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Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega zavoda 
Notranjski regijski park 



 
Številka: 014-0008/2019 
Datum: 29. 5. 2019 
 
 
SVETNICAM IN SVETNIKOM 
OBČINSKEGA SVETA  
 
 
 
 
ZADEVA:  SOGLASJE občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega 

zavoda Notranjski regijski park 
 

NAMEN: Obravnava in podaja soglasja 
 

PRAVNA PODLAGA: Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 
17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 
66/1993, 45/1994 - Odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 
127/2006 - ZJZP), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski 
regijski park (Ur. list RS, št. 75/02, 113/09 in 100/13) in Statut Občine 
Cerknica – UPB1 (Ur. list RS, št. 2/17) 
 

PREDLAGATELJ: Marko RUPAR, župan 
  
POROČEVALKA: Jasna Zalar, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 
  
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Cerknica je obravnaval in podal soglasje k 

imenovanju direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park. 
 

 
O b r a z l o ž i  t e v : 

 
Svet javnega zavoda Notranjski regijski park je z dopisom dne, 27. 5. 2019 zaprosil Občino 
Cerknica za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park. 
 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park, direktorja imenuje svet 
zavoda, na podlagi javnega razpisa in ob predhodnem soglasju ustanovitelja. 
 
Svet javnega zavoda Notranjski regijski park je 26. 4. 2019 objavil javni razpis za delovno mesto 
direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park. Na svoji 4. redni seji, dne 14. 5. 2019, je 
obravnaval prispele vloge in izmed štirih vlog izbral tri najprimernejše kandidate, kateri so bili 
povabljeni na razgovor.  
 
Na podlagi razgovorov, ki so bili opravljeni na 5. redni seji sveta zavoda, dne 23. 5. 2019, svet 
zavoda predlaga za direktorja Matevža Podjeda. 
 
 
Pripravila: 
Jasna Zalar 
podsekretarka 
 Marko Rupar 
 župan 


