
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP in tretjega 
odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk-Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 142/04, 33/09 in 8/16), Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica objavlja javni razpis za delovno mesto 
  
 

direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica 
 
 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s 
področja delovnega prava, 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. 
 

Za univerzitetno izobrazbo oz. magisterij stroke oz. za izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej 
izobrazbi šteje, če je oseba pridobila visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko 
univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specialistično izobrazbo po visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobrazbo 
po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) 
ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska 
stopnja). 
 
Za izpolnjevanje pogoja znanja slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu 
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šo lo. 
Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s 
posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu 
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki 
Sloveniji. Pri tem se šteje, da aktivno znanje slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po 
izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.  
 
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja italijanskega jezika na osnovni ravni šteje potrdilo o 
jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali dokazilo o 
uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopna izobrazbe), iz katerega je razvidno, da 
je bilo izobraževanje iz italijanskega jezika uspešno zaključeno. 

 
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja svetovnega jezika na višji ravni  šteje potrdilo o 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 uradni jezik) ali je dosegel univerzitetno izobrazbo 
oz. magisterij stroke 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.  
 
Prijavi na javni razpis je kandidat dolžan priložiti: 

- življenjepis, 
- program razvoja zavoda za mandatno obdobje, 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev: 

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti 
razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je 
bila izobrazba pridobljena ter fotokopije ustreznih listin;  

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:  
- strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,  

- zahtevane delovne izkušnje,  



- organizacijske in vodstvene sposobnosti.  
Opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za 
katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis 
dela. Opisu je potrebno priložiti fotokopije pogodb o zaposlitvi (iz katerih so razvidni 
podatki, ki se nanašajo na opis delovnega mesta, zahtevnost del, datum sklenitve in 
posebna pooblastila) oziroma druga ustrezna dokazila, iz katerih so razvidne ustrezne 
delovne izkušnje (npr. izpis iz ZPIZ) ter organizacijske in vodstvene sposobnosti (npr. 
potrdilo delodajalca).  

3. izjavo, da obvlada znanje slovenskega jezika na visoki ravni in ustrezna dokazila;  
4. izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni zahtevnosti, iz 

katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru 
katere je bilo znanje pridobljeno in ustrezna dokazila; 

5. izjavo o znanju italijanskega jezika na osnovni ravni zahtevnosti, iz katere mora 
biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno in ustrezna dokazila. 

 
Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je 
potrebno priložiti uraden prevod. 
 
Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe in delovnih izkušenj navede tudi 
izkušnje iz področja organizacije in vodenja ter druga znanja in veščine, ki jih je pridobil tekom dela in 
zaposlitev. 
 
Prijave naj kandidati pošljejo v desetih (10) dneh od dneva objave javnega razpisa s priporočeno 
pošiljko na naslov: 
 
Mestna občina Nova Gorica, Mestni svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,  
s pripisom: »Prijava na javni razpis za direktorja Goriškega muzeja - NE ODPIRAJ«. 
 
V postopek izbire se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki 
bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Prijava bo pravočasna, če bo oddana po pošti s priporočeno 
pošiljko najkasneje zadnji dan roka. Za nepopolno prijavo se bo štela prijava kandidata, ki ne bo 
vsebovala s tem razpisom zahtevanih dokumentov in dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče 
razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. 
 
Postopek izbire kandidata bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne 
občine Nova Gorica. V okviru postopka imenovanja bodo kandidati povabljeni na razgovor s Komisijo, 
kandidat, ki ga bo Komisija izbrala pa se bo lahko predstavil tudi članom Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica na seji, na kateri bo Mestni svet odločal o imenovanju. 
 
Osebni podatki kandidatov se bodo obdelovali v okviru in za namen izvedbe postopka imenovanja, kar 
zlasti obsega posredovanje podatkov članom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, svetu 
zavoda in strokovnemu svetu ter službi za mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Ob imenovanju se 
osebni podatki imenovanega kandidata lahko sporočijo medijem. 
 
Osebni podatki neizbranih kandidatov se hranijo do izteka roka za vložitev pravnih sredstev oz. najdlje 
do pravnomočnega zaključka morebitnega sodnega postopka.  
 
V postopku izbire lahko komisija odloči, da se preveri znanje kandidata iz tujega jezika, strokovna 
usposobljenost ali da se opravi psihološko testiranje, vse navedeno s pomočjo pooblaščene strokovne 
osebe. V tem primeru se izbrani strokovni osebi posredujejo osebni podatki, ki jih slednja potrebuje za 
opravo preizkusa. 
 
Direktorja na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta za mandatno dobo 
petih let. Predviden začetek mandata je 9. maj 2022. 
 
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Miran Ljucovič, tel. 05 3350 
115. 



                                                                                       
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ženske in moške. 

 
                 Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
                 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
  Maja Erjavec, predsednica 
 


