
                           CURRICULUM VITAE 

 

OSEBNI PODATKI: 

    IME IN PRIIMEK David Kožuh 

      

 

DELOVNE IZKUŠNJE: 
   Obdobje 2014 -  
  

Od junija 2014 zaposlen kot Kustos pedagog v 
Goriškem muzeju. Od leta 2019 z nazivom višji kustos 
pedagog. 

 

Obdobje Od febuarja do maja 2015 sem nadomeščal 
konservatorko na ZVKDS OE Nova Gorica. 

 

                                    Obdobje  2013-2014 

            Delovno mesto in naloge Sodeloval pri realizaciji dokumentarnega filma o 

goriškem slikarju Slavku Furlanu pod okriljem 

Kulturnega doma Nova Gorica. Glavne naloge: 

raziskovanje življenja in opusa umetnika ter vodja 

projekta v času odsotnosti producenta oz. avtorja. 

 

Obdobje 2012- 

            Delovno mesto in naloge Oktobra 2012 odprl podjetje Itinera s.p. za potrebe 

turističnega vodenja, prevajanja in sodelovanja s 

podjetjem Hit d.d. Podjetje sezonsko odpiram in 

zapiram glede na potrebe iz poslovanja. 

 

Obdobje 2011 

Delovno mesto in naloge V koledarskem letu 2011 sem bil tolmač-prevajalec za 
italijanski jezik za potrebe MNZ 

 

 Obdobje 2011 (10 mesecev) 

Delovno mesto in naloge Volonterski pripravnik na Gimnaziji v Novi Gorici pri  

predmetih Umetnostna zgodovina in Italijanski jezik. 

Poleg pedagoških obveznosti še pomoč pri izpeljavi 

izmenjav ter ekskurzijah. Januarja 2012 opravil 

strokovni izpit. 

       Naziv in naslov delodajalca Gimnazija Nova Gorica 



  Delpinova 9 

  5000 Nova Gorica 

Vrsta dejavnosti Srednješolsko izobraževanje 

 

Obdobje  2005–2012 

Delovno mesto in naloge Delo preko M Servisa: delo z gosti, skrb za tujo 

lastnino, informiranje gostov, delo v timu; 

        Naziv in naslov delodajalca HIT d.d.  

     Delpinova 7a 

     5000 Nova Gorica 

                          Vrsta dejavnosti Igralniško-zabaviščni center 

            

IZOBRAZBA 

               

 Obdobje 2001–2010 

     Naziv ustanove Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

                    Smer/-i Umetnostna zgodovina in Italijanščina  

    Študij umetnostne zgodovine aprila 2010 diplomiral z odliko  

       Naslov diplome      Vile v Gorici od leta 1850 do leta 1900 

                             Pridobljen naziv profesor umetnostne zgodovine 

Nagrade in priznanja Dobitnik fakultetne Prešernove nagrade za študijsko 

    leto 2009/2010. V času študija prejemal Zoisovo 

                            štipendijo za nadarjene. 

V študijskem letu 2007/2008  opravil usposabljanje pri 

projektu Tutorstvo in bil oddelčni koordinator 

tutorjev.  

                         Študij italijanščine         septembra 2010 diplomiral z odliko  

     Naslov diplome Il tema della morte in Casa »la Vita« di Alberto Savinio 

Pridobljen naziv diplomirani italijanist 
 

     Obodbje 1997–2001  

      Naziv ustanove         Srednja ekonomska in trgovska šola, Nova Gorica 

    Pridobljen naziv  Ekonomsko-komercialni tehnik 

                     Nagrade in priznanja       Prejemal Zoisovo štipendijo za nadarjene 

 
 
TUJI JEZIKI  
                             Italijanski jezik  odlično govorno in pisno 

                              Angleški jezik   odlično govorno in pisno 

          Španski jezik        govorno  



ČLANSTVA  

                                       Obdobje        2003– 
                                              Kraj  Rožna dolina 
                      Funkcije in dosežki  aktiven član Športnega društva Rožna dolina.  

Organizator številnih dogodkov (športne in zabavne 
narave). 

  
        Obdobje 2004–2009 
             Kraj Ljubljana 

Funkcije in dosežki aktiven član društva študentov Umetnostne zgodov 
   Slovenije - Kunsthisterik.    
                            Leta 2009 prejel tudi častno članstvo  za zasluge. 
    

      Obdobje  2004–2007  
               Kraj Ljubljana 

 Funkcije in dosežki  predstavnik študentov oddelka za Romanistiko, nato 
pa še oddelka za Umetnostno zgodovino v 
Študentskem svetu Filozofske fakultete (ŠSFF). Leta 
2007 sodeloval pri prenovi študijskih programov; 
ustanovil in vodil Finančno komisijo ŠSFF; 

 
     Obdobje 2006–2008 
             Kraj  Ljubljana 

Funkcije in dosežki  član Senata, Upravnega odbora in študentske 
organizacije Filozofske fakultete 

  

DELO Z RAČUNALNIKOM odlično poznavanje okolja MS Windows in Office. 
Poznavanje računalniških omrežij in delo s strežniki  

DRUGA ZNANJA julija 2012 pridobil licenco za turističnega vodnika pri 
GZS (št. 1065); Pedagoško-andragoška izobrazba; 
Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. 
Strokovni izpit iz področja varstva. 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE  B kategorije (in lastno vozilo); 

HOBIJI/ZANIMANJA  branje knjig, tek, kino, gledališče, druženje s prijatelji  

  


