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Občina Tolmin na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 

RS, št. 77/2007 – UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013 in 68/2016) ter 11. in 12. člena Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej (Uradni list RS, št. 59/2017) objavlja 

 

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO 
DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA TOLMINSKI MUZEJ 

 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje 

pogoje: 
- najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakovredno izobrazbo humanistične ali družboslovne 

smeri, 

- najmanj pet let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti,  
- aktivno znanje slovenskega jezika,  

- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,  
- opravljen strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine,  

- državljanstvo Republike Slovenije,  

- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.  

 
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi predlog razvoja in dela muzeja za mandatno 

obdobje. 

 
V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita na področju varstva kulturne 

dediščine, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata.  
 

Direktor bo po predhodnem mnenju Sveta zavoda Tolminski muzej imenovan s strani Občinskega 
sveta Občine Tolmin za mandatno dobo 5 let.  

 

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja mandata. 
  

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter 
predlogom razvoja in dela muzeja za mandatno obdobje najkasneje do vključno 21. decembra 2017 v 

zaprti kuverti na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, s pripisom »Ne odpiraj – 

Razpis za direktorja Tolminskega muzeja«. Upoštevale se bodo samo pravočasne prijave z zgoraj 
navedenim pripisom.  

 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od dneva, ko bo pristojni organ opravil izbiro.  

 
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za ženske in moške. 

 
  Uroš Brežan, 

 župan Občine Tolmin 


