Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine
Maribor na podlagi 14. in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko
kulturno dediščino Sinagoga Maribor (MUV, št. 21/2010, 23/2016 in 8/2021) objavlja

razpis za imenovanje
DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
CENTER ZA JUDOVSKO KULTURNO DEDIŠČINO
SINAGOGA MARIBOR
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:


izobrazba, ki sodi najmanj v 8. raven Slovenskega ogrodja kvalifikacij ,
in najmanj pet let delovnih izkušenj, sorodnih z vsebinami dela zavoda (kulturna
dediščina, humanistične in družbene vede, umetnost;
izkušnje na področju vodenja;
strokovno poznavanje področij dela zavoda;
poznavanje razvojnih kulturnih politik na lokalni, državni in evropski ravni;
znanje slovenskega jezika;
znanje vsaj enega tujega jezika na višji ravni.







Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan ob drugih dokazilih priložiti tudi
življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere v europass obliki in koncept vodenja in
razvoja zavoda za mandatno obdobje ter dokazilo o nekaznovanosti.
(Pogoj zahtevane izobrazbe po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij - Ur. l. RS, št. 104/15,
vključuje diplomo univerzitetnega študija pred reformo, diplomo II. bolonjske stopnje, diplomo o
specializaciji po visokošolskem študiju, diplomo znanstvenega magisterija in doktorata).

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, koncept vodenja in razvoja zavoda ter dokazilo o nekaznovanosti naj
kandidati pošljejo v 15-ih dneh od objave razpisa na naslov: Mestna občina Maribor, Mestni
svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, s pripisom »Razpis direktorja - Sinagoga«. Rok za prijavo začne teči naslednji dan
po objavi razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko kandidati dobijo na tel. št. 02 22 01 241 ali po epošti: 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.

