Številka:
Datum: 16.9.2008
OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

Sprememba statuta Zavoda za turizem Novo mesto

NAMEN:

Soglasje k spremembi statuta zavoda

PRAVNA
PODLAGA:

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 70/07 in 79/07)

PORO EVALEC: Janez Kramar, Podpredsednik Upravnega odbora Zavoda za
turizem Novo mesto
OBRAZLOŽITEV: Na podlagi prvega odstavka 9. lena Odloka o ustanovitvi
javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto upravni
odbor Zavoda za turizem Novo mesto na 5. seji dne 22.8.2008
sprejeto spremembo 24. lena Statuta Zavoda za turizem Novo
mesto predlaga ustanovitelju v soglasje.
Sprememba se nanaša na pogoje za zasedbo delovnega mesta
direktorja zavoda in bo omogo ala uspešno izvedbo javnega
razpisa oziroma pridobitev ustreznega kandidata.
PREDLOG
SKLEPA:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto poda soglasje k
spremembi 24. lena Statuta javnega gospodarskega zavoda
Zavod za turizem Novo mesto.

Alojzij Muhi
ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO

Priloge:
- Sklep Upravnega odbora z dne 22.8.2008
- Izpis še veljavnega 24. lena Statuta

UPRAVNI ODBOR
ZAVODA ZA TURIZEM NOVO MESTO

Datum: 25.8.2008

Na podlagi 15. lena Statuta Zavoda za turizem Novo mesto je Upravni odbor na 5.
seji, dne 22.8.2008, sprejel k 4. to ki

SKLEP
Spremeni se 24. len Statuta Zavoda za turizem Novo mesto in sicer :
1. alinea se naj glasi: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
2. alinea se naj glasi: najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih
delih,
7., 8., in 9. alinea se rta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg pogojev morajo kandidati predložiti vizijo razvoja, program dela zavoda in
življenjepis s to nimi opisi del in nalog, ki so jih doslej opravljali.«
Obrazložitev:
Na drugi razpis za direktorja zavoda je prispelo 9 vlog, od katerih je bilo 7 vlog
nepopolnih, dve pa sta bili popolni. Ob pregledu in obravnavi vseh prispelih vlog je
Upravni odbor ugotovil, da nih e izmed prijavljenih kandidatk in kandidatov ne
izpolnjuje pogojev iz razpisa.
Ker je to že drugi razpis, ko nih e izmed kandidatov ni izpolnjeval vseh pogojev
razpisa (skupaj na dveh razpisih 10 vlog), je bil sprejet sklep o spremembi pogojev,
dolo enih v 24. lenu Statuta zavoda.
Pri spremembi pogojev je Upravni odbor upošteval tudi pogoje, kot jih za zasedbo
delovnega mesta direktorja zahteva Slovenska turisti na organizacija (STO).
Novo besedilo 24. lena Statuta tako dolo a:
»Zahtevani pogoji za direktorja zavoda so:
- univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delih;
- vsestranske izkušnje in operativno poznavanje vseh podro ij turisti nih segmentov;
- aktivno znanje slovenskega jezika;
- aktivno znanje vsaj dveh tujih jezikov, od tega enega svetovnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije.

Poleg pogojev morajo kandidati predložiti vizijo razvoja, program dela zavoda in
življenjepis s to nimi opisi del in nalog, ki so jih doslej opravljali

Predsednik upravnega odbora
Vladimir Bah

Priloga
Izpis še veljavnega 24. lena Statuta zavoda
24. len
Zahtevani pogoji za direktorja zavoda so:
- univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri;
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delih na podro ju turizma
in promocije turisti nih produktov;
− vsestranske izkušnje in operativno poznavanje vseh podro ij turisti nih
segmentov;
− aktivno znanje slovenskega jezika;
- aktivno znanje vsaj dveh tujih jezikov, od tega enega svetovnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- znanje slovenskega jezika;
- organizacijske sposobnosti;
- sposobnost vodenja skupine in teamskega dela.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati predložiti vizijo razvoja, program dela
zavoda in življenjepis s to nimi opisi del in nalog, ki so jih doslej opravljali. Prednost
pri izbiri imajo kandidati, ki operativno poznajo turisti no in turisti no promocijsko
dejavnost.

Datum: 16.9. 2008

Mestna ob ina Novo mesto
Župan Alojzij Muhi
Glavni trg 7
8000 Novo mesto

Zadeva: Sprememba 24. lena Statuta Zavoda za turizem Novo mesto
Upravni odbor Zavoda za turizem Novo mesto je na podlagi 15. lena Statuta na 5. seji, dne
22.8.2008, sklep o spremembi 24. lena Statuta Zavoda za turizem Novo mesto.
Spremenjeni so zahtevani pogoji za direktorja zavoda in po upoštevanju sklepa novo
besedilo 24. lena Statuta tako dolo a:
»Zahtevani pogoji za direktorja zavoda so:
- univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delih;
- vsestranske izkušnje in operativno poznavanje vseh podro ij turisti nih segmentov;
- aktivno znanje slovenskega jezika;
- aktivno znanje vsaj dveh tujih jezikov, od tega enega svetovnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije.
Poleg pogojev morajo kandidati predložiti vizijo razvoja, program dela zavoda in življenjepis s
to nimi opisi del in nalog, ki so jih doslej opravljali.«
Na podlagi prvega odstavka 9. lena Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za
turizem Novo mesto (v nadaljevanju odlok) je za spremembo Statuta potrebno pridobiti
soglasje ustanovitelja in pravico ustanovitelja podati soglasje k spremembi statuta izvršuje
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto.
Skladno s sklepom UO zavoda in dolo ili odloka posredujemo sprejeto spremembo v
soglasje.
S spoštovanjem.
Zavod za turizem Novo mesto
v.d. direktorja
Ivan Kuljaj

Priloga:
- sklep UO z dne 22.8.2008

