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Občinski svet Občine Rogatec imenuje Vilija Bukška za direktorja Javnega zavoda za 
kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2021 - 2026, s 
pričetkom mandata z dnem 1. 8. 2021. 
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Priloga: 

- obrazložitev 
- javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine 

Rogatec, št. 014-0021/2021 z dne 14. 4. 2021 (vključno z objavama z dne 16. 4. 2021); 
- prijava kandidata Vilija Bukška 
- zapisnik komisije za odpiranje in pregled prijav na javni razpis, št. 014-0021/2021, z dne 29. 4. 

2021 
- sklep Sveta Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, št. 013-0001/2021-10, z dne 

9. 6. 2021 
- zapisnik 8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 10. 6. 

2021 
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OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGATEC 
 
 
Zadeva:  Imenovanje direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine 

Rogatec za mandatno obdobje 2021 – 2026  
 
 
Direktorju Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, Viliju Bukšku, se dne 1. 8. 
2021 izteče tretji 5 - letni mandat. 
 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 
13/06, (popr. 38/06), 72/08, 37/11, 108/12, 58/13 in 74/13; v nadaljevanju: Odlok) v 10. členu določa, 
naloge, ki jih opravlja direktor in so sledeče: načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
sprejema strateški načrt, sprejema program dela in finančni načrt, sprejema akt o organizaciji dela po 
predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, sprejema akt o sistemizaciji 
delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, sprejema 
kadrovski načrt, sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, sprejema načrt nabav 
osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, sprejema druge splošne akte, razen če ni s tem 
odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanovitelj oziroma svet javnega zavoda, 
poroča ustanoviteljici in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje 
javnega zavoda, pripravi letno poročilo, izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in drugih 
organov, oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih storitev, skrbi za trženje storitev in določa 
cene javnih kulturnih dobrin in storitev, skrbi za promocijo javnega zavoda, skrbi za sodelovanje z 
drugimi zavodi in organizacijami, zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi, zagotavlja 
javnost dela, določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost, izvaja vse pristojnosti s področja 
delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi, odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti 
delavcev v skladu z veljavnimi predpisi, odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko 
polnega delovnega časa, določa plače o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s 
predpisi, imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev 
posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti, skrbi za upravljanje in trženje športnih objektov ter opravlja 
druga dela in naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi ter splošni akti javnega zavoda. 
 
V skladu s 3. odstavkom 7. člena Odloka, direktorja zavoda imenuje Občinski svet Občine Rogatec, na 
podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. 
 
Občinska uprava Občine Rogatec je dne 16. 4. 2021 na spletnih straneh Občine Rogatec, Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje ter v Rogaških novicah št. 1273, objavila javni razpis za delovno 
mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec. V razpisanem roku 10 
dni se je nanj prijavil eden kandidat, to je sedanji direktor Vili Bukšek. Komisija za odpiranje in pregled 
prijav na javni razpis je dne 29. 4. 2021 opravila formalni pregled prijave in le-to posredovala Svetu 
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj za namen podaje predhodnega mnenja Občinskemu svetu 
Občine Rogatec. Svet zavoda je dne 9. 6. 2021 sprejel sklep, s katerim daje pozitivno mnenje k 
imenovanju kandidata Vilija Bukška za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine 
Rogatec, za mandatno obdobje 2021 -  2026.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na svoji 8. redni seji, dne 10. 6. 2021, na 
podlagi zgoraj navedenega in predloženega programa kandidata oz. vizije poslovnega in 
programskega razvoja zavoda za nadaljnje 5-letno obdobje, sprejela sklep s katerim predlaga 
Občinskemu svetu Občine Rogatec, da imenuje Vilija Bukška za direktorja Javnega zavoda za kulturo, 
turizem in razvoj Občine Rogatec, za mandatno obdobje 2021 - 2026, s pričetkom mandata z dnem 1. 
8. 2021. 
 
 
Pripravila: Maja Kampoš Čuček, l.r. 
      višja svetovalka I      
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