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Številka : 110-4/2020-1 
Datum : 17.1.2020 
 
Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF) in 25. 
člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 
33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, objavlja 
prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas  
 

VODJA MUZEJA - STROKOVNI DELAVEC ZA KULTURO IN TURIZEM VII/2  

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:  
- visoka strokovna izobrazba (prva stopnja) 
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj 
- višja raven znanja angleškega jezika  
 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista 
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo 
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem 
delodajalcu. Za delovno izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec 
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja 
izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovnem izkušnje se 
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba 
kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna 
čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.  
 
Naloge na delovnem mestu so :  

- načrtovanje in kontrola nalog  s področja kulture in turizma v občini, v Muzeju Lojzeta 
Slaka (v nadaljevanju : muzej); 

- spremljanje in nadziranje dela muzejskih vodnikov,  
- priprava poročil s svojega področja, 
- vodenje poslovanja muzejske trgovine, 
- načrtovanje promocije Muzeja L. Slaka in T. Pavčka, 
- vodenje, izvajanje  in spremljanje vseh aktivnosti; 
- sprotno evalviranje  aktivnosti; 

 
PODROBEN OPIS DEL IN NALOG :  

- povezovanje s strokovnimi institucijami in kulturnim ter turističnim trgom; 
- priprava in izvajanje načrta promocije projekta ter skrb za njeno izvedbo; 
- organizacija in promocija dogodkov, novinarskih konferenc, okroglih miz, delovnih 

srečanj z lokalnimi in nacionalnimi deležniki;  
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- samostojno načrtovanje in oblikovanje vsebin za komuniciranje, pisanje člankov v 
slovenskem in angleškem jeziku, odnosi z javnostmi, priprava napovedi za medije, 
sporočil za javnost, priprava komunikacijskih strategij; 

- vsebinsko in finančno poročanje direktorju občinske uprave, županu in občinskemu 
svetu 

- priprava in organizacija dogodkov; 
- javne predstavitve na dogodkih in konferencah v Sloveniji in v tujini pri projektih, ki 

temeljijo na kulturi, turizmu in trajnostnem razvoju okolja;  
- urejanje spletnih strani, upravljanje družbenih medijev; 
- spodbujanje razvoja kulture in turizma in gradnja blagovne znamke;  
- razvoj novih projektov in programov s področja turizma in kulture, pisanje prijav za 

nacionalne in evropske razpise, mreženje s potencialnimi partnerji 
- vodenje turističnih ogledov v Pavčkovem domu, muzeju in kraju  
- opravljanje drugih nalog povezanih s projektom, razvojem kulture in turizma v občini 
- izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustreza njegovi strokovni 

izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem 
opisu.  

 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 
mesecev.  
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu VODJA MUZEJA - STROKOVNI 
DELAVEC ZA KULTURO IN TURIZEM VII/2, v prostorih Muzeja Lojzeta Slaka, Trg 8, 8216 Mirna 
Peč,  v prostorih Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč ter na terenu.  
 
Prijava na delovno mesto mora vsebovati :  

1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba 
pridobljena; 
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj ( kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja 
pri posameznem delodajalcu z navedeno stopnjo zahtevnosti – npr. ali gre za V., VI., ali VII 
stopnjo zahtevnosti 
3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja angleškega jezika  ( pogoj višja raven znanja 
angleškega jezika šteje za izpolnjenega, če kandidat predloži dokazilo o uspešnem 
opravljenem izpitu za višjo raven ali kako drugače pridobljeno znanje ( šola, tečaji, tujina).  
4.  izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 
5. izjavo kandidata, 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, 
6. izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
7. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Občini Mirna Peč pridobitev 
podatkov iz 4., 5 in 6. točke  iz uradne evidence.  
 
Prijava na prosto delovno mesto mora biti  pripravljena na obrazcu "VLOGA ZA ZAPOSLITEV – 
VODJA MUZEJA - STROKOVNI DELAVEC ZA KULTURO IN TURIZEM VII/2«, ki je priloga te javne 
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objave, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in lastnoročno podpisano izjavo o 
izpolnjevanju naslednjih pogojev: 
 da izpolnjuje vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta, za katerega kandidira. 
• je državljan 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. 
• da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
• da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Občini Mirna Peč pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc (če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo 
moral sam predložiti ustrezna dokazila). 
  
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priložene vloge oziroma 
priloženega obrazca "vloga za zaposlitev", na podlagi razgovora s kandidati oziroma s 
pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.  
V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne 
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek 
ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev.   
 
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne 
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  
 
Kandidat mora obvezno priložiti k prijavi strateški program promocije in prodaje kulturnih 

in turističnih produktov v občini s poudarkom na Tonetu Pavčku in Lojzetu Slaku, z ločenim 

prikazom vsebinskega vodenja Muzeja Lojzeta Slaka ter planom dela za leto 2020.  

 

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo » javna objava 

za prosto delovno mesto – VODJA MUZEJA - STROKOVNI DELAVEC ZA KULTURO IN 

TURIZEM VII/2 , št. 110-4/2020«  na naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, in 
sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Mirna Peč oz. pri Zavodu za 
zaposlovanje. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski 
naslov : sonja.klemenc@siol.net , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom. K vlogi mora biti obvezno priložen PRIJAVNI OBRAZEC, ki je priloga k javnemu 

razpisu.   

 
Kandidati, ki bodo uvrščeni v ožji izbor, bodo povabljeni na razgovor.  
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku 
izbire.  
 
Informacije o izvedbi javne objave lahko dobite na telefonski številki (07) 39 36 105 ali 
elektronskem naslovu : sonja.klemenc@siol.net  
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V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
nevtralno za ženske in moške.  
 
 
          ŽUPAN  
                         Andrej KASTELIC  
 
 


