
 
Komisija mestnega sveta Mestne občine Maribor za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja po 13. in 14. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni 
center Narodni dom Maribor (MUV, št. 22/2004, 17/2008 in 2/2021) objavlja  
 
 

razpis za imenovanje 
 

DIREKTORJA (M/Ž) 
JAVNEGA ZAVODA KULTURNO PRIREDITVENI CENTER 

NARODNI DOM MARIBOR. 
 
 

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 univerzitetna izobrazba s področja družboslovnih ved, ali univerzitetna izobrazba drugih 
smeri z izkušnjami s področja dela zavoda in najmanj pet let delovnih izkušenj, 

 višja ali visoka strokovna izobrazba s področja družboslovja, ali drugih smeri z izkušnjami 
s področja dela zavoda in najmanj osem let delovnih izkušenj, 

 organizacijske in vodstvene sposobnosti, 

 strokovno poznavanje področij dela zavoda, ali poznavanje področij dela zavoda in 
vodstvene izkušnje, 

 znanje slovenskega jezika, 

 aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. 

Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan ob drugih dokazilih priložiti tudi 
življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere in program poslovnega in programskega 
razvoja zavoda za mandatno obdobje. 
Direktorja imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi javnega razpisa po pridobitvi 
predhodnega mnenja sveta zavoda in strokovnega sveta. Ustanovitelj lahko povabi 
posamezne kandidate tudi neposredno. Pogoji javnega razpisa veljajo tudi za povabljene 
kandidate. Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova 
imenovana za direktorja. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas 
trajanja mandata. 
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, z življenjepisom in opisom dosedanje 
poklicne kariere ter program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno 
obdobje naj kandidati pošljejo v 15 dneh od objave razpisa na naslov: Mestni svet Mestne 
občine Maribor, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ul. heroja Staneta 1, 
2000 Maribor, s pripisom »razpis direktorja KPC NARODNI DOM«. Rok za prijavo začne teči 
naslednji dan po objavi razpisa. 
Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Maribor bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v 
osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju. 
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
 


