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              Hitri postopek 
Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
__________________ sprejel 

 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  

javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 142/04, 33/09) se 14. člen spremeni tako, da se na novo glasi: 
 

»Za direktorja je 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.  
 

Prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti:  
– življenjepis,  
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in  
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje.« 

 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka: 67-10/2004 
Nova Gorica,      
              

            Matej Arčon 
     ŽUPAN 
 
 
 
 

 



 

Številka: 67-10/2004-8 
Nova Gorica, 7. januarja 2016 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova 
Gorica (v nadaljevanju: Odlok): 
 
Ob prvem branju Odloka, ki je potekalo na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica dne 17. decembra 2015, so bili podani številni predlogi in pripombe svetnic in 
svetnikov, ki so se nanašali na različne pogoje za imenovanje kandidata za direktorja, in 
sicer na smer in stopnjo zahtevane izobrazbe, zahtevana leta in vrsto delovnih izkušenj, 
stopnjo znanja slovenskega jezika in stopnjo znanja tujih jezikov.  
 
Po proučitvi vseh predlogov in pripomb predlagamo določene dopolnitve ter podrobnejše 
obrazložitve, ki se nanašajo na pogoje za imenovanje kandidata za direktorja. 
 
Glede pogoja, ki se nanaša na smer in stopnjo izobrazbe predlagamo, da se glede na to, 
da so naloge direktorja javnega zavoda bistveno širše kot samo znanje s področja 
»družboslovja in humanizma«, da želimo omogočiti širši nabor potencialnih kandidatov 
ter da se upošteva nekdanje in sedanje stopnje ter ravni izobrazbe, le-ta razširi iz 
sedanjega pogoja »univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri« na 
»univerzitetno izobrazbo oz. magisterij stroke«, skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) in 
Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 s spremembami). 
 
Pri pogoju »najmanj pet let delovnih izkušenj« smatramo, da je zahtevano število let 
delovnih izkušenj primerno, saj ima direktor številne odgovornosti in pristojnosti, ki se 
nanašajo na organiziranje, vodenje dela in poslovanja zavoda, odgovornosti v zvezi z 
zakonitostjo dela zavoda, odgovornostjo za strokovno izvajanje nalog, pripravo 
zahtevanih aktov itd., navsezadnje se je potrebno zavedati, da je uspešnost delovanja 
javnega zavoda neposredno povezana z ustreznostjo, sposobnostjo, znanjem ter 
izkušnjami direktorja. Glede na to smatramo, da zniževanje let delovnih izkušenj ni 
primerno, se pa kot delovne izkušnje lahko upošteva različne oblike dela, ki jih je 
potencialni kandidat za direktorja izvajal pred tem, kot to določa 13. točka 6. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 s spremembami), jih je pa 
potrebno izkazati z verodostojnimi listinami iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in 
stopnja izobrazbe. 
 
Pri pogoju v zvezi z znanjem slovenskega jezika smatramo, da je primeren pogoj za 
direktorja javnega zavoda »znanje slovenskega jezika na visoki ravni«.  
Pogoje, ki jih v zvezi z dokazovanjem znanja slovenskega jezika mora izpolnjevati 
kandidat ter vrsto dokazil, se določi v javnem razpisu. 
 
Ob pogoju, ki se nanaša na znanje tujih jezikov, so bile s strani svetnic in svetnikov 
izpostavljene nekatere nejasnosti, ki se nanašajo na tako imenovano »aktivno in 
pasivno« znanje jezika ter na dokazovanje znanja oz. ustreznost dokazil. Zaradi boljšega 
razumevanja navedene problematike podajamo nekoliko širšo obrazložitev. 
Izraza »aktivno in pasivno« znanje jezika se sicer v praksi še vedno uporabljata, je pa 
tako poimenovanje strokovno neustrezno in zastarelo, zato smo ju želeli nadomestiti z 



 

novima terminoma »osnovna raven in višja raven«. Izobraževalni programi opredeljujejo, 
da znanje na osnovni ravni ustreza A2 ravni, znanje na višji ravni pa ravni B2. V Sloveniji 
namreč od septembra 1999 ni mogoče dobiti javno veljavnih potrdil o aktivnem/pasivnem 
znanju jezika. Tega leta so namreč začeli veljati novi javno veljavni programi tujih jezikov 
za odrasle, ki so ob nastanku kot referenčno gradivo uporabili nova strokovna dognanja, 
zbrana v publikaciji Sveta Evrope »Common European Framework of Reference for 
Languages« - Skupni evropski jezikovni okvir. V tej publikaciji so zbrane in objavljene 
lestvice z opisi ravni znanja. Teh je 6, razvrščajo pa se tako: A1 in A2 – osnovni 
uporabnik, B1 in B2 – samostojni ali neodvisni uporabnik ter C1 in C2 – usposobljeni 
uporabnik ali uporabnik na ravni jezikovnega mojstrstva. Cilj skupnih evropskih 
standardov je povečati in poenostaviti izobraževalno in poklicno mobilnost.  
Drugi del vprašanj pa se je nanašal na način dokazovanja znanja tujih jezikov. Na trgu je 
veliko ponudnikov, ki izvajajo izobraževanja in podeljujejo različna potrdila o znanju 
tujega jezika, ki pa nimajo vsa enakega statusa. Potrdila, ki jih npr. izdaja Državni izpitni 
center, temeljijo na javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle. Njihova 
veljavnost je bila potrjena v Uradnem listu RS št. 53/01 s spremembami (Odredba o 
obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle). Potrdilo o izpitu iz tujega 
jezika Državni izpitni center izda tistemu, ki uspešno opravi izpit iz znanja po javno 
veljavnih izobraževalnih programih angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine ali 
madžarščine za odrasle, ki jih je sprejel minister za šolstvo in šport z Odredbo o 
izobraževalnih programih angleščina, francoščina, italijanščina in nemščina za odrasle 
(Uradni list RS, št. 59/99) ter s Pravilnikom o izobraževalnem programu madžarščina za 
odrasle (Uradni list RS, št. 54/05). Ta potrdila se tako lahko uporabijo za uradne namene 
kot dokazilo o znanju tujega jezika. Za dokazovanje znanja tujega jezika na osnovni oz. 
višji ravni se lahko določi tudi druga potrdila. 
Sicer pa se pogoje, ki jih v zvezi z dokazovanjem znanja tujih jezikov mora izpolnjevati 
kandidat ter vrsto dokazil, določi v javnem razpisu. 
 
Poleg spremembe terminologije smo z namenom, da se lahko na javni razpis prijavi širši 
krog zainteresiranih kandidatov, že ob obravnavi Odloka na seji Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica dne 17.12.2015 predlagali tudi znižanje zahtevnosti znanja 
italijanskega jezika z doslej zahtevanega aktivnega znanja na nivo osnovne ravni. 
 
2.  Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka: 
Cilji, ki jih želimo doseči s predlaganimi spremembami so naslednji:  

- z uvajanjem pogoja »univerzitetna izobrazba oz. magisterij stroke«, se razširi 
nabor kandidatov, ki imajo ustrezno stopnjo izobrazbe, pridobljeno tudi na drugih 
izobraževalnih smereh, ne le s področja družboslovja in humanizma,  

- dopolnitev zahtevane ravni izobrazbe: poleg nekdanjih »predbolonjskih« študijskih 
programov se uvaja tudi stopnja zahtevane izobrazbe, pridobljena po sedanjih 
»bolonjskih« programih (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema 
izobraževanja in usposabljanja), 

- z uvedbo ravni zahtevnosti uvajamo natančnejšo definicijo znanja slovenskega 
jezika, 

- pri znanju tujih jezikov zamenjujemo zastarelo in neustrezno poimenovanje  z 
novimi, posodobljenimi termini, 

- stopnjo znanja italijanščine znižujemo z namenom, da se razširi nabor 
potencialnih kandidatov. 

 

3.   Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 s 
spremembami), Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 
(Uradni list RS, št. 61/06 s spremembami), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 
63/07 s spremembami). 



 

Predlagane spremembe niso v nasprotju z navedenimi pravnimi podlagami. 
 
4.   Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:    
S sprejetjem predlaganega Odloka se razširi nabor potencialnih prijaviteljev, uvaja se 
stopnja izobrazbe pridobljena tudi po novih »bolonjskih« programih, uporaba ustreznih 
terminov za stopnjo znanja tujih jezikov, uvaja se določba, da se zahteva znanje 
slovenskega jezika na visoki ravni. 
 
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
S sprejetjem predlaganega Odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bo dodatnih 
materialnih obveznosti. 
 
6.    Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:  
Takih okoliščin ni. 
 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradne objave št. 108/12) predlagamo Mestnemu svetu, da predloženi Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej 
Kromberk – Nova Gorica obravnava in sprejme po hitrem postopku, ker gre za 
manjše spremembe oz. dopolnitve. 
 
 
Pripravili: 
 
Mag. Marinka Saksida       Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti        ŽUPAN 
 
 
Majda Petejan                                        
Višja svetovalka za družbene dejavnosti   


