
 

 

 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 12. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 142/04, 33/09) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji______________sprejel  
 
 
 
 
 

S K L E P  
 
 
 

1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica imenuje  
 

 MATJAŽA BRECLJA, roj. 1958, prof. um. zgod. in sociologije, Gradnikove brigade 
41, Nova Gorica, 

 
za direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica. 
 
 

2.  
 

Mandat traja pet let, pod pogojem, da najkasneje v roku enega leta od imenovanja 
dostavi komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdili Državnega 
izpitnega centra Republike Slovenije o znanju italijanskega in enega od svetovnih jezikov 
na višji ravni. 
 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
Številka:014-1/2012                                Matej Arčon 
Nova Gorica,               ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
Številka:014-4/2013-14 
Nova Gorica, 20. novembra  2013 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

Skladno z 12. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – 
Nova Gorica imenuje direktorja ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po 
predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta. 
 
Na razpis za direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, ki je bil 
objavljen v Primorskih novicah, dne 18. 10. 2013, so je prijavilo osem kandidatov, od 
katerih štirje niso izpolnjevali razpisne pogoje (strokovno poznavanje področja dela 
zavoda, neustrezna izobrazba). Eden od razpisnih pogojev je tudi aktivno znanje 
italijanskega jezika in enega od svetovnih jezikov. 

 

Za aktivno znanje italijanskega jezika se šteje potrdilo o znanju italijanskega jezika na 
višji ravni zahtevnosti, ki ga je izdala uradno pooblaščena izobraževalna ustanova ali 
dokazilo, da se je kandidat šolal v italijanskem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – 
osnovno, srednjo, dodiplomsko ali podiplomsko v Italiji) ali je dosegel VII. stopnjo 
izobrazbe v okviru študija italijanskega jezika ali je 6 mesecev ali več opravljal dela 
visokošolske zahtevnosti v tujini v italijanščini ali je uspešno opravil izpit iz italijanskega 
jezika na dodiplomskem študiju.  

 
Za aktivno znanje svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika na višji 
ravni zahtevnosti, ki ga je izdala uradno pooblaščena izobraževalna ustanova ali 
dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, dodiplomsko ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel 
VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali 
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil 
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.  
 

Če kandidat ob prijavi na javni razpis ne dostavi potrdila o aktivnem znanju italijanskega 
jezika in potrdila o aktivnem znanju enega od svetovnih jezikov oziroma ne priloži drugih 
dokazil o aktivnem znanju italijanskega jezika in enega od svetovnih jezikov, navedenih v 
prejšnjih dveh odstavkih, mora potrdila o aktivnem znanju tujih jezikov, ki jih izda uradno 
pooblaščena izobraževalna ustanova dostaviti najkasneje v roku enega leta od dneva 
nastopa funkcije direktorja. 
 

Svet zavoda in strokovni svet zavoda sta podprla kandidaturo predlaganega kandidata. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji, ki je bila 20. 11. 2013, 
obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlaganega kandidata podpreti.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se  predlaga, da predloženi sklep sprejme.  
 
 
 
 
PRIPRAVIL:         Stanko Žgavc 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS   PREDSEDNIK 


