
 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 (popr.); ZDR-
1), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 s spremembami in dopolnitvami; ZJU), 46. 
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002 s spremembami 
in dopolnitvami; ZUJIK), 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/2003 s spremembami in dopolnitvami), Kolektivne pogodbe za 
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.: 45/1994 s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnika o 
notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Filmski studio Viba film 
Ljubljana z dne 6. 11. 2014, dopolnjen dne 11. 9. 2017 in dne 23. 1. 2019 ter dne 21. 10. 2020 
 

 

Javni zavod Filmski studio VIBA FILM Ljubljana objavlja razpis za delovno mesto 
»ORGANIZATOR IZVEDBE VI« 

 
Delovno mesto: ORGANIZATOR IZVEDBE VI 
Šifra delovnega mesta: G026038 
Tarifni razred: VI 
 
Opis del in nalog, ki jih bo na delovnem mestu opravljal izbrani kandidat oz. kandidatka (v nadaljnjem 
besedilu: kandidat): 
- Koordinacija operativne izvedbe del s SVETLOBNO tehniko in drugih del v produkciji. 
- Delo s SVETLOBNO filmsko tehniko, vključno s poučevanjem strank o pravilni rabi opreme. 
- Skrb za filmsko tehniko in opremo v produkciji (hramba, vzdrževanje, izposoja, poročanje o 

škodnih primerih, spremljanje na terenu, sodelovanje pri nabavah ipd.). 
- Delo in skrb za drugo filmsko tehniko in opremo ter prostore. 
- Sodelovanje s filmskimi ekipami in drugimi strankami. 
- Po potrebi pomoč pri vzdrževanju objektov, tehnike, opreme, fundusov in voznega parka. 
- Vodenje evidenc, priprava poročil, analiz in drugih gradiv iz delovnega področja. 
- Predlogi javnih naročil iz delovnega področja. 
- Skrbništvo pogodb iz delovnega področja. 
- Drugo po navodilu delodajalca. 
 
Kandidat, ki se prijavlja na razpisano delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- Višješolski programi (do leta 1994), višješolski strokovni programi (prejšnja); visokošolski 

strokovni ali univerzitetni programi (prva bolonjska stopnja); področje izobrazbe (KLASIUS-P): 2-
Umetnost in humanistika, 4-Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5-Tehnika, proizvodne 
tehnologije in gradbeništvo. 

- Najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj na podobnih ali primerljivih delih. 
- Znanje vsaj enega svetovnega jezika. 
- Poznavanje dela z računalnikom. 
- Izpit B kategorije. 
Zaželena pogoja za zasedbo delovnega mesta: 
- znanje še enega tujega jezika. 
- Izpit C kategorije. 



Kandidati morajo v prošnji oz. prijavi na razpis navesti krajši življenjepis in opis del, ki so jih opravljali 
in iz katerih izhaja, da ima kandidat najmanj 2 leti delovnih izkušenj na delovnem področju, da 
obvladuje delo s svetlobno filmsko tehniko in opremo in da je usposobljen za delo z računalnikom. 
Kandidati naj navedejo tudi svoj naslov za obveščanje (lahko tudi elektronski naslov za namene 
obveščanja v zvezi z razpisanim delovnim mestom in izbiro v postopku). 
 
Prijavi pa morajo kandidati predložiti tudi naslednja obvezna dokazila: 
- podpisano izjavo, da ima kandidat pridobljeno zahtevano stopnjo in vrsto izobrazbe, 
- podpisano izjavo o znanju vsaj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, z navedbo katerega 

svetovnega jezika, 
- podpisano izjavo o opravljenem izpitu B (ali tudi C) kategorije. 
 
Delodajalec si v nadaljnjem postopku izbire pridržuje pravico preveriti verodostojnost izjav s 
predložitvijo formalnih dokumentov, kot tudi znanja oz. ustreznost znanj prijavljenih kandidatov.  
 
Zainteresirane osebe lahko oddajo prijavo na razpis na naslov:  
- Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana, do vključno 22. 6. 2022.  
- Elektronska pošta: valerija.bizic@vibafilm.si 

 
Šteje se, da je prijava na razpisano delovno mesto pravočasna, če prispe do vključno 22. 6. 2022 na 
naslov delodajalca (Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana), oz. je na 
ta dan oddana na pošti s priporočeno poštno pošiljko. S prijavo na razpis se tudi šteje, da se kandidat 
strinja z razpisnimi pogoji. 
 
Obravnavale se bodo samo pravočasne in popolne prijave, ki vsebujejo vse zahtevane navedbe in 
dokazila. 
 
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire. 
 
Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in s poskusnim delom 3 
mesece. Kandidat bo delo opravljal v Tehnični službi na sedežu delodajalca: Stegne 5, Ljubljana, po 
potrebi in navodilih pa tudi na terenu. 
 
Pristojna oseba za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je: Valerija Bižić, tel. št.: 01/513 
24 02; elektronski naslov: valerija.bizic@vibafilm.si. 
 
 
V Ljubljani, dne 14. 6. 2022                                                     
 
 
                                                                       Javni zavod Filmski studio VIBA FILM Ljubljana 
                                                                                                   Vojko Stopar 
                                                                                                        direktor 
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