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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA
Zadeva: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE –
SKRAJŠANI POSTOPEK
V skladu z 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v
obravnavo
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE – SKRAJŠANI POSTOPEK
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali:
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve,
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.
PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljiške občine.
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljiške občine.
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Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe), 36. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 56/08 in spremembe) in 17. člena
Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na ___.
seji dne _______ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljiške občine
1. člen
Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
» Za direktorja MRO je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje
naslednje pogoje:
- da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem
ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali
doktorat humanističnih ali družboslovnih študij,
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih
mestih,
- da izkazuje strokovno poznavanje s področij dejavnosti javnega zavoda,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.«
KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica –
Uradne objave.
Številka:
Datum:
Ciril Globočnik
ŽUPAN
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O B R A Z L O Ž I T E V
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE – SKRAJŠANI POSTOPEK
1. Zakonska podlaga:
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in spremembe),
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB in spremembe),
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).
2. Obrazložitev
Veljavni odlok, ki v 20. členu določa pogoje za imenovanje direktorja, je bil sprejet v letu 2003 na
podlagi tedaj veljavnega izobraževalnega sistema. Izobraževalni sistem se je vmes spremenil, in
sicer se uporablja bolonjski izobraževalni sistem, ki so ga vse slovenske fakultete in visoke šole
uvedle najkasneje s študijskim letom 2009/2010.
Prav tako se predlagane spremembe usklajujejo z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za
kulturo, posebej s 36. členom, ki določa, da je za direktorja lahko imenovan, kdor strokovno
pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti.
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka, predlagamo, da se na isti seji opravita obe
obravnavi odloka (2. odstavek 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljice).
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka se spreminja:

20. člen
Za direktorja MRO je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri ene od muzejskih
strok, ki so zastopane v dejavnosti muzeja,
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti,
- da ima sposobnost za organiziranje in vodenje,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Za direktorja MRO je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
- da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem ali
magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat
humanističnih ali družboslovnih študij,
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih
mestih,
- da izkazuje strokovno poznavanje s področij dejavnosti javnega zavoda,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
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3. Finančne posledice
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji
radovljiške občine za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.
Pripravile:
Monika Sluga,
višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve
Tanja Pogačnik,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Manca Tomažin,
vodja Oddelka za splošne zadeve

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave
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