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Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o postopku 
za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko 
spremenjenimi organizmi (Ur. list RS, št. 42/05) objavlja 

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA DOLOČITEV 
PREDSTAVNIKOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ V KOMISIJI ZA RAVNANJE Z 

GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI

1. Ministrstvo za okolje in prostor ponovno poziva vse nevladne organizacije (v    
nadaljevanju: NVO), ki delujejo na področju varstva okolja, varstva potrošnikov in     
varovanja zdravja, katerih ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali
politična stranka, da po določbah 3., 4. in 5. člena Pravilnika o postopku za določitev       
predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z GSO (Ur. list RS, št. 42/05)
predlagajo kandidate za štiri člane v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi     
organizmi (v nadaljevanju: Komisija za ravnanje z GSO) in sicer:

- dva predstavnika NVO s področja varstva okolja,
- enega predstavnika NVO s področja varstva potrošnikov,
- enega predstavnika NVO s področja varovanja zdravja.

2. Predlogi kandidatov za določitev predstavnikov NVO v Komisiji za ravnanje z GSO
morajo biti posredovani v pisni in elektronski obliki. Predloge v pisni obliki je treba poslati 
izključno po pošti, priporočeno in v zaprti ovojnici na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska c. 48
1000 Ljubljana

s pripisom: "Predlog kandidatov za določitev predstavnikov NVO v Komisiji za 
ravnanje z GSO, zadeva št. 35403-5/2020.

Predlogi v pisni in elektronski obliki morajo prispeti na naslov ministrstva 
najkasneje do petka, 11. septembra 2020, do 12.00 ure.

3. Predlog kandidata za predstavnika NVO v Komisiji za ravnanje z GSO mora vsebovati 
podatke  o: 
a) imenu in priimku kandidata ter njegovi izobrazbi,
b) kratko utemeljitev predloga v zvezi z delovanjem kandidata na področju delovanja 
    NVO.



4. Predlogu kandidatov za predstavnike NVO v Komisiji za ravnanje z GSO morajo biti 
priloženi:
a) kopija ustanovnega akta NVO kot dokazilo, da ima predlagatelj kandidata status NVO 

na področju varstva okolja, varstva potrošnikov ali varovanja zdravja,
b) pisna izjava kandidata, da se strinja s kandidaturo.

5. Za dodatne informacije ali pojasnila se lahko obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor,   
    Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi: Renata Perko (e-pošta:   
    renata.perko@gov.si) ali Ruth Rupreht (e-pošta: ruth.rupreht@gov.si). 

     Mag. Katja Buda

v.d. GENERALNE DIREKTORICE     
 DIREKTORATA ZA OKOLJE
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