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19.
***
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), 19. člena
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
2/04 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Preddvor (8/09
in 11/11) je Občinski svet Občine Preddvor na 9. redni
seji, dne 11.11.2015, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Zavoda za turizem Preddvor v Javni
zavod za turizem Preddvor
1. člen
Spremeni in dopolni se 1. odstavek 17. člena Odloka o
preoblikovanju Zavoda za turizem Preddvor v Javni
zavod za turizem Preddvor, tako da se pravilno glasi:
»(1) Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
da ima 7. oziroma II. bolonjsko stopnjo in 2 leti
in pol delovnih izkušenj ali najmanj visoko
strokovno izobrazbo oziroma I. bolonjsko
stopnjo in 5 let delovnih izkušenj na področju
turizma;
da ima aktivno znanje slovenskega in aktivno
znanje angleškega jezika ter znanje vsaj dveh
jezikov sosednjih držav;
da ima organizacijske sposobnosti, kar
dokazuje s svojim preteklim delom;
da izkazuje znanje uporabe računalnika
(elektronska pošta, Word, internet, Excel, delo s
preglednicami);
da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev (potrdilo ne sme biti starejše od 15
dni);
da zoper osebo ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo ne
sme biti starejše od 15 dni);
da predloži program dela za mandatno obdobje
in vizijo razvoja turizma v Občini Preddvor.

LETO XXII

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
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