Na podlagi 59.clena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99 in 31/00), 67. clena Zakona o
zavodih (Ur. list RS št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) ter 18.clena Statuta Obcine Cerknica (Ur. list RS
št. 3/00) je Obcinski svet obcine Cerknica na 18. redni seji dne, 23. 7. 2002, sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park
I. SPLOŠNE DOLOCBE

1. clen

Obcina Cerknica (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni zavod Notranjski
regijski park (v nadaljevanju: zavod).

2. clen
Zavod je oseba javnega prava s pravicami in obveznostmi, ki so dolocene z zakonom, s tem
odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. clen
Ime zavoda je: Notranjski regijski park.
Sedež zavoda je v Cerknici,
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
Tocen sedež zavoda doloci direktor s sklepom.
Skrajšano ime zavoda je Notranjski park.
Zavod ima lahko tudi svoje depandanse, zbirke, spominske sobe, spominska podrocja in
zavarovane naravne in kulturne znamenitosti v lasti ali v upravljanju.

4. clen
Notranjski park deluje na obmocju obcine Cerknica. Njegova dejavnost se lahko razširi tudi na
obmocja sosednjih in drugih obcin.

III. DEJAVNOST ZAVODA
5. clen
Dejavnost zavoda:
01.110
01.120
01.132
01.220
01.250
01.411
01.412
01.500
02.010
02.020
05.010
05.020
15.320
15.330
15.510
15.610
15.980
20.100
20.400
20.510
20.520
22.110
22.120
22.130
22.140
22.150
22.210
22.240
22.250
22.310
22.320
22.330
24.630
26.130
28.400
28.512
36.220
36.610
37.200
41.000
45.110
45.120
45.210
45.410
45.450
52.310
52.471
52.472
52.482

Pridelovanje žit in drugih poljšcin
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
Sadjarstvo
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
Reja drugih živali
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
Druge storitve za rastlinsko pridelavo
Lov in lovske storitve
Gozdarstvo
Gozdarske storitve
Ribolov
Ribogojstvo
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlecnih izdelkov
Mlinarstvo
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijac
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
Izdajanje knjig
Izdajanje casopisov
Izdajanje revij in periodike
Izdajanje posnetih nosilcev zvocnega zapisa
Drugo založništvo
Tiskanje casopisov
Priprava za tisk
Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
Razmnoževanje zvocnih zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje racunalniških zapisov
Proizvodnja etericnih olj
Proizvodnja votlega stekla
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
Druga površinska in toplotna obdelava kovin
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
Proizvodnja bižuterije
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
Zbiranje, cišcenje in distribucija vode
Rušenje objektov in zemeljska dela
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
Splošna gradbena dela
Fasaderska in štukaterska dela
Druga zakljucna gradbena dela
Dejavnost lekarn
Dejavnost knjigarn
Trgovina na drobno s casopisi, revijami
Dejavnost cvetlicarn

52.486
52.620
52.630
55.210
55.220
55.231
55.232
55.239
55.301
55.302
55.304
55.400
60.230
61.200
63.300
70.200
70.310
71.100
71.220
71.340
71.401
73.101
73.103
73.201
73.202
74.120
74.202
74.203
74.204
74.400
74.600
74.700
74.810
74.852
74.853
74.871
74.872
75.240
90.010
90.021
90.022
90.031
91.120
92.110
92.120
92.200
92.310
92.320
92.521
92.522
92.530

Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenocišc
Dejavnost kampov
Dejavnost otroških letovišc, pocitniških in sindikalnih domov
Dejavnost turisticnih kmetij z nastanitvijo
Druge nastanitve za krajši cas
Dejavnost restavracij in gostiln
Dejavnost okrepcevalnic, samopostrežnih restavracij
Dejavnost premicnih in provizoricnih gostinskih obratov
Tocenje pijac
Drug kopenski potniški promet
Promet po rekah, jezerih, prekopih
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
Dajanje lastnih nepremicnin v najem
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremicninami
Dajanje avtomobilov v najem
Dajanje ladij v najem
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
Izposojanje športne opreme
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrocju naravoslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrocju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrocju družboslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podrocju humanistike
Racunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davcno svetovanje
Prostorsko, urbanisticno in krajinsko nacrtovanje
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnicno svetovanje
Drugo projektiranje in tehnicno svetovanje
Oglaševanje
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Cišcenje objektov in opreme
Fotografska dejavnost
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Druga splošna tajniška opravila
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Javna varnost, zakonitost in red
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz odpadkov
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi nacini odstranjevanja trdnih odpadkov
Cišcenje okolja
Dejavnost strokovnih združenj
Snemanje filmov in video filmov
Distribucija filmov in video filmov
Radijska in televizijska dejavnost
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dedišcine
Dejavnost botanicnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.

IV. ORGANI ZAVODA
6. clen
Organi zavoda so:
- direktor
- sveta zavoda
- strokovni svet zavoda
- drugi organi v skladu s statutom in zakonom

1. Direktor
7. clen
Zavod vodi direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega direktorja in programskega direktorja.
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitosti dela zavoda ter vodi
strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost njegovega dela.
8. clen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in ob predhodnem mnenju ustanovitelja.
9. clen
Mandat direktorja traja pet let. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje,
dolocene s statutom zavoda. Število mandatov direktorja ni omejeno.

2. Svet
10. clen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Ta šteje sedem clanov.
Tri clane sveta zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, dva clana predstavnika delavcev
zavoda, dva clana pa predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Obcinski svet na predlog župana Obcine Cerknica.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na nacin, ki ga doloca statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov pa imenuje Obcinski svet na predlog zainteresirane javnosti.
Predsednika sveta izvolijo clani sveta zavoda izmed sebe.
Mandat clanov sveta traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana
oziroma izvoljena za clana sveta.

11. clen

Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, financni nacrt in zakljucni racun ter splošne
akte za katere je tako doloceno v statutu zavoda. Opravlja tudi nadzor nad upravljanjem in
poslovanjem zavoda.
Natancneje se pristojnosti sveta dolocijo s statutom zavoda.
Svet zavoda odloca z vecino glasov vseh svojih clanov.

3. Strokovni svet
12. clen
Strokovni svet zavoda sestavljajo clani, ki jih imenuje direktor zavoda izmed strokovnih delavcev
zavoda in zunanjih strokovnjakov s podrocja dela zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s podrocja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter
svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, nacin imenovanja, trajanje mandata clanov in naloge strokovnega sveta natancneje doloci
statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZAVODA IN USTANOVITELJA
13. clen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z njim upravlja zavod v skladu s statutom in zakonom.
Sredstva za delo pridobiva zavod iz proracuna Obcine Cerknica in drugih virov ter z opravljanjem
registrirane dejavnosti pod pogoj in na nacin, dolocen z zakonom in s tem odlokom.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda
po predhodnem soglasju ustanovitelja.
14. clen
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda se na podlagi zakona in tega odloka
dolocijo s statutom zavoda in v programih dela zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
15. clen
Zavod ima statut, ki ureja:
- organizacijo zavoda
- organe zavoda
- nacin odlocanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
Statut sprejeme svet zavoda po predhodnem soglasju Obcinskega sveta.
Zavod ima tudi splošne akte, dolocene s statutom in zakonom.

VII. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
16. clen

Direktor zavoda je dolžan opraviti vse potrebno za uskladitev statuta in imenovanje sveta zavoda.
Statut in akt o sistematizaciji delovnih mest morata biti sprejeta v šestih mesecih po vpisu zavoda v
sodni register.
17. clen
Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 35208 - 2/2002
Cerknica, dne 23. julija 2002

ŽUPAN
OBCINE CERKNICA
Valentin SCHEIN

