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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 11.9.2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MUZEJI RADOVLJIŠKE 
OBČINE 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve,  
- predlagana kandidatka za direktorico Petra Bole.  

 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica za direktorico javnega zavoda Muzeji radovljiške 
občine imenuje Petro Bole. 
2. Direktorica nastopi mandat 16.1.2019 za mandatno dobo 5 let.   
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 11.9.2018 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

1. Zakonska podlaga 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzeji radovljiške občine (DN UO, št. 31/03 in št. 
243/18 v nadaljevanju Odlok)   
 
2. Obrazložitev 
Svet javnega zavoda Muzeji radovljiške občine (v nadaljevanju Svet MRO) je dne 1.6.2018 z 
dopisom seznanil Občino Radovljica, da v mesecu januarju 2019 direktorici zavoda Vereni 
Štekar-Vidic poteče 5-letni mandat in da se skladno z Odlokom začne razpisni postopek za 
imenovanje direktorja za nov mandat. 
 
Odlok v 19. členu določa, da direktorja MRO imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, 
potem ko pridobi mnenje sveta MRO. Če svet MRO ne poda mnenja v roku 30 dni od dneva, 
ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je bilo mnenje pozitivno. Razpis opravi ustanovitelj. 
 
Razpis za delovno mesto direktorja MRO je bil dne 1.8.2018 objavljen na spletni strani 
Občine Radovljica, na Zavodu za zaposlovanje in spletni strani Muzeji radovljiške občine, in 
sicer do 21.8.2018.  
 
KMVI, ki ima v tem postopku tudi vlogo razpisne komisije, je na 32. redni seji, dne 
27.8.2018, pri odpiranju vlog ugotovila, da se je prijavilo pet kandidatov. Člani KMVI so 
ugotovili, da formalne razpisne pogoje izpolnjujeta dve kandidatki. Pri ostalih kandidatih ni 
bilo izkazanih treh let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, zato se v nadaljnji 
izbirni postopek niso uvrstili.  
 
KMVI je za obe kandidatki, ki sta izpolnjevali razpisne pogoje, Svetu MRO poslala dopis za 
pridobitev predhodnega mnenja. Svet MRO je na svoji seji dne 6.9.2018 zavzel mnenje in ga 
poslal občini (mnenje je predloženo svetnikom).  
 
Člani KMVI so na 33. seji dne 10.9.2018 opravili razgovore s povabljenima kandidatkama, in 
sicer s Petro Bole in Vereno Štekar-Vidic. Kandidatki sta uvodoma predstavili svoj program 
(fotokopije razvojnih programov muzejske dejavnosti so svetnikom predložene), nato so vsi 
člani KMVI kandidatkama zastavljali različna vprašanja. Postavljena vprašanja članov KMVI 
kandidatkama so bila osredotočena predvsem na njun program ter predlog razvoja zavoda, 
merila in kriteriji so bili povzeti iz javne objave. V zaključnem delu razgovora so bila 
kandidatkama postavljena različna splošna vprašanja.  
 
Člani KMVI so se na podlagi razgovorov, predstavitev programa razvoja dela ter podanih 
odgovorov kandidatk po razpravi na seji odločili, da občinskemu svetu predlagajo, da za 
direktorico Muzeji radovljiške občine imenuje Petro Bole.   
 

http://www.radovljica.si/
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Mandat direktorja zavoda je pet let in se lahko ponovi. Svet MRO po osmi alineji 12. člena 
Odloka sklene pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju župana ustanovitelja.   
 
3. Finančne posledice 
Imenovanje direktorice javnega zavoda Muzeji radovljiške občine za proračun občine ne bo 
imelo neposrednih finančnih posledic. 
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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