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Štev. 022/2018          
Datum: 5. 6. 2018 
 
 
 
Na podlagi 58. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. 
US) in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava – Galéria - Múzeum 
Lendva, javni zavod objavlja razpis za prosto delovno mesto 
 

 

KUSTOS 
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo 
predpisi  s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

- univerzitetna izobrazba VII/2 stopnje oziroma magisterij po bolonjskem sistemu 2. bolonjska 
stopnja, s področja družboslovnih ali humanističnih ved, 

- opravljen strokovni izpit za kustosa, kandidat ga lahko opravi naknadno, najkasneje v enem 
letu po nastopu dela, 

- aktivno znanje slovenskega jezika; 
- višja raven znanja madžarskega jezika 
- eno leto delovnih izkušenj. 

 
 
Zaželjena  znanja in sposobnosti: 
 

- sposobnost samostojnega odločanja; 
- sposobnost timskega dela; 
- sposobnost analiziranja in komuniciranja; 
- poznavanje informacijskih orodij in sistemov; 
- znanje in uporaba muzejskih računalniških programov; 
- višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika;  
- vozniški izpit B kategorije. 

 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne 
izkušnje, ki jih je kandidat  pridobil z opravljanjem del na delovnem metu, za katero se zahteva za eno 
stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se 
dokazujejo se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in 
stopnja izobrazbe.  
 
Prijava mora vsebovati:  
 

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena 
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2. izjavo z opisom delovnih izkušenj, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj in sicer čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, 

3. izjavo o znanju madžarskega jezika na višji ravni z navedbo datuma in ustanove, na katerem 
je bilo pridobljeno; 

4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za kustosa; 
5. izjavo kandidata, da: 

- je državljan Republike Slovenije 
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev, 

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti. 

6. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje javnemu zavodu Galerija - Muzej Lendava – 
Galéria - Múzeum Lendva pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat ne 
bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.  

 
 
Kandidat mora k izjavi predložiti tudi življenjepis, v katerem navede poleg formalne izobrazbe tudi 
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, predvsem navedena zaželjena znanja in sposobnosti iz tega 
javnega natečaja.   
 
V postopku lahko sodelujejo tudi že zaposleni v javnem zavodu.  
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom, od 
tega 3 mesečno poskusno obdobje, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. 
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava – Galéria - 
Múzeum Lendva, Bánffyjev trg 1, 9220 Lendava. 
 
V izbirni postopke ne bodo uvrščeni kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev o čemer bo 
vsakemu kandidatu izdan sklep zoper katerega je dovoljena pritožba. 
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: » Ne odpiraj – objava za 
prosto delovno mesto kustos/kustosinja«, na naslov: Galerija - Muzej Lendava – Galéria - Múzeum 
Lendva, Bánffyjev trg 1, 9220 Lendava, v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani javnega 
zavoda in Zavoda za zaposlovanje RS Urad za delo Lendava, to je do 12. 6. 2018. 
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o 
končanem postopku izbire na prosto delovno mesto bo objavljeno na spletni strani Galerija - Muzej 
Lendava – Galéria - Múzeum Lendva, Bánffyjev trg 1, 9220 Lendava. 
 
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 
 
 
 
 
               Dubravko Baumgartner l.r. 

         direktor GML 
 
 
 


