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Zavod KŠM Tolmin, Dijaška cesta 12 C, 5220 Tolmin, ki ga zastopa direktor Matjaž Žbogar, objavlja prosto 
strokovno-tehnično delovno mesto OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA VI.  
 
Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

- visoka strokovna oz. višješolska (prejšnja) izobrazba tehnične smeri; 
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na podobnih delih; 
- znanja s področja odrske, tonske in video tehnike ter tehnike luči; 
- znanje uradnega jezika in sposobnost komuniciranja. 

 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in 
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno ali pripravništvo 
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na delovnem 
mestu enake stopnje zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas 
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 
 
Pisna prijava se odda po elektronski pošti na naslov: direktor@ksm.si in mora vsebovati: 
 

1. dokazila 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; 

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj; 

3. kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine. 
 
Naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal na delovnem mestu so: 
 

- pripravljanje, upravljanje in kontroliranje avdio naprav, snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka; 
- izvajanje postavitev avdio naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodkov; 
- izvajanje postavitev, upravljanje in kontroliranje video naprav; 
- snemanje, oblikovanje in reproduciranje video slike ter izvajanje video aplikacij na prireditvah; 
- tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav; 
- izvedba del in priprava scenske in druge opreme; 
- priprava objektov, naprav in opreme za izvedbo programov in prireditev; 
- nudenje druge tehnične podpore uporabnikom oz. izvajalcem programov v kinogledališču in na drugih 

prireditvah, 
- izvajanje del v zvezi s kino predstavami; 
- sprejem in pregledovanje tehnične dokumentacije; 
- opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav in izvajanje manjših popravil; 
- dežurstvo na prireditvah; 
- usklajevanje urnika izvedbe programov in prireditev s programskimi vodji, organizatorji, izvajalci in 

tehničnim osebjem ter uporabniki, 
- sodelovanje s programskim vodjem pri oblikovanju kino sporeda in sporeda prireditev; 
- zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi opreme in naprav ter dosledno upoštevanje predpisov iz 

varstva pri delu in varstva pred požarom; 
- nadomeščanje drugih tehničnih delavcev v Kinogledališču (kinooperater ali tehnični koordinator) 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo. 
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Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s petmesečno poskusno delovno 
dobo. Delo bo opravljal v kinogledališču in drugih poslovnih ter prireditvenih prostorih delodajalca. 
 
Delovni čas je neenakomerno razporejen in traja tedensko v povprečju 40 ur. Delo se izvaja deloma v 
dopoldanskem času, deloma v popoldanskem in večernem času, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Urnik 
se načrtuje mesečno in precizira tedensko, delovne ure so v posameznih dnevih lahko razporejene od 6. do 23. 
ure. 
 
Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno ponedeljka, 30. maja 2022, na elektronski naslov 
direktor@ksm.si z naslovom »PRIJAVA NA DELOVNO MESTO – OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA«. Veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Pravočasne bodo prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti 
najkasneje zadnji dan toka za prijavo do 24. ure. 
 
Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem postopku, v katerem se lahko preizkusi usposobljenost kandidata za 
opravljanje nalog na delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti 
iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, ustni razgovor ali druga oblika. 
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi natečaja. 
 
Dodatne informacije o delovnem področju razpisanega delovnega mesta lahko kandidati pridobijo pri Matjažu 
Žbogarju na telefonski številki 041 625 803 ali na elektronski naslov direktor@ksm.si.  
 
 
Matjaž Žbogar 
direktor 

 
 
Tolmin, dne 16. 5. 2022 
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