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     Objavljeno v Našem časopisu št. 494 z dne 28. 6. 2021 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 

ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 

21/18 – ZNOrg in 82/20), 28. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 

Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 22. člena Statuta Občine 

Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 16. redni seji, dne 17. 

6. 2021 sprejel 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana 

Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« 

 

1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

»Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (Uradni list RS, št. 48/2005 in 

spremembe). 

 

2. člen 

 

Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 

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

- ima dokončano najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), 

visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska 

stopnja), 

- ima najmanj dve leti vodstvenih izkušenj, 

- ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vsaj enem od področij dejavnosti zavoda in 
tri leta delovnih izkušenj na področju projektnega managementa, 

- ima najmanj višjo raven (B2) znanja angleškega jezika po Skupnem evropskem 
referenčnem okvirju za jezike (CEFR).     
 

Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi strategijo zavoda za mandatno obdobje. 

 

Mandat direktorja traja 5 let. Direktor je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan. 

 

Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.« 

 

3. člen 

 

Statut zavoda in drugi splošni akti se s tem odlokom uskladijo najkasneje v roku 60 dni po 

njegovi uveljavitvi. 

 

4. člen 



2   

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika »Naš 

časopis«. 

 

 

Številka: 007-28/2020 (3-01) 
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