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PREDLOG ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MUZEJ NARODNE 
OSVOBODITVE MARIBOR 

 

Na podlagi 30. čelna Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022) 
predlaga Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Mestnemu svetu Mestne občine 
Maribor 

 
S K L E P : 

 
Po 13. in 14. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor (MUV, 
št. 22/2004 in 7/2010) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014, 
12/2019 in 4/2022)  

I. 
Mestni svet Mestne občine Maribor 

 
i m e n u j e 

 
Simono TRIPKOVIČ 

 
ZA DIREKTORICO JAVNEGA ZAVODA 

MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR 

 
s 1. OKTOBROM 2022 za dobo petih let. 

 
II. 

Mestni svet Mestna občine Maribor do nastopa direktorice podaljša imenovanje vršilke 
dolžnosti Simone Tripkovič do 30.9.2022. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor direktorja imenuje 
ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po pridobitvi predhodnega mnenja sveta muzeja. Javni razpis 
objavi pristojni organ ustanovitelja. Ustanovitelj lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno. 
Pogoji razpisa veljajo tudi za povabljene kandidate. Mnenje sveta muzeja ni omejeno na kandidata 
po ustanoviteljevem izboru. Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba 
lahko znova imenovana za direktorja.  
Postopek imenovanja je Komisija pričela zaradi podane odpovedi dosedanje direktorice zavoda. 
Razpis za imenovanje direktorja Muzeja narodne osvoboditve, z izpolnjevanjem razpisnih pogojev, 
določenih v odloku o ustanovitvi muzeja (univerzitetna izobrazba s področja humanističnih oziroma 
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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, ter da je ob prijavi na javni razpis kandidat za direktorja dolžan ob drugih 
dokazilih priložiti življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere in program poslovnega in 
programskega razvoja muzeja za mandatno obdobje), je komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  objavila javni razpis spletni strani Mestne občine Maribor in obvestilo o javnem razpisu 
v častniku Večer. V 15-dnevnem razpisnem roku so se  prijavili štirje kandidati. V postopku proučitve 
vlog v roku prijavljenih kandidatov je komisija ugotovila, da ena vloga ni popolna in kandidatko 
pozvala k dopolnitvi, ki pa vloge v roku ni ustrezno dopolnila zato jo je komisija izločila. 
 
Tri vloge so tako bile popolne, kandidati so izpolnjevali formalno pravne pogoje, zato je z vsemi tremi 
opravila razgovore.  
Glede na to, da v odloku o ustanovitvi zavoda in v razpisu ni natančno določeno, s katerimi potrdili 
se izkazuje izpolnjevanje razpisnega pogoja »aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika«, je 
komisija v skladu z mnenjem pravne službe Ministrstva RS za kulturo in Urada mestne uprave MOM 
za kulturo in mladino pri izpolnjevanju tega razpisnega pogoja upoštevala potrdila oz. certifikate o 
aktivnem znanju tujega jezika od: Državnega izpitnega centra Ljubljana, Goethe Instituta, University 
of Cambridge, pooblaščenih javnih in zasebnih zavodov za izvajanje programov učenja tujih jezikov 
(npr. Andragoški zavod, Doba,...) ter dokazila, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo 
izobrazbe - osnovno, srednjo, do ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik), ali je dosegel 
VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov.  
Pri ugotavljanju izpolnjevanja razpisnega pogoja »znanje slovenskega jezika« je komisija upoštevala 
Zakon o javni rabi Slovenščine (Ur. I. RS, st. 86/2004 in 8/2010) ter Uredbo Vlade RS o potrebnem 
znanju Slovenščine za posamezne poklice oz. delovna mesta v državnih organih in organih 
samoupravne lokalne skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcev javnih pooblastil (Ur. I. RS, 
st. 22/2008). 
Pri ugotavljanju izpolnjevanja razpisnega pogoja »najmanj pet let delovnih izkušenj« je komisija 
upoštevala navedbo v priloženem življenjepisu. 
Pri presoji ali kandidat izpolnjuje razpisni pogoj »organizacijske in vodstvene sposobnosti« je 
komisija izhajala iz del, ki jih je ali jih še opravlja. 
Vsi trije kandidati so  izkazali dobro poznavanje dela muzeja, predstavili so svoje videnje oz. program 
dela v prihodnjem mandatu. Po opravljenih  razgovorih s kandidati je komisija, v skladu z odlokom, 
posredovala prejete vloge in zaprosila svet zavoda za podajo mnenja o kandidatih. Pridobljeno 
mnenje za komisijo ni zavezujoče. 
Svet zavoda je s kandidati opravil razgovor nato pa presojal njihovo  strokovno poznavanje s področij 
dela in nalog muzeja, dosedanjo poklicno kariero, program poslovnega in programskega razvoja 
muzeja za mandatno obdobje, dodatna znanja in aktivnosti pomembne za delo v muzealstvu. Po 
presoji vsega navedenega je svet zavoda oblikoval obrazloženo mnenje s predlogom: »Člani sveta 
zavoda muzeja tako Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagali, da predloži 
Mestnemu svetu Mestne občine Maribor za direktorja kandidata doc. dr. Gregorja Antoličiča.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 39. seji, 12.9.2022, po obravnavi 
mnenja sveta muzeja in na podlagi opravljenih razgovorov z večino glasov oblikovala predlog za 
imenovanje Simone TRIPKOVIČ za direktorico javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve  Maribor 
s 23.septembrom  2022 za dobo petih let. 
 
Podatki o kandidatki: 
Simona TRIPKOVIČ, prof. zgodovine in geografije,  zaposlena v Muzeju narodne osvoboditve 
Maribor kot kustos pedagog, kasneje na delovnem mestu kustosa, od leta 2006 kot namestnica 
direktorice  ima pridobljene nazive višja kustodinja in kasneje muzejska svetovalka. 
 

 
                                                                                                                PREDSEDNIK 

KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Matej PAVLIČ, MBA, l.r. 
 


