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Na podlagi 51. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t.24116 - uradno predi5deno
besedilo) in detrtega odstavka 25. Elena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, RoZnik in Si5enski hrib
(Uradni list RS, St. 78115 in 41116) izdajam naslednji:

JAVNI POZTV
ZA SODELOVANJE ZAINTERESIRANIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI UPRAVLJANJU

KRAJINSKEGA PARKA TIVOLI. ROZNIK N,I STSBNSTI HRIB V OBDOBru 20ft - 2022

I.

Mestna obdina Ljubljana na podlagi detrtega odstavka 25. dlena Odloka o Krajinskem parku Tivoli,
RoZnik in Si5enski hrib (Uradni list RS, 5t. 78/15 in 41116), ki doloda, da upravljanje-Krajinskega
parka Tivoli, RoZnik in Si5enski hrib spremlja Odbor krajinskega parka Tivoli, RoZnik in SiSensn frriU
(v nadaljevanju Odbor), v katerem je tudi predstavnik nevladnih organizacij, poziva nevladne
organizacije k sodelovanju pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, RoZnik in Sisenski hrib (v
nadaljevanju krajinski park).

il.
Nevladna organizacija, ki ieli s svojim predstavnikom sodelovati v Odboru v obdobju prvega mandata
Odbora (2018-2022), se prijavi k sodelovanju s pisno prijavo, ki mora biti vloZena najkasneje do 18.
5. 2018 v zaprti ovojnici z oznadbo'. >Ne odpiraj - javni poziv za predlog ilanstva v Odboru
krajinskega parka >> in sicer na naslov: Mestna obiina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana.
Prijave, ki bodo prispele po roku, ki je doloden za oddajo prijav, se bodo Stele za prepozne in bodo
neodprte vrnj ene prij avitelj u.

III.

Nevladna organizacija, ki Zeli sodelovati
status dru5tva ali nevladne organizacije, ki
deluje na obmodju krajinskega parka.

pri upravljanju krajinskega
deluje vjavnem interesu na

IV.

parka, mora imeti pridobljen
podrodju ohranjanja narave in

Pisna prijava mora vsebovati:
- utemeljitev interesa nevladne organizacije za sodelovanje pri upravljanju krajinskega parka,
- ustanovitveni akt nevladne organizacije,
- letno porodilo o delu nevladne organizacije v zadnjih treh letih, ki mora vsebovati: kondna

porodila o poteku in uspehu akcij s podrodja ohranjanja narave, porodila o izvedenih raziskavah,
slikovna gradiva, kopije objavljenih publikacij, dlankov v javnih medijih, pobude in priporodila
pristojnim institucijam in druga dokazila,

- predlog kandidata zadlana Odbora z utemeljitvijo, v kateri so navedene reference kandidata, ki
izkaztjejo dosedanje aktivnosti s podrodja doseganja ciljev krajinskega parka. V predlogu za
kandidata je potrebno navesti tudi podatke o predlaganem kandidatu (ime, priimek, stalno
bivali5de, poklic oz. delo, ki ga opravlja) in priloZiti pisno izjavo kandidata, da sogla5a s

kandidaturo in z objavo svojih podatkov na spletu.



V.

Od prijavljenih nevladnih organizacij in njihovih kandidatov se pridakuje, da bodo zastopali interese
ustanovitelja, konstruktivno delovali pri usmerjanju upravljanja krajinskega parka in se udeleZevali sej

Odbora.

VI.

Komisija pregleda vse prispele vloge in pripravi zapisnik o odpiranju prijav nevladnih organizacij in
kandidatov za dlanstvo v Odboru. Mestna obdina Ljubljana zapisnik o odpiranju prijav objavi na
spletni strani najkasneje do 23. 5.2018.

Hkrati z zapisnikom o odpiranju prijav Mestna obdina Ljubljana objavi tudi glasovnico s predlogi
kandidatov za (lana Odbora.

vII.

Prijavljene nevladne organizacije na glasovnici izberejo izmed objavljenih kandidatov za dlana v
Odboru enega kandidata in izpolnjeno glasovnico poiljejo na Mestno obdino Ljubljana najkasneje do
30. 5. 2018 v zaprti ovojnici z oznadbo: >> Imenovanje ilana v Odbor krajinskega parka Tivoli,
Roinik in SiSenski hrib< in sicer na naslov: Mestna obiina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana.
Glasovnice, ki bodo prispele po roku, ki je doloden za oddajo glasovnic, se bodo Stele za prepozne in
bodo vrnj ene po5ilj atelj u.

VIII.

Odpiranje glasovnic bo javno in bo potekalo 1. 6. 2018 ob 13. uri v prostorih Mestne obiine
Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v 5. nadstropju. Na odpiranju glasovnic je lahko prisoten po en
predstavnik nevladne organizacije, ki je oddala glasovnico, in ima pisno pooblastilo nevladne
organizacije, ki jo predstavlja. Zapisnik o odpiranju glasovnic se objavi na spletni strani Mestne
obdine Ljubljana najkasneje do 5. 6. 2018. V primeru, da bodo glasovi izenadeni, komisija izvede
Lreb.
Clanu Odbora, ki je bil imenovan s strani nevladnih organizacij, se vrodi sklep Zupana o imenovanju v
Odbor.

IX.

V postopku javnega poziva ni moZnosti vlaganja pravnih sredstev.

Zupan
Mestne obdine Ljubljana


