
 

 

 
 
 
 
Št.: IDOP 770/11 
Datum: 21.04.2011 
 
SLOVENSKI FILMSKI CENTER, javna agencija Republike Slovenije, objavlja razpis za prosto delovno 
mesto 
 

VODJE  
informacijske pisarne MEDIA Desk Slovenija  

 
Informacijska pisarna MEDIA Desk Slovenija, ki deluje v okviru Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije, promovira program »MEDIA 2007«, podporni program Evropske unije 
za obdobje 2007-2013, katerega dejavnosti omogočata Evropska komisija in Ministrstvo RS za 
kulturo.  Osrednji cilj programa je izboljšanje mednarodnega obtoka evropskih avdiovizualnih 
izdelkov ter konkurenčnosti evropskega filma, televizije in novih medijskih industrij. Več informacij o 
programu je dostopnih na spletni strani www.mediadeskslovenia.eu .  
 
Osrednje naloge vodje informacijske pisarne MEDIA Desk Slovenija so predvsem: 

- zagotavljanje promocije programa »MEDIA 2007« in »MEDIA Mundus« v RS; 
- omogočanje nosilcem avdiovizualnih projektov sodelovanje v programu; 
- posredovanje informacij o programu; 
- zagotavljanje konsistentnih stikov z različnimi institucijami, ki podpirajo avdiovizualni sektor v 

RS in drugih državah, vključenih v program MEDIA, z namenom prispevati h 
komplementarnosti projektov v okviru programa ter nacionalnih ukrepov podpore; 

- posredovanje med Evropsko komisijo in slovenskimi filmskimi delavci ter sodelovanje z 
Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo; 

- promoviranje podpornih mehanizmov EU za področje avdiovizualne dejavnosti; 
- strokovna in tehnična pomoč ter svetovanje kandidatom za finančno podporo iz programov 

»MEDIA 2007« in »MEDIA Mundus«; 
- organizacija promocijskih dogodkov in delavnic v povezavi s prednostnimi nalogami 

programa; 
- priprava letnega akcijskega načrta in proračuna pisarne MEDIA Desk Slovenija; 
- nadzorovanje izvajanja letnega načrta in priprava poročil o letnih dejavnostih in proračunskih 

izdatkih; 
- redno posodabljanje spletne strani, namenjene promociji programa, in objava promocijskega 

gradiva; 
- organizacija delovnih nalog podrejenih; 

 
Formalni pogoji za zasedbo delovnega mesta so: 

- univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri (VII/2 ali bol. II. st.); 
- aktivno znanje angleškega jezika, pasivno znanje francoskega in/ali drugega jezika EU je 

zaželeno; 
- vsaj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na filmskem in avdiovizualnem 

področju ali na področju vodenja mednarodnih projektov (prednost ima vodenje projektov 
EU); 

http://www.mediadeskslovenia.eu/


- poznavanje avdiovizualne dejavnosti in filmske produkcije ter izkušnje s področja 
avdiovizualnega obveščanja, koordinacije (organizacija seminarjev; konferenc; itd.) in/ali 
odnosov z javnostmi; 

- poznavanje evropskih ustanov, politik in predpisov z avdiovizualnega področja ter predpisov 
EU; 

- poznavanje slovenskih predpisov s področja javnih financ in javne uprave; 
- seznanjenost s slovenskimi in najpomembnejšimi evropskimi politikami ter podpornimi 

mehanizmi na filmskem in avdiovizualnem področju, vključno s programi MEDIA; 
- računalniška znanja; 
- vodstvene sposobnosti, komunikativnost, kreativnost in pripravljenost za timsko delo. 

 
Obvezne priloge prijave: 

- fotokopija dokazila o doseženi stopnji izobrazbe; 
- dokazilo o aktivnem znanju angleškega jezika; 
- življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku; 
- dokazilo o delovnih izkušnjah in/ali podatki za stik s predhodnimi delodajalci; 
- priporočilno pismo; 
- motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku. 

 
Zaradi morebitnih konfliktov interesov kandidati ne bodo smeli biti osebno, poslovno, politično ali 
kakor koli drugače interesno povezani z nosilci avdiovizualnih projektov, ki bodo kandidirali za 
sredstva programa »MEDIA 2007«. 
 
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, vendar pod pogojem, da je Slovenski filmski center 
izbran za upravljanje programa »MEDIA 2007« s strani RS, in sicer s polnim delovnim časom ter tri-
mesečnim poskusnim delom. 
 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati oz. kandidatke pošljejo do 
vključno 23. 5. 2011, in sicer na naslov: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, 
Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana, s pripisom v slovenskem jeziku: »razpis za vodjo MEDIA Deska - 
ne odpiraj« in angleškem jeziku: »Concerning the call for the coordinator of the MEDIA Desk Slovenia 
- do not open". 
 
Formalno nepopolne ali prepozne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. S kandidati, ki bodo 
uvrščeni v izbirni postopek, bodo opravljeni razgovori v roku enega meseca po poteku roka za prijavo. 
 
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku osmih dni po opravljeni izbiri. 
 
Za dajanje informacij o izvedbi razpisa je pristojna ga. Sabina Žakelj, tel. št. 01/234 32 00, e-pošta: 
mediadesk.slo@film-center.si . 
 
 
 

                       dr. Samo Rugelj 
     v.d. direktorja Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije 

mailto:mediadesk.slo@film-center.si

