
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine 
Maribor na podlagi 13. in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne 
osvoboditve Maribor (MUV, št. 22/2004 in 7/2010) objavlja  
 

razpis za imenovanje 
 
 

DIREKTORJA 
JAVNEGA ZAVODA 

MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR. 
 

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

 univerzitetna izobrazba s področja humanističnih oziroma družboslovnih ved, 

 najmanj pet let delovnih izkušenj, 

 organizacijske in vodstvene sposobnosti, 

 strokovno poznavanje področij dela in nalog muzeja, 

 znanje slovenskega jezika, 

 aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. 

Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan ob drugih dokazilih priložiti življenjepis 
z opisom dosedanje poklicne kariere  ter program poslovnega in programskega razvoja muzeja 
za mandatno obdobje. 
 
Direktorja imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi javnega razpisa po pridobitvi 
predhodnega mnenja sveta muzeja. Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe 
je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. 
 
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, z življenjepisom in opisom dosedanje 
poklicne kariere ter program poslovnega in programskega razvoja muzeja za mandatno 
obdobje, naj kandidati pošljejo v 15-ih 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 – Muzej NO«. Rok za prijavo začne teči naslednji 
dan po objavi razpisa.  
 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: 
gp.mom@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 

podpisom. 
 
Kandidati lahko prijavo oddajo tudi osebno v sprejemni pisarni (SOBA 14) Mestna občina 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor v času uradnih ur. 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko kandidati dobijo na tel. št. 02 22 01 241 ali po e-
pošti: rosana.klancnik@maribor.si  
 
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. 
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