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Imenovanje direktorja javnega zavoda Gorenjski muzej (m/z) 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravne temelje imenovanje direktorja javnega zavoda Gorenjski muzej (m/z) predstavljajo: 
Zakon 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 77/07- UPB1, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg), 
Zakon 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 
Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, st. 12/13-UPB1). 

2. OBRAZLOZITEV 

Mestna obcina Kranj je na spletni strani Mestne obcine Kranj in na Zavodu Republike Siovenije za 
zaposlovanje dne 10.09.2019 objavila razpis za direktorja javnega zavoda Gorenjski muzej (m/z). Komisija 
za vodenje postopka razpisa delovno mesto direktorja Gorenjskega muzeja (m/z) (v nadaljevanju: 
komisija), ki jo je Matjaz Rakovec, zupan Mestne obcine Kranj, imenoval s sklepom, stevilka: 100-23/2019-
1-47/12, je ugotovila, da so se pravocasno do 25. 09. 2019 na razpis prijavili naslednji kandidati in 
kandidatke: 

Postopek odpiranja vlog je komisija izvedla, dne 30. 09. 2019 in pregledala ali so kandidati/kandidatke 
prilozili vsa zahtevana dokazila in ce izpo za zasedbo delovnega mesta. 
Komisija je ugotovila, da kandidatka izpolnjuje vse ra isne 
delovn mesta. V nada i izbirni postopek niso bili uvrsceni kandidati 

ker niso izpolnjevali v razpisu zahtevanega pogoja glede smeri 
izobrazbe, to je druzboslovna ali humanisticna smer, ter zahtevanih najmanj pet let delovnih izkusenj na 
podrocju muzejske dejavnosti. 
Komisija se je odlocila, da opravi izbirni postopek za delovno mesto direktor javnega zavoda Gorenjski 
muzej (m/z) v dveh fazah, in sicer za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov/kandidatk 
uporabila metodi pregleda prijave in razgovora. V fazi pregleda prijave se je pregledovalo izpolnjevanje 
formalnih razpisnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, na razgovoru pa se je preverjalo izpolnjevanje 
sledecih kriterijev: 

1. Delovne izkusnje s podrocja dela (mozno st. tock od 0 do 3) 
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2. Poznavanje podrocja dela javnega zavoda Gorenjski muzej 
Nastejte pet najpomembnejsih nalog Gorenjskega muzeja v preteklih treh letih (moino st. tock 
odOd03). 
Na podlagi katerih predpisov deluje Gorenjski muzej? (splosni zakoni: Zakon 0 zavodih, Zakon 0 
javnih usluibencih, Zakon 0 sistemu plac v javnem sektorju, Zakon 0 javnih narocilih; podrocni 
(specialni) zakoni : Zakon 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo, Zakon 0 varstvu kulturne 
dediscine, Zakon 0 varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Nacionalni 
program kulture), (moino st. tock od 0 do 3). 
Opisite kako se financira Gorenjski muzej, problematiko financiranja in nastejte morebitne nove 
vire financiranja (nova financna perspektiva EU 7), (moino st. tock od 0 do 3). 

3. Program dela 
Katere so prioritetne naloge v naslednjem petletnem obdobju v Gorenjskem muzeju {moino 
st. tock od 0 do 2)7 
Nastejte tri najpomembnejse cilje Gorenjskega muzeja v prihodnjem obdobju (moino st. 
tock od 0 do 2) . 
Kako povecati obisk muzeja7 (moino st. tock od 0 do 2). 

4. Vodstvene sposobnosti 
Na kaksen nacin boste urejali odnose z zaposlenimi v Gorenjskem muzeju {moino st. tock od 
o do 3)7 
Opisite svoje vodstvene izkusnje in opredelite svoje doseike (moino st. tock od 0 do 3) . 

5. Organizacijske sposobnosti (moino st. tock od 0 do 3) 
Kako si zamisljate sodelovanje med javnimi zavodi, katerih ustanovitelj je MOK7 

6. Splosni vtis kandidata (moino st. tock od 0 do 3). 
Kandidat/kandidatka je lahko v fazi razgovora skupno dosegel/-a najvec 30 tock. 

V skladu s poslanim vabilom z dne 30. 09. 2019 je komiSija s kandidatko mag. Marjano Zibert, ki izpolnjuje 
vse razpisne pogoje za zasedbo predmetnega delovnega mesta, dne 07. 09.2019 opravila razgovor. 

V skladu z 9. clenom Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, st. 12/13-UPB1) 
direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju Sveta zavoda in 
Strokovnega sveta. Na podlagi navedenega, je komisija dne 09. 10. 2019 Svet zavoda in Strokovni svet 
zavoda Gorenjski muzej pozvala k podaji mnenja h kandidatki. S strani obeh organov javnega zavoda je 
bilo mnenje podano na podlagi presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predloiila 
kandidatka k prijavi na razpis. 

S strani Sveta zavoda Gorenjskega muzeja je Mestna obcina Kranj, stevilka 133/2019 dne 30. 10. 2019 
prejela mnenje h kandidatki za delovno mesto direktorja. Ciani Sveta zavoda so na svoji 14. redni seji, dne 
17. 10. 2019 sprejeli sklep stevilka 14.2.1, in sicer da kandidatki za direktorico javnega zavoda Gorenjskega 
muzeja mag. Marjani Zibert podajajo pozitivno predhodno mnenje. 

Dne 30. 10. 2019 je Mestna obcina Kranj s strani Strokovnega sveta Gorenjskega muzeja prejela mnenje 
h kandidatki za delovno mesto direktorja, stevilka 135/2019 z dne 30. 10. 2019. Ciani Strokovnega sveta 
so na svoji 9. redni seji, dne 17. 10. 2019 sprejeli sklep stevilka 2/1, da podajajo pozitivno predhodno 
mnenje. 

Komisija je po pregledu prijav, opravljenem razgovoru ter tockovanju in na podlagi podanih predhodnih 
mnenj Sveta zavoda in Strokovnega sveta javnega zavoda Gorenjski muzej, ugotovila, da je primerna 
kandidatka za zasedbo delovnega mesta direktor javnega zavoda Gorenjski muzej (mli) mag. Marjana 
Zibert . 
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3. PREDLOG SKLEPA 
Na podlagi komisije ter pozitivnega mnenja Sveta zavoda in Strokovnega sveta javnega zavoda Gorenjski 
muzej Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji: 

SKLEP: 

Mag. Marjana Zibert se imenuje za direktorico javnega zavoda Gorenjski muzej za mandatno dobo petih 
let. 

Pripravila: 

~eva V~,hpvec - lIicit f 

fJWe4 MiIVl'fc - ;1(/(1'( 

Nada Bogataj Krzan 
Vodja Urada za druzbene dejavnosti 

Pi 

Priloga: 
kopija prijave na razpis kandidatke mag. Marjane ibert ter program razvoja za nadaljnjih 5 let, 
mnenje Sveta zavoda Gorenjski muzej h kandidatki za delovno mesto direktorja Gorenjskega muzeja, 
stevilka 133/2019 z dne 28. 10. 2019, 
mnenje Strokovnega sveta Gorenjskega muzeja h kandidatki za delovno mesto direktorja Gorenjskega 
muzeja, stevilka 135/2019 z dne 30. 10. 2019. 
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