
ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE 

Trg Davorina Jenka 13 

4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 

 

Na podlagi 10. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje (Uradni 

vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2012, 1/2014, 4/2016), 19. in 20. člena Statuta Zavoda za 

turizem Cerklje, ter v skladu s sklepom, sprejetim na 5. seji Sveta Zavoda, dne 14. 11. 2017, Svet 

zavoda razpisuje prosto delovno mesto 

 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

»ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE« 

 

Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z 

zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: 

 

 ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo, 

 ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju turizma, 

 ima organizacijske spodobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom, 

 izkazuje znanje dveh svetovnih jezikov, 

 izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij, 

 da je državljan Republike Slovenije, 

 ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 

in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev 

 zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 

ki se preganja po uradni dolžnosti, 

 izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom. 

 

Kandidat mora predložiti program dela za mandatno obdobje 4 let in vizijo razvoja turizma v Občini 

Cerklje na Gorenjskem. 

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za mandatno dobo 4 let. 

 

Pisno prijavo z življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj, programom dela in vsemi dokazili o 

izpolnjevanju zahtevanih pogojev, je potrebno poslati najkasneje v 20 dneh od objave razpisa v 

časniku Gorenjski glas. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za turizem 

Cerklje, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: »Svet zavoda – prijava na 

razpis za direktorja – ne odpiraj«. 
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Predsednik Sveta Zavoda 

Luka Štumberger, l.r. 

 


