
11. ilcn

(F,soji za vodjo wiskave h dnEe udclctence)

(1) vodja raziskave je srrokovnjak:

z zakljudctro *tirilet o ali pcdeho miverziteho iTobrazbo s podrcija arheologije ali prine jivesa podrdja 1 tuinri.

- ki ima vsaj pet ter d.lovnih izkusenj v dheologiji po Fidobitvi izobrazbe. (xl lcga vsaj dve leti v obdobju zadnjih pctih lct,

- ki je bil vo{:rja ali tra1nestnk vodjc pri vsaj pe.ih raziskavah ozirona vsaj dvalrat vodja ali .aDrestnik vodje raziskavc in

p€1krat xrireolog'pomoinik.

ki jc avtor ati soavror vsaj perih objavljcnih ali drugade Javno dostopih kondnih shkov ih poroiil o raziskavah. ki so po

,,\ r.t in ,'h\egu pnmerlti\ r ' preJ.lagatro rali.kJvo. i-o

, ki ima ob vtogl za $glasje za nziskavo izpolnjerc vse ol'vehosri iz soslasij 7a predhodno opravljcne raziskave tu 
'njvci 

0i
reoddana konina strokovu porciila o raziskavah. opravlje'ih v preleklosti.

(2) Vodja podvodnc raziskave mom imeti poles posojc! iz Fejsnjega odslavka potdilo o uslrczni usposobljenosli za polaptarle

Gajnar{ potapljai 3. stoprje ali lclnitni potapljad I slopnje iz 3 dlena tjrcdbe o neritih za polapljanie (--mahi lisl RS. il
8l/03).

(3) Nmestnik vodje raziskave je strokovnj:'k:

z zatljuieno Stirilclno ali petletno Divcrzitetno izobrazbo s podrcaja arheologijc ali pdne{iveea pd}t,aja v ndid'

ki ima vsaj tri leta delovnih izL:uied v arheobgiji po pridobitvi izol'razbe,

kijc bil vodia ali nal estnik vodje pd vsaj trch nriskavah in je soavlor ali avror vsaj dvch objavljenih a]l drusatc javm
dostopnih konrnih strokovnih porocil o raziskavJr, ki so po zvrsti in obscgu prinerljive s prcdl^gano raziskavo, ozircma vsaj

perlffar arhcolog pomoinik in jc bil vsaj enkrar soavr{r ali avtor in sodctavcc pri izdelavi tr€h objavljenih ali drusad€ javno

dostopnih konaaih strokov h proiilil o nziskavah, po zvrsti in obseeu pimcrljivih s Fedlagano rarskavo

(a) Afteolos pomoinik je slrokovnjakl

7 zddiudello vsaj lrilcrtro univerzitelno izohazbo s podroija arhcolosije ali pli erljivcga podrodja v tujini,

ki nna vsaj eno lero dclovn l izl:uieaj v aftcologiji po pridobitvi izobruzbe in

ki ina vsaj itiri mcscce sodelova ja pri tercnskih raziskavah.

(-5) Afieolog pripraviikje strokovtrjak z zakljuielo vsaj rilcho urfverzitetro izobmTno s Exlrodja arhcolqije ali prinedjivesa

podrodja v lujini.

(6) Poladjar. ki sodeluje pri podvod i raziskavi, Inom imeti potrdilo o usposobljemsti za potapljaje (najmanj porapljai 2.

stopnjc ali tetnitui potrpljad 1 . stopnje iz 3. dlena t lrcdbe o merilih za pohpljmje (].lradni lisl RS, il 81/03)) in izpa.lnjevali

pogojc za potaptjanje z avrononao pohpljaslo oprcmo ari tebdiro pohpljanje, doloiene z Zakonom o vanlvu pred utopi(vami

Grradni list RS. 3t. .12107 ul:tdtro FediSde o bcscdilo in 9/11) h UrcdtD o medLih za potapljdnjc (Uftdni listRS,3t 8li03)



Zaporedna Stevilka delovnega mesta: 1.05

Sifra delovno mesto: G027007

Organizacijska enota:
Sluiba za kulturno dediSEino

Obmoine enote

Konservatorskicenter

Restavratorskicenter

Center za preventivno arheologijo

Naziv delovnega mesta: KoNSERVAToR

Tarifni razred: Vll/2

Plaini razred: 30-43

Opis nalogi

naloge zaposlenega v Sl.ribi za kulturno dediiiino, vkljudno z obmodnimi enotami:
- izvajanje posameznih konservatorskih del, dolodenih z 9. oziroma 10. 6lenom

Pravilnika o notranji organizacii, pod vodstuom;

naloge zaposlenega Centru za konservatorstvo:

- izvajanje posameznih konservatorskih del, dolodenih z 11. ilenom Pravilnika o
notranji organizaciji, pod vodstvom;

naloge zaposlenega v Restavratorskem centru:

- izvajanje posameznih konservatorskih del, doloaenih z 12. ilenom Pravilnika o
notranji organizaciji, pod vodstvom;

naloge zaposlenega v Centru za preventivno arheologijo
- izvajanje posameznih arheoloSko-konservatorskih del, doloienih s 13. ilenom

Pravilnika o notranji organizaciji, pod vodstvom;
- publiciranje in promocija izsledkov strokovnega in raziskovalnega dela;

skupne naloge:

- delo s strankami;
- zbiranje, urejanje in posredovanje podatkov in e-vsebin o dediSiini za potrebe

registra dediSdine ih drugih podatkovnih zbirk,
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- sodelovanje v delovnih skupinah in razvojnih projektih;
- zagotavljanje lastnega izpopolnjevanja, sodelovanje pri uvajanju sodobnih

konservatorskih metod v prakso, izmenjavi znanja in promocii konservatorswa, pod

vodstvom,
- sodelovanje pri izvajanju programov pripravniltva, izpopolnjevanja in prakse za

izobraievalne protrame;
- sodelovanje pri publiciranju izsledkov strokovnega dela;

- sodelovanje pri posameznih delih drugih organizacijskih enot po nalogu nadrejenega,

- druga dela po halogu nadrejenega.

lzpostavlienost delovnega mesta: negativnivplivi okolja {sevanje in drugi negativnivplivi pri

delu z raiunalnikom), razliani zdravju ikodljivi vplivi kemikalij, plinov, visoke temperature,

terensko delo in obaasno delo na viiini, poslovanje s strankami

Pogoii za zasedbo delovnega mesta

Zahtevana strokovna izobrazba (stopnia, smer): specializacija po visokoSolski

strokovni izobrazbi (prej!nia), visokoSolska univerzitetna izobrazba (prejlnja),

magistrska izobrazba ; smer: druiboslovna, humanistidna ali tehniana

Strokovni naziv: konservator, vilji konservator, konservatorski svetovalec,

konservatorski svetnik

Funkcionalna znania, sposobnosti in spretnosti: znanje enega svetovnega jezika,

aktivno znanje slovenskega jezika, znanje jezika narodne skupnosti za iavne

uslu:bence, ki delajo na obmoijih obdin, v katerih iivita italijanska ali madiarska

harodna skupnost, pozhavanje dela z osebnim raiunalnikom, vozniiki izpit B

kategorije, izpit iz ZUP, poznavanje grafidnih radunalnilkih programov in GIS orodij, v

centru za preventivno,arheologijo (za izvajanje predhodnih arheologkih raziskav):

funkcionalna znanja in reference v skladu s standardi za izvedbo arheololkih raziskav,

{za izvajanje podvodnih raziskav) potapljaike kvalifikacije v skladu s strokovnimi

standardi za izvedbo arheololkih raziskav

Delovne izkusnie: enako izku!njam za pridobitev naziva

Poskusno delo: 5 mesecev
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dna Stevilka delovnega mesta 23

1 Sifra in delovno mesto GO27012 KUSTOS

2 Tarifni razred in izhodiiini
plaEnirazred

u|/2
32

3 Sifra in naziv ter razpon plainih co27072 / 4 kunos / 32 37

G027012 / 3 vi6ji kustos / 35 - 40

c027012/2 muzejski svetovalec/38-43
c027012 / l muzejski svetnik / 41 - 46

4 organizacijska enota Matif ni strokovni oddelki, oE za komunikacijo in
programske storitve

5 opis del Pridobivanje gradiva in sistematitnodopolnjevanjezbirk
v skladu z zbiralno politiko
. organiziranje in vodenje terenskih raziskav,

evidentiranje in dokumentiranje gradiva na lerenu ler
izdelava strokovnih poroail o rezultatih

Muzeoloika obdelava in dokumentiranie gradiva
. evidenliranje pridobitev (vpis v akcesijsko knjigo
. strokovna obdelava in opredelievanje gradiva
. vodenje inventarnih knjig in sodelovanje pri registru

dedilaine (vpis v invenlarno knjigo)
. evidentiranje slanja gradiva
. odbiranje gradiva za restavritdnje in konserviranje v

sodelovanju s konservatorjem restavratorjem
. sodelovanje prideponiranju gradiva v sodelovanju s

konservatorjem restavratorjem
. preventivna konsewacija v sodelovaniu s

konservatoriem restavratorjem
. sodelovanje privodenju arhiva muzeja

Preuievanie in raziskovanje gradiva
. spremljanje in Studij strokovne literature
. preutevanje historiata gradiva
. tehnoloiko, tipoloako, slogovno opredeljevanje

gradiva in datiranje

Prezentiranje gradiva
. priprava in sodelovanje pri projektih postavitev

stalnih in obaasnih (lastnih in gostujotih) razstav
. priprava potujodih ruzstav
. izdelava delovnih nairtov in scenarijev za razstave
. priprava besedil, ilustracij in fotografij za razstave in

razstavne kataloge '
. sodelovanje z oblikovalcem pri snovanju razstav
. sodelovanje pritehniini postavitvi razstav



5/1 | (ustos za razsteve | ' Pdprava ih organizaciia razstav

Delo z obiskovalci
. posredovanje strokovnih podatkov in gradiva za

itudijske, znanstvene in druge namene
. nudenje pomoii strankam, ki preuiujejo gradivov

muzeju
. priprava gradiva za izposojo

Pedagoika, popularizaciiska in publicistiina dejavnost
. oblikovanje primernih strokovnih vsebin za

muzejskega pedagoga
. strokovna vodstva po razstavah in muzejskih zbirkah
. priprava muzejskih veaerov (tematskih predavanj z

zunanjimi strokovnjaki)
. navezovanje stikov s Solami, zavodi, druitvi, podjetji

in drugimi zainteresiranimi skupinami
. propagiranje muzejske dejavnostiv medijih
. strokovno sodelovanje na podroaju dejavnosti
. objavljanje strokovnih in poljudnih besedilo

muzejskih vsebinah
. skrb za redakcijo, lektoriranje in prevajanje besedil

| . i/biranje predmetov za i/delavo mu/ejskih replik in
iskanje primernih izdelovalcev

. Ostala strokovna dela

. sodelovanje pri pripravi dokumentov: izjave o
. poslanstvu muzeja, naarti stalnih in obtasnih razstav.

naart posebnih programov, strategija razvoja zbirk,
politika pridobivanja predmetov, politike

dokumentirania, politika uporabe zbirk, nadrtu
publiciranja (v sklopu letnih na;rtov) itd.

. priprava osnutka finanine konstrukcije projektov

. vodenje muzejskih projektov

. na;rtovanje in vodenje projektov zaiasnih razstav v
sodelovenju z vodstvom in onalimi kustosi

. organizacijd in vodente projektne skupine za ptiptavo

. sestava programa za razstavo in izbor oblikovalca

. sodelovanje z oblikovalcem prinairtovanju razstav.

{obaasnih, potujoiih, za zunanje naroinike, stalnih)in
skozives fas postaviwe

. sodelovanje s kon\ervalorji renavratorji pri pripravi
predmetov za razstave

. organilaciia in skrb 1a pravoiasno izposojo
predmetov za razstavb in njihovo vra;ilo

. sodelovanje pri promociji razstave

. priprava vse dokumentacije razstave in skrb za

hrambo in dostopnost dokumentacije pri pristojni
slu;bimuzeja
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5/2 | Kustos pedagog

. sodelovanje z osebjem, zadol:enim za storilve za

obiskovalce ter obveafanje
. sodelovanje pri promocijiprojektov in priz njimi

povezanih aplikacijah
. skrb za vzdrievanje vseh vrst razstav v prostorih

muzeja in tistih, kijib ima muzej drugod

I Pedagdka deiavnost

| 
. oblikovanje primernih strokovnih muzejskih

I pedaeoskih/andra8oskih proSrdmov lv sodelovanju s
I kustosi) za ralliine ciline publike

| 
. usposabljanje in nadziranje muzejskih vodnikov,

I oskrbnikov in auvaiev

| 
. izdelava uenih listov {v sodelovanju s kustosi)

| 
. strokovno vodenje po razstavah in muzejskih zbirkah

| ' pripreva muzejskih naidov {lemalskih predavani/

I zunanjimistrokovnjaki)

| 
. navezovanje stikov l iolami, vnci, /dvodi, dtu(lvi,

I podjetjiindrugimirainleresiranimi\kupinami

| . sodelovanje pridejdvnoslih, ki \o namenjene

I animacijiobiskovalcev

| . spremljanje najav, organiziranje vodstev in
I koordiniranieskupnihobiskovalcev

| . propagiranje murej\ke dejavnosliv medijih

| . obiavljanie strokovnih in poljudnih vsebin o mu/ejskih
I v<ehinah
I

| 
. priprava besedil in fotografij za objave v mediiih

| . spremljanje in;tudij strokovne in mladinske lileralure

| . vzpostavljanje principov in standerdov 2a vrednotenje
vpliva muzejskih programov na obiskovalce

. izvajanje evalvacij obiskovalcev

. predlo8i in i,,vajanje programov za muzej pnjazen in

dostopen vsem ciljnim skupinam obiskovalcev

Delo s pedagoikimi delavci po Solah in organizatorji
prostoaashih d€javnosti
. navezovanje stikov z ufitelji osnovnih in srednjih iol
. StudU u;nih programov
. preuievanje potreb in interesov posameznih ciljnih

skupin
. priprava vsebin za mu/ejske delavnice po iolah
. priprava gradiva 2a izposojo

Ostala strokovna dela
. priprava politik dela z obiskovalci, pedago5kih

programov
. priprava in sodelovanje pri prjpravidokumentov:

politika izobraievanja in interpretacije, nadrt

izobraievalnih aktivnosti, nadrt posebnih programov,

strategija izobraievanja z opredelitvijociljnih skupin...
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5/3 | Kustos dokum€ntalist

. sodelovanjepripripravidokumentov,kiopredelijo
kalegorije uporabnikov, metode itetja obiskovalcev,
spremljanje strukture obiskovalcev

. priprava anket in itudiio mneniu obiskovalcev

. sodelovanje pri projektih poslavitve stalnih in
obiasnih (lastnih in gostujoiih) razstav

. sodelovanje pri dopolnitvah stalne razstave

. priprava in aldivno sodelovanje na strokovnih
posvetovanjih, kongresih itd.

. sodelovanje s sorodnimisluibami dorna in v tujini

. sodelovanje pri pripravi strateskega nairta,
dokumenta o zbkalni politiki in drugih skupnih

dokumentih muzeja

lzvajanie, koordiniranie in nadzor dokumcntacijskih
postopkov za muzejsko gradivo
. vodenje, usklajevanje s strokovnimi delavci, nadzor in

organirirdnje dokumentacijskih postopkov in

. zbiranje, priprava, procesiranje in kroienje
dokumentarnih materialov glede zbirk, razstav in

ostalih aktivnosti ter dogodkov v muzeju
. sodelovanje privodenju arhiva muzeja
. vzpostavljanje in vzdrievanje dokumentacijskega

sistema v sode,ovanju s kustosi
. skrb za akcesijsko in invenlarno kniigo mu/eja
. izobraievanje za uporabo internih podatkov baz in

pomoa strokovnim delavcem pri njihovi uporabi
. skrb za pravilno oznaaevanje in vnos pridobljene in

izdelane dokumentacije v ustrezne zbirke podatkov
. nadzor nad uporabniki dokumentactske zbirke
. sodelovanjezdokumentalistitnimisluibamivdrugih

muzejih
. organiziranje foto in video dokumentacije razstav
. urejanje in upravijanje s fotografskim materialom v

sodelovanju z zaposlenimiv sluibiza stke zjavnostjo

Vodenje baz podatkov muzeia
. sodelovanje pri raziskovalnih projektih
. izdelava evidenc in statistiinih poroail
. publicilaniei/sledkov
. sodelovanje pri pripravi razpisnih in projektnih

dokumentacij za muzejske projekte in zunanje
uporabnike

. sodelovanie pri razstevnih in drugih dejavnostih
muzeja

Koordiniranie hrambe muzealii
. piprava in izdelava vhodnih/izhodnih dokumentov za

muzealije
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. izdelava evidenc in slatistiinih porodil

. publiciranjeizsledkov

Ostalo strokovno delo
. pripravapolitikdokumentacte:dokumentacijskega

nairra s ;asovnico, polirike invenlarilacije s

priroinikom, sistem za pregled inventarja (z

2agotovljeno politiko vzdr:evanja), politiko
katalogiziranja itd.

. sodelovanie pristrateikih nairtih, dokumentih o

zbiralni politiki in drugih skupnih dokumentih muzeja

opravlienje dela po navodilih direktoria in po sploinih

6 Stopnja in smer izobrazbe univerzitetna izobrazba s podroija dela muzeja oziroma
magislerij po bolonjskem sistemu (humanistiina,
druiboslovna, naravoslovna ali tehniana smer); za kustosa
za razstaveje moina tudiVll/2 stopnja akademska

izobtazba
7 Zahtevana dodatna znanja - znanje najmanj enega svetovnega jezika

- strokovni izpit za kustosa
- osnovno znanje uporabe raiunalniike tehnologije
- znanje in uporaba muzejskih ratunalniakih programov

Kustos 2a razstave:
- rnanje risanja ali skiciranir dlioblikovanja v programu

CAD

- osnovno poznavanje interaktivnih ratunalniSkih in
tehnianih naprav, poznavanje novih medijev

K!stos pedaSog:

- usposobljenost za izvajanje pedagoikih programov

Kustos dokumentalist:
- boljge poznavanje raaunalniSkih programov

- izobrazevanie s tega podroija

8 Pocojidela praviloma delo v dopoldanskem aasu

obaasno neenakomerno razporejeno delo
obiesno terensko delo
delo na vef lokaciiah muzeia

9 zahtevane sposobnosti sposobnos't za timsko delo
samostojno odloaanje
organizacijske sposobnosti

- samoiniciativnost
- komunikativnost
- sposobnost pisnega

- osnove poznavanja
podroaia dedi5iine

in uslnega izra:anja
zakonodaje in postopkov s

- organiziranost,natananost
- urejenost
(ustos ze razstaue:

- kreativnost, novi pristopi
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Kustos pedagog:

- kreativnost,novipristopi
- iniciativnost,empatija
- pedagoikesposobnosti

Kustos dokumentalist:
- vztra.inost
. nataninost
- aiurnost
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Zaooredna *evilka delovnesa mesta 24

L Sifra in delovno mesto GO2AOOs KUSTOS Z MAGISTERIIEM

2 Tarilnirazred in
izhodiSdni plaini razred

v t

36

3 sifra in nazivler razpon
plainih razredov

G028005/4 kustos/36-41
G028005 / 3 viiji kustos/ 39- 44
G028005 / 2 m u zejski svetova lec / 41- 46
G028005 / 1 muzejski svetnik / 43 - 48

4 organizacijska enota Maliini strokovni oddelki, oE za komunikacijo in programske

5 opis del Delovne naloge za naziv kustos s poveiano odgovornostjo

preudevanje in raziskovanje gradiva
. znanstveno raziskovalno delo s podroaja dejavnost;ali

muzeologije
Prezentiranj6 gradiva
. priprava besedil alifotograft za objavo v medijih
. objavljanje strokovnih raziskav v domaaih in tujih medijih
prispevanje k razvoju stroke oziroma podroaja, kiga opravlja
ostala strokovna dela
. sodelovanie pri pripravi politike uporabe zbirk
. sodelovanje pri pripravi politike za revizijo uporabljanja

zbirk {dokazati fizidno obstoj predmelov, posodobitve
podatkov o predmelih...)

Opravlianje dela po navodilih direktoria in po spldnih
aktih zavoda

6 Stopnja in smer
izobrazbe

magisterij znanosti s podro6ja dela muzeja (humanistitna,
dru;boslovna, naravoslovna alitehnifna smer); za kustosa za

razstave ie moina tudi specializacija

7 Zahtevana dodatna
znanja

- znanje dveh svetovnih jezikov

- strokovni izpit za kustosa
- poznavanjeuporaberaaunaln;Sketehnologije
- poznavanje in uporaba muzejskih raaunalniikih

programov
Kustos pedagog:

- usposobljenost za izvajanje pedagoikih programov
Kustos dokumentalist:
- boljSe poznavanje raaunalniakih programov,

izobra:evanje s tega podroija

8 Poeoiidela praviloma delo v dopoldanskem aasu

obiasno neenakomerno razporejeno delo

obiasnoterensko delo
delo na vea lokaciiah muzeia
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