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Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, 
št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17 ) ter tretjega in četrtega odstavka 12. člena Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11, 10/14) objavljam 

JAVNI POZIV

za sodelovanje strokovnih organizacij pri upravljanju 
Triglavskega narodnega parka v obdobju 2020 - 2024

Vlada Republike Slovenije je na podlagi Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, 
št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17; v nadaljevanju: ZTNP-1) sprejela Sklep o ustanovitvi javnega 
zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11, 10/14; v nadaljevanju: Sklep), s 
katerim je uskladila delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljevanju: zavod), z 
določbami ZTNP-1 in v 12. členu določila, da zavod upravlja svet zavoda.

ZTNP-1 v drugem odstavku 39. člena in Sklep v 12. členu določata, da imajo v svetu zavoda, ki 
je najvišji organ upravljanja, svoje predstavnike ali predstavnice ustanovitelj narodnega parka, 
parkovne lokalne skupnosti, zainteresirana javnost in delavci zavoda. 

ZTNP-1 v četrti alineji drugega odstavka 39. člena in Sklep v tretjem in četrtem odstavku 12. 
člena določata, da je v svetu zavoda tudi šest predstavnikov zainteresirane javnosti, med njimi 
en predstavnik strokovne javnosti in en predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij.

Predstavnika zainteresirane javnosti, ki sta predstavnika nevladne oziroma strokovne javnosti, 
se določi tako, da pristojno ministrstvo (Ministrstvo za okolje in prostor) pozove k sodelovanju 
pri upravljanju narodnega parka zainteresirane nevladne oziroma strokovne organizacije. 

Na podlagi javnega poziva za sodelovanje zainteresiranih nevladnih in strokovnih organizacij pri 
upravljanju Triglavskega narodnega parka 2020 – 2024, ki je bil objavljen na spletni strani 
Ministrstva za okolje in prostor dne 10.4.2020 je minister za okolje in prostor na podlagi vlog s 
sklepom že določil predstavnika zainteresiranih nevladnih organizacij, zato se ta javni poziv 
nanaša samo na sodelovanje strokovnih organizacij pri upravljanju Triglavskega narodnega 
parka v obdobju 2020 – 2024.

Strokovna organizacija, ki želi sodelovati pri upravljanju narodnega parka, mora izkazati, da 
njeno delovno področje obsega vedenja in znanja, ki so pomembna za doseganje varstva in 
razvoja narodnega parka.

Strokovna organizacija se prijavi k sodelovanju s pisno prijavo, v kateri navede dokazila o 
izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in predlaga ime kandidata za člana sveta zavoda. 
Pristojno ministrstvo (Ministrstvo za okolje in prostor) objavi imena organizacij, ki izpolnjujejo 
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pogoje iz prejšnjega odstavka, in imena predlaganih kandidatov za članstvo v svetu zavoda. 
Člana sveta zavoda, ki je predstavnik strokovne javnosti, izberejo organizacije, ki se prijavijo in 
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, izmed predlaganih kandidatov za člane sveta 
zavoda.

Na podlagi navedenega Ministrstvo za okolje in prostor, skladno s tretjim odstavkom 39. člena 
ZTNP-1 in s tretjim odstavkom 12. člena Sklepa, poziva zainteresirane strokovne 
organizacije k sodelovanju pri upravljanju Triglavskega narodnega parka, z izvedbo 
naslednjih korakov:

1. Prijava k sodelovanju 

1.1 Posredovanje prijave

Zainteresirane strokovne organizacije, ki želijo sodelovati s svojim predstavnikom v svetu 
zavoda v mandatnem obdobju 2020 – 2024, se prijavijo k sodelovanju s pisno prijavo, ki mora 
biti posredovana s priporočeno poštno pošiljko, ki vsebuje dokazilo o času oddaje na pošti, 
najkasneje 14 dni od objave javnega poziva, v zaprti ovojnici z označbo:

Strokovne organizacije: 
»Ne odpiraj - javni poziv za sodelovanje strokovne organizacije v svetu zavoda TNP«.

14-dnevni rok za vložitev prijave začne teči naslednji dan po objavi tega javnega poziva na 
spletni strani Ministrstva za okolje in prostor in se izteče v ponedeljek, dne 6.7.2020. Vse 
prijave, ki bodo vložene do 14.00 ure tega dne v glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, 
bodo štele kot pravočasne. Prijave, ki jih bo Ministrstvo za okolje in prostor prejelo po izteku 
tega roka, bodo štele kot pravočasne, če bodo za Ministrstvo za okolje in prostor s priporočeno 
poštno pošiljko oddane najkasneje 6.7.2020 do 23.59. ure.

Prijavo je treba poslati na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 
Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele po roku, ki je določen za oddajo prijav, se bodo štele za 
prepozne in se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek ter jih bo Ministrstvo za okolje in prostor 
neodprte vrnilo prijavitelju.

1.2 Pogoji za udeležbo

Zainteresirane strokovne organizacije, ki želijo sodelovati pri upravljanju narodnega parka, 
morajo izkazati, da aktivno in v skladu s cilji narodnega parka delujejo na območju narodnega 
parka oziroma da njihovo delovno področje obsega vedenja in znanja, ki so pomembna za 
doseganje varstva in razvoja narodnega parka, zlasti če: 

- organizirajo, izvajajo ali sodelujejo pri akcijah na območju narodnega parka na področju 
ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in spodbujanja 
trajnostnega razvoja, kot na primer: 
- akcije, ki prispevajo k sanaciji degradiranih delov narave, kulturne dediščine in

krajine, 
- akcije, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst in 

renaturaciji njihovih življenjskih prostorov, 
- akcije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja, 
- akcije, ki prispevajo k zmanjševanju zaraščanja, ohranjanju planin oziroma 

tradicionalni rabi prostora, itd;
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- izdajajo periodične publikacije, zbornike, strokovno literaturo ali druge publikacije, ki se 
nanašajo tudi na področje ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja 
in spodbujanja trajnostnega razvoja ali na kakršenkoli drug način skrbi za razširjanje
informacij pomembnih za narodni park v javnih medijih; 

- organizirajo, izvajajo ali sodelujejo pri spremljanju stanja, raziskovanju, razvoju 
informacijskih sistemov na področju ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, 
varstva krajine in varstva okolja;

- organizirajo izobraževanja, seminarje, okrogle mize, strokovna in delovna srečanja, 
tabore na področju ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in 
spodbujanja trajnostnega razvoja;

- sodelujejo pri promociji narodnega parka in ozaveščanju javnosti in obiskovalcev;
- s svojo dejavnostjo spodbujajo dialog in sodelovanje med različnimi partnerji;
- sodelujejo pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti z dajanjem mnenj in pripomb na 

splošne pravne akte in programe.

Od prijavljenih organizacij in njihovih kandidatov pričakujemo, da imajo izkušnje  na področju 
doseganja ciljev narodnega parka, da bodo zastopali interese ustanovitelja, da bodo 
konstruktivno delovali pri usmerjanju delovanja javnega zavoda in da se bodo redno udeleževali 
sej sveta javnega zavoda.

1.3 Vsebina pisne prijave

Da strokovna organizacija izkaže izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev mora pisna 
prijava vsebovati:

- utemeljitev interesa organizacije za sodelovanje pri upravljanju Triglavskega 
narodnega parka,

- ustanovitveni akt organizacije in
- poročilo o delu1, ki ga je organizacija opravila v zadnjih treh letih, z navedbo 

delovnih področij oziroma dejavnosti, s katerimi se izkazuje svoj pomen za 
narodni park. 

Poleg tega mora v obeh primerih pisna prijava vsebovati:
- predlog kandidata za člana sveta zavoda z utemeljitvijo, v kateri predlagatelj 

navede reference kandidata, ki izkazujejo dosedanje aktivnosti s področja 
doseganja ciljev narodnega parka. V predlogu za kandidata je treba navesti tudi 
podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, stalno bivališče, poklic 
oziroma delo, ki ga opravlja kandidat) in priložiti izjavo kandidata, da soglaša s 
kandidaturo in z objavo svojih podatkov na spletu.

Prijava, ki ne vsebuje obveznih vsebin, se bo štela za nepopolno in se ne bo uvrstila v nadaljnji 
postopek.

                                                  
1 Poročilo mora vsebovati tudi dokazila, kot na primer: 
– programe izobraževanja, 
– naročila o svetovanju izkazana s pisno korespondenco, 
– končna poročila o opravljenih raziskavah, 
– končna poročila o poteku in uspehu akcij, 
– slikovna gradiva, kopije objavljenih publikacij in kopije člankov, izdanih v javnih medijih, 
– pobude in priporočila pristojnim institucijam in 
– druga dokazila, s katerimi izkazuje zatrjevane aktivnosti. 
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1.4 Sklepno

Strokovna organizacija, ki se k sodelovanju prijavi pravočasno, s popolno in pravilno prijavo, je 
prijavljena strokovna organizacija.

2 Glasovanje o kandidatih

Po odpiranju prijav organizacij in kandidatov za članstvo v svetu zavoda bo Ministrstvo za okolje 
in prostor na svoji spletni strani najkasneje 15.7.2020 objavilo poziv za glasovanje s:

- podatki o predlaganih kandidatih za člana sveta zavoda in
- glasovnico.

Prijavljene organizacije izberejo na glasovnici izmed objavljenih kandidatov za članstvo v svetu 
zavoda enega kandidata in izpolnjeno glasovnico posredujejo na ministrstvo najkasneje v 7 
dneh po objavi poziva za glasovanje, in sicer s priporočeno poštno pošiljko, ki vsebuje dokazilo 
o času oddaje na pošto, v zaprti ovojnici z označbo: 

Strokovne organizacije: 
»Ne odpiraj - javni poziv za sodelovanje zainteresiranih strokovnih organizacij v svetu 
zavoda TNP«. 

Glasovnice, ki ne bodo poslane v zaprti ovojnici z zgoraj navedeno označbo se bodo štele
za nepravilne, se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek in jih bo Ministrstvo za okolje in prostor 
neodprte vrnilo prijavitelju.

Rok za oddajo glasovnice začne teči naslednji dan po objavi poziva za glasovanje na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor in se izteče v sredo, dne 23.7.2020. Vse glasovnice, ki 
bodo oddane do 14.00 ure tega dne v glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, bodo štele 
kot pravočasne. Glasovnice, ki jih bo Ministrstvo za okolje in prostor prejelo po izteku tega roka, 
bodo štele kot pravočasne, če bodo za Ministrstvo za okolje in prostor s priporočeno poštno 
pošiljko oddane najkasneje 23.7.2020 do 23.59. ure.

Vsaka prijavljena strokovna organizacija lahko glasuje le za enega predlaganega kandidata. 
Glasovnice, na katerih se bo glasovalo za več kandidatov, bodo štele za nepravilne in se ne 
bodo uvrstile v nadaljnji postopek. Če bo prijavljena strokovna organizacija posredovala več 
glasovnic, na katerih bo glasovala za enega ali več kandidatov, se bodo vse take glasovnice 
štele za nepravilne in se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek.

Če bosta dva ali več prvouvrščenih kandidatov prejela enako število glasov, se postopek 
glasovanja ponovi, pri čemer Ministrstvo za okolje in prostor objavi nov poziv za glasovanje, ki 
se ga lahko ponovno udeležijo le že prijavljene strokovne organizacije.

Odpiranje glasovnic bo potekalo 7 dni po roku za oddajo glasovnic v prostorih Ministrstva za 
okolje in prostor, to je v sredo 31.7.2020. Datum in lokacija odpiranja bo navedena v pozivu za 
glasovanje. Na odpiranju glasovnic so lahko prisotni predstavniki organizacij, ki so oddali 
glasovnico. Izid odpiranja glasovnic se objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor 
najkasneje v 7 dneh po odpiranju glasovnic, to je najkasneje do 10.8.2020. 

Članu sveta zavoda, ki je imenovan s strani strokovnih organizacij, se pošlje sklep 
ministra za okolje in prostor o imenovanju v Svet zavoda. Sklep ministra se neizbranim 
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kandidatom pošlje v vednost kot obvestilo o neizboru. V postopku javnega poziva ni 
možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Mag. Andrej Vizjak
      MINISTER
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