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ZAPISNIK 

4. korespondenčne seje sveta Zavoda Poljanska dolina, ki je potekala po 

e-pošti v času od petka, 11. 12. 2020 do vključno ponedeljka, 14. 12. 

2020 do 12. ure.  

 

Na 4. korespondenčni seji so sodelovali 4 člani sveta zavoda: Milena Pelipenko, Majda Podobnik, 

Marjeta Šifrar, Neža Božnar, Klavdija Filipič, Janez Šturm 

Predstavnik zaposlenih: Jure Ferlan 

 

PREDLAGAN DNEVNI RED: 

1. Imenovanje direktorja javnega Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina 

 

K točki 1. 

Svet Zavoda je na svoji šesti redni seji sprejel sklep o objavi razpisa za delovno mesto Direktor 

javnega zavoda za turizem in kulturo ter imenovanju komisije za izvedbo postopka. Dne 28. 10. 2020 

je bil na Zavodu za zaposlovanje in uradni spletni strani Zavoda objavljen razpis za prosto delovno 

mesto direktorja javnega zavoda za turizem in kulturo. 

Na razpis se je v roku prijavilo 7 kandidatov, ena kandidatka pa se je prijavila po poteku roka za 

prijavo. Šest kandidatov je izpolnjevalo pogoje razpisa. Kandidati, ki so izpolnjevali pogoje, so bili 

uvrščeni v izbirni postopek in povabljeni na razgovor. En kandidat je na razgovoru odstopil od 

kandidature. 

 

Komisija je bila pri ugotavljanju ustreznosti kandidatov soglasna, da je na podlagi izpolnjevanja 

formalnih pogojev, v razpisu navedenih prednosti (izkušnje s področja dela Zavoda in poznavanjem 

dela na turističnih projektih Škofjeloškega območja) ter predstavljenega programa dela v izbirnem 

postopku najustreznejši kandidat za zasedbo delovnega mesta direktor javnega zavoda za turizem in 

kulturo Tomaž Trobiš. 

Komisija je zato predlagala Občinskemu svetu Občine Gorenja vas Poljane kot najvišjemu organu 

odločanja v občini, naj o podelitvi predhodnega soglasja k imenovanju Tomaža Trobiša za direktorja  

javnega zavoda za turizem in kulturo odloči na svoji 12. seji dne 10. 12. 2020.  

Sklep o izbiri kandidata za prosto delovno mesto direktor Zavoda za turizem in kulturo Poljanska 

dolina na podlagi 35. člena Zakona o zavodih kandidat prejme, v kolikor Svet zavoda, po pridobitvi 

predhodnega soglasja ustanovitelja odloči, da kandidata imenuje za direktorja javnega zavoda za 

turizem in kulturo. 

 
Izpolnjene glasovnice članov sveta zavoda in predstavnika zaposlenih so priloga k zapisniku. 
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SKLEP št. 1/4 K: 

Tomaž Trobiš, rojen 1. 5. 1964, stanujoč Ul. Hermana Potočnika 31, 1122, je bil v izbirnem postopku 

za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, za čas mandata, izbran za zasedbo delovnega 

mesta DIREKTOR JZT, za dobo petih let. 

 

 

 

Zapisala: Jera Miklavčič     
 

         
            Milena Pelipenko 
                                                                                                         Predsednica sveta Zavoda Poljanska dolina  
 


