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POTRJEN

Številka: 35601-30/2021-2550-40
Datum: 1. 6. 2022

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 8. člena Sklepa Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda 
Krajinski park Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/09) objavljam 

PONOVNI JAVNI POZIV

za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju
Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2022 – 2026

Vlada Republike Slovenije je na podlagi Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list 
RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C) sprejela Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/09, v nadaljnjem besedilu: Sklep), ki med drugim določa, 
da se za upravljanje ustanovi Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljnjem besedilu: 
javni zavod) in da je organ upravljanja v javnem zavodu svet zavoda.

Dosedanjemu svetu zavoda poteče mandat v 4. junija 2022. Ministrstvo za okolje in prostor (v 
nadaljevanju: ministrstvo) zato skladno s četrto alinejo drugega odstavka in četrtim odstavkom 8. 
člena Sklepa objavlja javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri 
upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2022 - 2026.

Ministrstvo je dne 23. 5. 2022 objavilo javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih 
organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2022 – 2026. Na javni 
poziv se je prijavila le ena nevladna organizacija, katere prijava je bila pravočasna in popolna. V 
okviru tega javnega poziva je bil za člana Sveta KLPB s strani komisije izbran kandidat, ki ga je 
predlagala navedena nevladna organizacija, kar je razvidno iz zapisnika številka: 35601-
30/2021-2550-38, objavljenega na spletni strani ministrstva 1. 6. 2022.

Nevladna organizacija, ki želi sodelovati s svojimi predstavniki v svetu zavoda pri 
upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje (v nadaljevanju: KPLB) v obdobju četrtega 
mandata sveta zavoda (2022 - 2026), se prijavi k sodelovanju s pisno prijavo, ki mora biti 
vložena najkasneje do 13. 6. 2022 v zaprti ovojnici z označbo: »Javni poziv za predlog 
članstva v svetu zavoda KPLB«, in sicer na vložišče Ministrstva za okolje in prostor, 
Dunajska cesta 48, Ljubljana. Nevladna organizacija lahko vloži tudi elektronsko prijavo z 
označbo: »Javni poziv za predlog članstva v svetu zavoda KPLB«, in sicer na elektronski 
naslov Ministrstva za okolje in prostor, to je gp.mop@gov.si. Prijave, ki bodo prispele po 
roku, ki je določen za oddajo prijav, se bodo štele za prepozne in jih ministrstvo ne bo upoštevalo.
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Nevladna organizacija, ki želi sodelovati pri upravljanju krajinskega parka, mora imeti pridobljen 
status, da deluje v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva 
kulturne dediščine ali izkazati aktivno delovanje na območju krajinskega parka, ki je usklajeno s 
cilji krajinskega parka. Nevladne organizacije, ki delujejo v okviru istega področja dela, imajo 
lahko v svetu samo enega predstavnika.

Organizacije izkazujejo, da aktivno delujejo na območju krajinskega parka oziroma da njihovo 
delovno področje obsega vedenja in znanja, ki so pomembna za doseganje varstva in razvoja 
krajinskega parka, če v obdobju dveh preteklih let izvedejo vsaj tri aktivnosti, ki so navedene v 
nadaljevanju:

- organizirajo, izvajajo ali sodelujejo pri akcijah na območju krajinskega parka na področju 
ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in spodbujanja trajnostnega 
razvoja, kot na primer: 
- sanacije degradiranih delov naravnih vrednot, kulturne dediščine, krajine, 
- akcije, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst in 

renaturaciji njihovih življenjskih prostorov, 
- akcije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja, itd,

- 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 v javnih medijih; 

- organizirajo, izvajajo ali sodelujejo pri spremljanju stanja, raziskovanju, razvoju 
informacijskih sistemov na področju ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, 
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 krajinskega 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. 

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

- utemeljitev interesa organizacije za sodelovanje pri upravljanju krajinskega parka,
- ustanovitveni akt organizacije,
- poročilo o delu1, ki ga je organizacija opravila v zadnjih dveh letih, z navedbo 

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

Poleg tega mora 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 krajinskega parka. V predlogu za kandidata je treba 

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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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.

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

Nevladna organizacija, ki je sodelovala v javnem pozivu, objavljenem na spletni strani ministrstva 
dne 23. 5. 2022, v tem ponovnem javnem pozivu ne more več sodelovati.

Komisija pregleda vse prispele vloge in pripravi zapisnik o odpiranju prijav organizacij in 
kandidatov za članstvo v svetu zavoda. Ministrstvo ga objavi na svoji spletni strani najkasneje do 
15. 6. 2022. 

Hkrati z zapisnikom ministrstvo objavi tudi glasovnico za predlog kandidata za člana sveta 
zavoda.

Prijavljene nevladne organizacije na glasovnici izberejo izmed objavljenih kandidatov za 
članstvo v svetu zavoda enega kandidata, ki pokriva različna področja dela oziroma 
vsebine, in izpolnjeno glasovnico posredujejo na ministrstvo na elektronski naslov 
gp.mop@gov.si, najkasneje do 21. 6. 2022 do 12:00 ure z označbo: »Imenovanje člana 
sveta zavoda KPLB«. Glasovnice, ki bodo prispele po roku, ki je določen za oddajo glasovnic, 
se bodo štele za prepozne in jih ministrstvo ne bo upoštevalo.

Odpiranje in pregled glasovnic bo opravila komisija in o tem sestavila zapisnik. Zapisnik o 
odpiranju in pregledu glasovnic se objavi na spletni strani ministrstva najkasneje do 23. 6. 2022. 
Članu sveta zavoda, ki je imenovan s strani nevladnih organizacij, se vroči sklep ministra o 
imenovanju v svet zavoda.

V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

MAG. ANDREJ VIZJAK
MINISTER
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