• sodelovanje in vodenje raziskovalnih programov in projektov 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

• vodenje in izvajanje raziskovalnih programov in projektov 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

 



73 

 

Naziv delovnega mesta KNJIŽNIČAR 

Organizacijska enota Strokovne službe 

Šifra delovnega mesta G025011 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G025011 / 4 knjižničar / 22 – 27 
G025011 / 3 knjižničarski referent / 24 – 29 
G025011 / 2 višji knjižničarski referent / 26 – 31 
G025011 / 1 samostojni knjižničarski referent / 29 – 34 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
22 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniške tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških 
programov za obdelavo knjižničnega gradiva 

Zahtevane sposobnosti organiziranost, komunikativnost, ažurnost, natančnost, sposobnost 
pisnega in ustnega izražanja, vestnost, urejenost, sposobnost za 
timsko delo 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• strokovna obdelava knjižničnega gradiva 

• evidentiranje stanja knjižničnega gradiva 

• skrb za pravilno hranjenje gradiva 

• delo s strankami (informacije o gradivu in izposoja) 

• objavljanje strokovnih in poljudnih besedil o knjižničnem gradivu in o dejavnosti knjižnice 

• manjša popravila knjižničnega gradiva 

• sodelovanje pri pripravi in izvedbi razstav 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta BIBLIOTEKAR 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027005 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G027005 / 4 bibliotekar / 32 – 37 
G027005 / 3 samostojni bibliotekar / 35 – 40 
G027005 / 2 višji bibliotekar / 38 – 43 
G027005 / 1 bibliotekarski specialist / 41 – 46 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjska stopnja)  – smer bibliotekarstvo ali z 
delovnega področja muzeja (humanistična, družboslovna, 
naravoslovna smer) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniške tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških 
programov za obdelavo knjižničnega gradiva, strokovni izpit za 
bibliotekarja 

Zahtevane sposobnosti organiziranost, komunikativnost, ažurnost, natančnost, sposobnost 
pisnega in ustnega izražanja, vestnost, urejenost, sposobnost za 
timsko delo, samostojno odločanje, samoiniciativnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• strokovna obdelava knjižničnega gradiva 

• evidentiranje stanja knjižničnega gradiva 

• evidentiranje in nabava knjižničnega gradiva 

• skrb za pravilno hranjenje gradiva 

• obdelava gradiva v vzajemnem sistemu COBISS 

• delo s strankami (informacije o gradivu in izposoja) 

• preučevanje in objavljanje knjižničnega gradiva 

• objavljanje strokovnih, znanstvenih in poljudnih besedil o knjižničnem gradivu in o 
dejavnosti knjižnice 

• publicistična dejavnost 

• sodelovanje pri pripravi in izvedbi razstav 

• skrb za ažuriranje bibliografij zaposlenih v bazi COBISS 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G028002 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G028002 / 4 bibliotekar / 36 – 41 
G028002 / 3 bibliotekarski svetovalec / 39 – 44  
G028002 / 2 višji bibliotekarski svetovalec / 41 – 46 
G028002 / 1 nižji bibliotekarski svetnik / 43 – 48 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VIII 
36 

Stopnja in smer izobrazbe specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij 
znanosti (prejšnji) – smer bibliotekarstvo ali z delovnega področja 
muzeja (humanistična, družboslovna, naravoslovna smer) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
obdelavo knjižničnega gradiva, strokovni izpit za bibliotekarja, 
osnovno poznavanje zakonodaje z delovnega področja 

Zahtevane sposobnosti organiziranost, komunikativnost, ažurnost, natančnost, sposobnost 
pisnega in ustnega izražanja, vestnost, urejenost, sposobnost za 
timsko delo, samostojno odločanje, samoiniciativnost, sposobnost 
pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv bibliotekar s povečano odgovornostjo 

• znanstveno raziskovalno delo s področja delovanja muzeja ali bibliotekarstva 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G029004 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

G029004 / 3 bibliotekar / 42 – 47 
G029004 / 2 bibliotekarski svetnik / 45 – 50 
G029004 / 1 višji bibliotekarski svetnik / 47 – 52 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

IX 
42 

Stopnja in smer izobrazbe doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti - smer 
bibliotekarstvo ali z delovnega področja muzeja (humanistična, 
družboslovna, naravoslovna smer) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
obdelavo knjižničnega gradiva, strokovni izpit za bibliotekarja, 
osnovno poznavanje zakonodaje z delovnega področja 

Zahtevane sposobnosti organiziranost, komunikativnost, ažurnost, natančnost, sposobnost 
pisnega in ustnega izražanja, vestnost, urejenost, sposobnost za 
timsko delo, samostojno odločanje, samoiniciativnost, sposobnost 
pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv bibliotekar in bibliotekar z magisterijem s povečano 
odgovornostjo 

• znanstveno raziskovalno delo s področja delovanja muzeja ali bibliotekarstva 

• publiciranje najzahtevnejšega gradiva in izsledkov strokovnega dela ter raziskav 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter 
zadolžitvah direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta BIBLIOTEKAR SVETNIK 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G029003 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 /  52 – 57 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

IX 
52 

Stopnja in smer izobrazbe doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti - smer 
bibliotekarstvo ali z delovnega področja muzeja (humanistična, 
družboslovna, naravoslovna smer) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških programov za 
obdelavo knjižničnega gradiva, strokovni izpit za bibliotekarja, 
osnovno poznavanje zakonodaje z delovnega področja 

Zahtevane sposobnosti organiziranost, komunikativnost, ažurnost, natančnost, sposobnost 
pisnega in ustnega izražanja, vestnost, urejenost, sposobnost za 
timsko delo, samostojno odločanje, samoiniciativnost, sposobnost 
pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• delovne naloge za naziv bibliotekar, bibliotekar z magisterijem in bibliotekar z 
doktoratom s povečano odgovornostjo 

• vodenje znanstvenoraziskovalnih projektov 

• publiciranje najzahtevnejšega gradiva in izsledkov strokovnega dela ter raziskav 

• poudarjeno mentorsko delo 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter 
zadolžitvah direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta UMETNIŠKI FOTOGRAF 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027038 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 33 – 43 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
33 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba  2. stopnje (bolonjski sistem) – s področja fotografije 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom, terensko delo 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniške tehnologije, poznavanje in uporaba računalniških 
programov za obdelavo fotografij   

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, 
organiziranost, urejenost,sposobnost za timsko delo, kreativnost, 
zanesljivost, samostojno odločanje, sposobnost pisnega in ustnega 
izražanja, odgovornost, ažurnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG:  

• zahtevnejše fotografiranje muzejskih predmetov za razstave in publikacije 

• fotografiranje muzejskih predmetov za dokumentacijo 

• sodelovanje pri snovanju in pripravah razstav 

• foto-dokumentiranje terenskega dela, prireditev, otvoritev razstav, pedagoških in 
andragoških dejavnosti in drugih dejavnosti muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta MUZEJSKI VODNIK 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G025023 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 22 – 32 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
22 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba – 
družboslovna, humanistična, naravoslovna ali tehnična smer 

Pogoji dela neenakomerno razporejen delovni čas, obremenjenost govornega 
aparata 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniške tehnologije 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, 
organiziranost, urejenost, sposobnost svetovanja in prodaje, 
sposobnost za timsko delo, kreativnost, zanesljivost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG:  

• samostojen sprejem, vodenje in nadzor obiskovalcev 

• vodenje evidence obiska in obiskovalcev 

• sprejemanje in koordinacija najavljenih obiskov 

• sprejemanje in vodenje obiskovalcev po občasnih in stalnih razstavah 

• posredovanje informacij o razstavah in drugih dejavnostih muzeja 

• sodelovanje s kustosom pedagogom pri izvajanju pedagoško-andragoških programov 

• demonstriranje uporabe interaktivnih pripomočkov in naprav obiskovalcem 

• nadzor delovanja in obveščanje o delovanju interaktivnih naprav na razstavah 

• obveščanje o stanju prostorov za obiskovalce in opozarjanje na potrebo po popravilih 

• predlaganje izboljšav storitev za obiskovalce (dostopi, informacijske točke, dokumenti 
ipd.) 

• sodelovanje pri anketiranju in študijah obiskovalcev 

• dežurstva ob prireditvah v muzeju v in izven delovnega časa muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta MUZEJSKI INFORMATOR 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J015019 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 20 – 30  
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

V 
20 

Stopnja in smer izobrazbe srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba – 
družboslovna, humanistična, naravoslovna ali tehnična smer 

Pogoji dela neenakomerno razporejen delovni čas, občasno delo v manj 
ugodnem delovnem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, poznavanje in uporaba 
računalniške tehnologije, dobro poznavanje področja dela muzeja 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, organiziranost, 
odgovornost, komunikacijske in retorične sposobnosti, urejenost, 
sposobnost svetovanja, samostojnost 

Poskusno delo  

OPIS DEL IN NALOG: 

• informiranje obiskovalcev 

• samostojen sprejem in vodenje obiskovalcev po razstavah in po muzeju 

• posredovanje informacij v zvezi z muzejsko dejavnostjo 

• pomoč pri urejanju in pripravi besedil, namenjenih informiranju javnosti 

• pomoč pri pripravi materialov za predstavitev vsebin, zbirke in zgodovine muzeja 

• pomoč pri postavitvi razstav in drugih dogodkih in projektih muzeja 

• občasno delo v muzejski trgovini oziroma recepciji javnega zavoda 

• prodaja muzejskih vstopnic 

• spremljanje strukture obiskovalcev 

• nadzor delovanja in obveščanje o delovanju naprav na razstavah in stanju razstavnega 
prostora 

• sodelovanje pri komuniciranju preko družbenih omrežjih in spletne strani muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta MUZEJSKI INFORMATOR VI 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J016019 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 24 – 34  
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VI 
24 

Stopnja in smer izobrazbe višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba – 
družboslovna, humanistična, naravoslovna ali tehnična smer 

Pogoji dela neenakomerno razporejen delovni čas, občasno delo v manj 
ugodnem delovnem času 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, poznavanje in uporaba 
računalniške tehnologije, dobro poznavanje področja dela muzeja 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, organiziranost, 
odgovornost, komunikacijske in retorične sposobnosti, urejenost, 
sposobnost svetovanja, samostojnost 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG: 

• informiranje obiskovalcev 

• samostojen sprejem in vodenje obiskovalcev po razstavah in po muzeju 

• posredovanje informacij v zvezi z muzejsko dejavnostjo 

• pomoč pri urejanju in pripravi besedil, namenjenih informiranju javnosti 

• pomoč pri pripravi materialov za predstavitev vsebin, zbirke in zgodovine muzeja 

• pomoč pri postavitvi razstav in drugih dogodkih in projektih muzeja 

• občasno delo v muzejski trgovini oziroma recepciji javnega zavoda 

• prodaja muzejskih vstopnic 

• spremljanje strukture obiskovalcev 

• nadzor delovanja in obveščanje o delovanju naprav na razstavah in stanju razstavnega 
prostora 

• sodelovanje pri komuniciranju preko družbenih omrežjih in spletne strani muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta PEDAGOG ANDRAGOG 
 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017065 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 32 – 42 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjska stopnja) – s področja dela muzeja 
(humanistična, družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer) 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom, obremenjenost govornega 
aparata 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe 
računalniške tehnologije, usposobljenost za izvajanje pedagoških 
programov 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, 
organiziranost, urejenost, sposobnost svetovanja in prodaje, 
zanesljivost, samostojno odločanje, sposobnost pisnega in ustnega 
izražanja, sposobnost razvijanja novih pristopov in uporabo novih 
tehnologij, odgovornost, empatija, iniciativnost, pedagoške 
sposobnosti 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG:  

• preučevanje potreb in interesov posameznih ciljnih skupin 

• oblikovanje primernih strokovnih muzejskih pedagoških/andragoških programov (v 
sodelovanju s kustosi) za različne ciljne publike 

• usposabljanje in nadziranje muzejskih vodnikov, oskrbnikov in čuvajev 

• priprava učnih listov (v sodelovanju s kustosi) 

• strokovno vodenje po razstavah in muzejskih zbirkah 

• navezovanje stikov s šolami, vrtci, zavodi, društvi, podjetji in drugimi zainteresiranimi 
skupinami 

• študij učnih programov 

• sodelovanje pri dejavnostih, ki so namenjene animaciji obiskovalcev 

• spremljanje najav, organiziranje vodstev in koordiniranje skupnih obiskovalcev 

• objavljanje strokovnih in poljudnih vsebin o muzejskih vsebinah 

• spremljanje in študij strokovne in mladinske literature ter periodike za starejše 

• izvajanje evalvacij obiskovalcev   

• priprava vsebin za muzejske delavnice po šolah in zavodih 

• priprava pedagoškega gradiva za izposojo  

• priprava in aktivno sodelovanje na strokovnih posvetovanjih, kongresih itd. 

• sodelovanje s sorodnimi službami doma in v tujini 

• priprava mednarodnih muzejskih projektov 

• sodelovanje pri pripravi strateškega načrta, letnega programa dela in drugih skupnih 
dokumentih muzeja 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 
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V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta VODJA ZA STIKE Z JAVNOSTMI 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta J017942 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

J 
J1 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 34 – 44 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
34 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjska stopnja) – s področja dela muzeja 
(humanistična, družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer) ali 
ekonomska usmeritev 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom, obremenjenost govornega 
aparata 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, 
organiziranost, urejenost,sposobnost za timsko delo, kreativnost, 
zanesljivost, samostojno odločanje, sposobnost pisnega in ustnega 
izražanja, odgovornost, empatija, iniciativnost, inovativnost pri 
iskanju novih možnosti s področja oglaševanja in promocije muzeja 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG:  

• priprava politike razvoja stikov z javnostmi 

• priprava načrta trženja in komuniciranja (v sodelovanju s kustosi in strokovnimi sodelavci) 

• priprava načrta oglaševanja (v sklopu načrta trženja) 

• priprava analiz trga (skupaj s kustosom pedagogom in ostalimi zaposlenimi, ki delajo z 
obiskovalci) 

• sodelovanje pri pripravi strateškega načrta in drugih skupnih dokumentov muzeja, ki se 
navezujejo na trženje in promocijo 

• oblikovanje primernih strokovnih muzejskih promocijskih programov 

• sodelovanje z oblikovalcem vidnih sporočil 

• priprava tiskovnih konferenc 

• priprava poročil in medijskih prispevkov  

• priprava promocijskega gradiva muzeja 

• propagiranje muzejske dejavnosti v medijih 

• objavljanje poljudnih besedil o muzejskih vsebinah 

• priprava besedil in fotografij za objavo v medijih 

• zbiranje dokumentacije o medijskem pokrivanju muzeja 

• pridobivanje novih znanj s področja sodobnih medijev in področja muzeja 

• urejanje muzejskih spletnih strani 

• planiranje prireditvenih dejavnosti 

• organiziranje izvedb prireditev 

• koordiniranje dela z izvajalci prireditev 

• pridobivanje soglasij za tisk, za predvidene transporte in izposojo muzealij 

• administracija muzejskih družbenih omrežij 

• sodelovanje pri projektih postavitev stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav 
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• iskanje in izbor promocijskih medijev (tiskani, elektronski …) 

• izdelava seznamov vabljenih obiskovalcev 

• proaktivni pristop k sklepanju raznih oblik sodelovanja in partnerstev 

• sodelovanje s sorodnimi službami doma in v tujini 

• seznanjenost in usklajenost z delom kustosov, posebno kustosa pedagoga 

• po pooblastilu direktorja nastopanje v javnosti v imenu muzeja, pojasnjevanje in 
utemeljevanje uradnih stališč 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta ORGANIZATOR STIKOV Z JAVNOSTMI 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027024 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 32 – 42 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
32 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjska stopnja) – s področja dela muzeja 
(humanistična, družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer) ali 
ekonomska usmeritev 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom, obremenjenost govornega 
aparata 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, 
organiziranost, urejenost,sposobnost za timsko delo, kreativnost, 
zanesljivost, samostojno odločanje, sposobnost pisnega in ustnega 
izražanja, odgovornost, empatija, iniciativnost, inovativnost pri 
iskanju novih možnosti s področja oglaševanja in promocije muzeja 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG:  

• oblikovanje primernih strokovnih muzejskih promocijskih programov 

• sodelovanje z oblikovalcem vidnih sporočil 

• priprava tiskovnih konferenc 

• priprava poročil in medijskih prispevkov 

• priprava promocijskega gradiva muzeja 

• priprava načrta komuniciranja (v sodelovanju s kustosi in strokovnimi sodelavci) 

• priprava načrta oglaševanja 

• priprava politike razvoja stikov z javnostmi 

• zbiranje dokumentacije o medijskem pokrivanju muzeja 

• planiranje prireditvenih dejavnosti 

• organiziranje izvedb prireditev 

• koordiniranje dela z izvajalci prireditev 

• pridobivanje soglasij za tisk, za predvidene transporte in izposojo muzealij 

• administracija muzejskih družbenih omrežij 

• propagiranje muzejske dejavnosti v medijih 

• objavljanje poljudnih besedil o muzejskih vsebinah 

• priprava besedil in fotografij za objavo v medijih 

• pridobivanje novih znanj s področja sodobnih medijev in področja muzeja 

• sodelovanje pri projektih postavitev stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav 

• iskanje in izbor promocijskih medijev (tiskani, elektronski …) 

• sodelovanje s sorodnimi službami doma in v tujini 

• po pooblastilu direktorja nastopanje v javnosti v imenu muzeja, pojasnjevanje in 
utemeljevanje uradnih stališč 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
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direktorja 
 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 
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Naziv delovnega mesta KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV 

Organizacijska enota skladno z notranjo organizacijo muzeja / strokovna dejavnost 

Šifra delovnega mesta G027009 

Plačna skupina 
Plačna podskupina 

G 
G2 

Šifra naziva in razpon 
plačnih razredov 

0 / 34 – 44 
 

Tarifni razred in izhodiščni 
plačni razred 

VII/2 
34 

Stopnja in smer izobrazbe visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 
izobrazba 2. stopnje (bolonjska stopnja) – s področja dela muzeja 
(humanistična, družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer) ali 
ekonomska usmeritev 

Pogoji dela praviloma delo v dopoldanskem času, občasno neenakomerno 
razporejeno delo, delo z računalnikom, obremenjenost govornega 
aparata 

Zahtevana dodatna 
znanja 

aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, pasivno znanje 
najmanj enega svetovnega jezika, znanje uporabe računalniške 
tehnologije 

Zahtevane sposobnosti organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, 
organiziranost, urejenost,sposobnost za timsko delo, kreativnost, 
zanesljivost, samostojno odločanje, sposobnost pisnega in ustnega 
izražanja, odgovornost, empatija, iniciativnost, usposobljenost za 
promocijo 

Delovne izkušnje zaželene, ni pogoj 

OPIS DEL IN NALOG:  

• delo na področju stikov z javnostmi 

• priprava promocijskih materialov 

• tehnična izvedba, koordinacija in nadzor nad izvedbo prireditev in dejavnosti 

• navezovanje stikov s šolami, vrtci, zavodi, društvi, podjetji in drugimi zainteresiranimi 
skupinami 

• proučevanje potreb in interesov posameznih ciljnih skupin 

• vodenje in razvoj muzejske trgovine 

• vodenje evidenc in izdelava poročil 

• sodelovanje pri pripravah razstav in raziskavah 

• vodenje po stalnih in občasnih razstavah 

• posredovanje informacij o muzeju obiskovalcem 

• priprava letnega programa in poročila 

• vodenje in koordiniranje projektov 

• opravljanje drugih nalog v skladu s splošnimi akti zavoda in po navodilih ter zadolžitvah 
direktorja 

 
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog. 

 

 

 

 

 


