
 

 
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 142/04, 33/09 in 8/16) ter 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica na seji______________ sprejel naslednji  
 
 
 
 
 

S K L E P  
 
 
 

1.  
 

V postopku javnega razpisa za direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova 
Gorica, ki je bil objavljen dne 3. 1. 2022 na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, na 
spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni strani Goriškega muzeja, se ne 
izbere noben od prijavljenih kandidatov.  
 
 

2.  
 

Javni razpis za direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica se 
ponovi. 
 
 

3. 
 

Prijavljene kandidate se o neizbiri obvesti v petnajstih dneh. 
 
 

4. 
 

Ta sklep velja takoj.  
 
 
 
 
Številka: 014-0026/2021                            Klemen Miklavič 
Nova Gorica,                ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 014-0026/2021-27 
Nova Gorica, 15. februarja 2022  
 
 

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 (Uradni list RS, št. 142/04, 33/09 in 8/16; v nadaljevanju: odlok) imenuje 
direktorja ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta 
zavoda in strokovnega sveta. 
 
Za direktorja je, v skladu s 14. členom odloka, lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih 
pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: 

- univerzitetna izobrazba oz. magisterij stroke, 
- strokovno poznavanje področja dela zavoda, 
- najmanj pet let delovnih izkušenj, 
- organizacijske in vodstvene sposobnosti, 
- znanje slovenskega jezika na visoki ravni, 
- znanje italijanskega jezika na osnovni ravni in enega od svetovnih jezikov na 

višji ravni. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: Komisija) je na 
seji dne 2. decembra 2021 obravnavala in potrdila besedilo javnega razpisa za direktorja 
javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica. Javni razpis je bil dne 3. januarja 
2022 objavljen na spletni strani mestne občine, na spletni strani Zavoda RS za 
zaposlovanje, na spletni strani Goriškega muzeja, obvestilo o objavi javnega razpisa pa 
tudi v Primorskih novicah. V 10-dnevnem razpisnem roku se je prijavilo šest kandidatov in 
kandidatk (v nadaljevanju: kandidati).  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji, ki je bila 20. 1. 2022 
ugotovila, da so štiri prijave popolne in da sta dve prijavi nepopolni. V izbirni postopek so 
se tako uvrstili štirje kandidati. Komisija je sklenila, da se svet in strokovni svet zavoda 
Goriški muzej Kromberk zaprosi za podajo predhodnega mnenja o kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje za predmetno imenovanje. Po prejemu mnenja Sveta zavoda z dne 
26. 1. 2022 in strokovnega sveta zavoda z dne 28. 1. 2022, je Komisija dne 9. februarja 
2022 s kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, opravila razgovor in ocenjevala 
njihovo primernost za opravljanje funkcije direktorja z več vidikov, in sicer glede na 
predložen program razvoja in delovanja zavoda za mandatno obdobje, predstavitev 
kandidata in odgovore na vprašanja. 
 
Komisija je na seji dne 15. 2. 2022 po opravljeni razpravi, v kateri so člani komisije 
predstavili svoje ocene posameznih kandidatov ter stališča glede njihove ustreznosti za 
obravnavano delovno mesto, sprejela odločitev, da se ne izbere noben od prijavljenih 
kandidatov za direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica ter da se 
postopek javnega razpisa ponovi. Takšno odločitev je Komisija sprejela na podlagi 
opravljenega glasovanja, v katerem nobeden od kandidatov ni prejel potrebne podpore 
članov Komisije. 



 

Glede na navedeno, se Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlaga, da 
predloženi sklep sprejme.  
 
V primeru sprejema predmetnega sklepa bodo neizbrani kandidati obveščeni o neizbiri. 
 
 
PRIPRAVILA:         Maja Erjavec 
Šalini Goljevšček Mozetič               PREDSEDNICA 
 


