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ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE 
objavlja razpis št. 86-4/2019 za prosto delovno mesto  

(datum objave na spletni strani ZVKDS http://www.zvkds.si/sl/o-nas/: 12. 12. 2019) 

 

Konservatorski sodelavec (M/Ž) 
 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
 zahtevana strokovna izobrazba (raven, področje): višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 

(prejšnja); področje izobrazbe (KLASIUS-P): 2-Umetnost in humanistika, 3-Družbene, poslovne, 
upravne in pravne vede, 5-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 

 strokovni naziv: konservatorski sodelavec, višji konservatorski sodelavec (v kolikor ga izbrani 
kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku); 

 funkcionalna znanja, sposobnosti in spretnosti: znanje enega svetovnega jezika, aktivno znanje 
slovenskega jezika, poznavanje dela z osebnim računalnikom, poznavanje računalniških programov za 
tehnično risanje, vozniški izpit B kategorije; 

 delovne izkušnje: enako izkušnjam za pridobitev naziva; 
 poskusno delo: 5 mesecev. 

 

 
Opis nalog: 
 izvajanje posameznih tehničnih konservatorskih opravil v okviru nalog, določenih z 9. oziroma 10. 

členom Pravilnika o notranji organizaciji, pod vodstvom; 
 dediščine in drugih podatkovnih zbirk, 
 zagotavljanje lastnega izpopolnjevanja, pod vodstvom, 
 sodelovanje pri izvajanju programov pripravništva, pod vodstvom, 
 sodelovanje pri posameznih tehničnih opravilih drugih organizacijskih enot po nalogu nadrejenega, 
 druga dela po nalogu nadrejenega. 

 

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca, in sicer ZVKDS, OE Piran, Trg 

bratstva 1, 6330 Piran. 

 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31. 12. 2020, s polnim delovnim 
časom in petmesečnim poskusnim delom.  

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev sprejemamo 8 dni po objavi na 

naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, 

(z oznako: Razpis št. 86-4/2019) oziroma po elektronski pošti: zaposlitev@zvkds.si. 

 

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

zaključenem postopku izbire. 

 

http://www.zvkds.si/
mailto:elektronski%20pošti:%20zaposlitev@zvkds.si.

