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ZAPISNIK 

o odpiranju prijav nevladnih organizacij pri upravljanju  

Krajinskega parka Ljubljansko barje na Ponovni javni poziv za sodelovanje 

zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje  

v obdobju 2022 – 2026 

 

 

S sklepom o začetku postopka  javnega poziva in imenovanjem komisije št.: 35601-30/2021-

2550-32 z dne 16. 5. 2022 in na podlagi četrtega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega 

zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/09; v nadaljevanju: Sklep) je bila 

imenovana tri članska strokovna komisija za izvedbo javnega poziva za sodelovanje 

zainteresiranih nevladnih organizaciji pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v 

obdobju 2022 - 2026. Javni poziv je bil objavljen 23. 5. 2022 na spletni stani Ministrstva za okolje 

in prostor in na spletni strani Krajinskega parka Ljubljansko barje, rok za oddajo pa je potekel 30. 

5. 2022. Javni poziv je bil dne 23. 5. 2022 posredovan tudi na elektronski naslov Centra za 

informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (v nadaljevanju: CNVOS) s prošnjo za 

objavo na njihovi spletni strani. Na javni poziv z dne 23. 5. 2022 se je prijavila le ena nevladna 

organizacija, to je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (v nadaljevanju: DOPPS). 

Prijava DOPPS je bila pravočasna in popolna, kar pomeni, da je prijava vsebovala vse vsebine, 

zahtevane z javnim pozivom in je zadoščala razpisnim pogojem. Ker se je na javni poziv z dne 

23. 5. 2022 odzvala le ena nevladna organizacija, ki je oddala pravočasno in popolno prijavo,  je 

bil za člana sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko izbran kandidat, ki ga je predlagal 

DOPPS, to je g. Damijan Denac. Glede na predhodno navedeno je Komisija odločila, da se 

glasovanje v okviru tega postopka izbire ne izvede. 

 

V skladu s četrto alinejo drugega odstavka 8. člena Sklepa sestavljata Svet zavoda dva 

predstavnika zainteresiranih nevladnih organizacij. Ministrstvo za okolje in prostor je izbiro 

preostalega člana nevladnih organizacij ponovilo in na spletni strani ministrstva dne 1. 6. 2022 

 



 

objavilo Ponovni javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju 

Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2022 – 2026 in na spletni strani Krajinskega parka 

Ljubljansko barje, rok za oddajo pa je potekel 13. 6. 2022. Javni poziv je bil dne 1. 6. 2022 

posredovan tudi na elektronski naslov Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 

organizacij (CNVOS) s prošnjo za objavo na njihovi spletni strani.  

 

1. Strokovna komisija v sestavi Julijana Lebez Lozej, predsednica, Janja Gregorin, članica in 

Jelena Hladnik, članica, se je sestala 15. 6. 2022 ob 8.00 uri na lokaciji Ministrstva za okolje in 

prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana. Predsednica komisije je ugotovila, da sta bili pri pregledu 

prijav navzoči obe članici komisije. 

 

2. Strokovna komisija je ugotovila, da sta prispeli dve prijavi (Tabela 1). Pregledala je prispeli 

prijavi in ugotovila pravočasnost. 

 

Tabela 1: Pravočasno prispele prijave 

Zap.št. Organizacija Naslov 

1 Slovensko odonatološko društvo Verovškova ulica 56, 1000 Ljubljana 

2 AAG, Alpe Adria Green mednarodno 
društvo za varstvo okolja in narave 

cesta Franceta Prešerna 26, 4270 
Jesenice 

 

3. Strokovna komisija je ugotovila, da se prijavi nanašata na ponovni javni poziv za sodelovanje 

nevladnih organizacij v Svetu javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v obdobju 2022 - 

2026. 

4. Komisija je sklenila, da bo obravnavala pravočasni prispeli prijavi na ponovni javni poziv za 

sodelovanje nevladnih organizacij v Svetu javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v 

obdobju 2022 - 2026. 

5. Komisija je glede popolnosti prispelih prijav na ponovni javni poziv za sodelovanje nevladnih 

organizacij v Svetu javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v obdobju 2022 - 2026 

ugotovila kot izhaja iz Tabele 2.  

 

Slovensko odonatološko društvo ima pridobljen status v javnem interesu na področju ohranjanja 

narave, oddala je popolno prijavo, kar pomeni, da prijava vsebuje vse vsebine, zahtevane z 

javnim pozivom in zadošča razpisnim pogojem.  

 

AAG, Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave (v nadaljevanju: AAG) 

ima pridobljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja 

narave. Komisija je ugotovila, da AAG iz Poročila o delu, ki ga je organizacija opravila v zadnjih 

dveh letih, ni navedla dejavnosti, s katerimi izkazuje svoj pomen za krajinski park, zato prijava ne 

zadošča vsem razpisnim pogojem, ni popolna in se ne uvrsti v nadaljnji postopek izbire člana. 

 



 

Tabela  2: Ocena izpolnjevanja popolnih prijav z vidika izpolnjevanja pogojev poziva 

 

Zap.št. Organizacija 

Nevladna organizacija s 

pridobljenim statusom v 

javnem interesu 

Popolnost 

prijav 

1 Slovensko odonatološko društvo DA DA 

2 
AAG, Alpe Adria Green 
mednarodno društvo za varstvo 
okolja in narave 

DA NE 

 

 

6. Komisija je odločila, da glede na to, da je pravočasna in popolna le ena prijava na ponovni 

javni poziv, za člana sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje izbere kandidat, ki ga 

je predlagalo Slovensko odonatološko društvo, to je g. Damjan Vinko. Glede na predhodno 

navedeno je Komisija odločila, da se glasovanje ne izvede. 

 

7. Komisija je določila, da se zapisnik 15. 6. 2022 objavi na spletni strani Ministrstva za okolje in 

prostor. 

 

8. Komisija je ugotovila, da je bil postopek javnega odpiranja ponudbe izveden pravilno, v skladu 

z veljavnimi predpisi. 

 

9. Članice komisije so z vsebino seznanjene in se z njo strinjajo, kar potrjujejo s spodnjim 

podpisom. Ugotavlja se, da je bil postopek odpiranja prijav in evidentiranja kandidatov zaključen 

15. 6. 2022 ob 10.00.  uri. 

 

 

Komisija:            

 

 

Julijana Lebez Lozej, predsednica 

 

 

 

Janja Gregorin, članica 

 

 

 

Jelena Hladnik, članica 
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