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Številka: 014-0014/2020 
Datum: 4. marec 2020 
 
Občinski svet Občine Škofja Loka, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 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. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-
ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja 
Loka (Uradni list RS, št. 112/03 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/18) razpisuje eno 
prosto delovno mesto 
 

DIREKTOR  
JAVNEGA ZAVODA LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA (m/ž) 

 
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, 
izpolnjuje tudi naslednje pogoje:  

– VII. raven izobrazbe (magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) oz. po prejšnjih programih 
specializacija po visokošolskih strokovnih programih in univerzitetni programi) ali VI/2. 
raven izobrazbe (visokošolski strokovni in univerzitetni programi (oboje 1. bolonjska 
stopnja) oz. po prejšnjih programih specializacija po višješolskih programih in 
visokošolski strokovni programi) družboslovne smeri,  

– najmanj pet let delovnih izkušenj na ravni izobrazbe VII ali najmanj deset let delovnih 
izkušenj na ravni izobrazbe VI/2,  

– vodstvene in organizacijske sposobnosti,  
– aktivno znanje slovenskega jezika,  
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.  

 
 Kandidat mora k prijavi priložiti: 

1. življenjepis; 
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 

vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;  

3. opis delovnih izkušenj1, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:  
a. zahtevane delovne izkušnje,  
b. poznavanje področja dela muzeja,  
c. sposobnost za vodenje in organiziranje;  

4. izjavo, da aktivno obvlada slovenski jezik in ustrezna dokazila;  
5. izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na ravni aktivnega znanja, iz katere 

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

6.  program dela zavoda za prihodnjih pet let. 
 
Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo 

                                                           
1 Opis delovnih izkušenj 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. 
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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 slovenščino aktivno obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus 
po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.  
 
Za aktivno raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika. Šteje 
tudi dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- 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 univerzitetnem študiju.  
 
Občina Škofja Loka bo izbranega kandidata po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovala 
za direktorja zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas trajanja mandata s predsednikom sveta javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka. 
 
Prijave naj kandidati do vključno 6. aprila 2020 pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Občina 
Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali na elektronski naslov 
obcina@skofjaloka.si, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja Loškega muzeja Škofja 
Loka«. 
  
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki 
bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat 
ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat 
izpolnjuje razpisne pogoje. 
 
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po izdaji sklepa o imenovanju.  
 
Informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo preko e-pošte obcinski.svet@skofjaloka.si.  
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
 
 
  OBČINA ŠKOFJA LOKA 
  Predsednica komisije: 
  Melita Rebič, l.r.  
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