
JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 
 
Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana 
 
1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 (m/ž) na Oddelku za 

tekstilstvo, grafiko in oblikovanje 
Število razpisanih delovnih mest: 1 
Šifra delovnega mesta: J037003 
Tarifni razred: VII/1 
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  
Delovni čas: polni delovni čas 
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1. 10. 2022 dalje 

 
2. Pogoji za opravljanje dela:  
2a. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  

- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) tehniške smeri (grafične in medijske 
tehnologije); 

- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške smeri (grafične in medijske 
tehnologije); 

- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) tehniške smeri ali 
- specializacija po višješoslki izobrazbi (prejšnja) tehniške smeri 

 
2b. Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): 

- komunikativnost,  
- organizacijske sposobnosti, 
- znanja uporabe računalniških orodij,  
- poznavanje področja klasične in digitalne fotografije 
- teoretično in praktično poznavanje lastnosti in značilnosti konvencionalnih in 

digitalnih tehnologij tiska, 
- poznavanje področja grafične priprave tiska, 
- poznavanje tiskarskih strojev in tiskarske opreme ter občutek za tehniko, 
- poznavanje področja 3D modeliranja in priprave modelov za 3D tisk, 
- napredno poznavanje grafičnih programov Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, 

Lightroom) in Microsoftovega okolja Office. 
 
2c. Delovne izkušnje: 2 leti ustreznih delovnih izkušenj  
 
2d. Poskusno delo: 3 mesece  
 
3. Kratek opis dela in nalog: 

- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog, 
- sodelovanje pri izvedbi vaj in praktičnemu delu raziskovalnih nalog, 
- organizacija popravil in vzdrževanje delovnih naprav ter strojev in pripadajoče 

programske opreme, 
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov, 
- vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto, 
- izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca, 
- stalni nadzor nad upoštevanjem in izvajanjem varstvenih ukrepov in normativov 

varnosti in zdravja pri delu, 
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega 

mesta. 
 

Rok za prijavo:  15  dni, do 6.9.2022 
 



Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) 
naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: sks@ntf.uni-lj.si 
 
Naravoslovnotehnška fakulteta UL si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. 
členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL NTF si pridržuje pravico, 
da ne zapolni razpisanega delovnega mesta.  

 
 
4. Kontaktna oseba na članici: 

ga. Helena Zalar, tel. 01 200 32 39, e-pošta: helena.zalar@ntf.uni-lj.si 
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