
Na podlagi 11.člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 

22/2010, 12/2014, UGSO 57/2017, 3/2019) in 34. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Zavod za turizem Sv. Trojica v Slov. goricah (UGSO, št. 26/2019 in 5/2019) je Občinski svet 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na svoji ….. dopisni seji, dne …….. sprejel naslednji  

 

S K L E P 

 

Tanja ARIH KOROŠEC, rojena 19.05.1980, stanujoča Zgornji Porčič 107, 2235 Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah, se za čas do imenovanja direktorja zavoda  i m e n u j e  za  v. d. 

direktorico Javnega zavoda Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  

 

 

Sklep prične veljati naslednji dan od potrditve Občinskega sveta. 

 

 

 Številka: 014-1/2019 

 Datum:  

 

 

           David KLOBASA 

                            ŽUPAN 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž I T E V 

 

V skladu z določili 34. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 26/2019 in 5/019) Občinski svet Občine Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za 

eno leto.  

Vršilki dolžnosti direktorice zavoda Veroniki Rodman, ki jo je občinski svet imenoval na 9. 

redni seji 27. 11. 2019, je 30.06. 2020 potekel šestmesečni mandat, ki ga nismo podaljšali. Pojav 

epidemije je močno omejil možnosti izvajanja načrtovanih aktivnosti zavoda, kar je v skrbi za 

obvladovanje stroškov botrovalo tej odločitvi.  

Zaradi potreb po delovanju zavoda in spreminjanju razmer na bolje, bo za izvajanje načrtovanih 

aktivnosti do imenovanja direktorja zavoda ponovno imenovan v. d. direktorja. Pogodbo o 

opravljanju del in nalog v. d. direktorja bo z njim sklenil župan za čas trajanja mandata vršilca 

dolžnosti direktorja.  

Predlagana kandidatka v. d. direktorice zavoda izpolnjuje pogoje tako glede izobrazbe kot 

izkušenj. Je univerzitetna diplomirana ekonomistka z bogatimi izkušnjami na področju turizma, 

organizacije dogodkov, vodenja projektov, podjetja in  strateškega marketinga. 

 

 

Pripravila :  

Darja SLIVNJAK, direktorica občinske uprave 

 

 

 

 

 


