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Številka 35602-4/2013

Ljubljana, dne 3.1.2014

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda Triglavski 
narodni park za leto 2012 – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 24. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park 
(Uradni list RS, št. 60/11) je Vlada Republike Slovenije na…… seji dne …. ……. .. sprejela naslednji 
sklep:

Vlada Republike Slovenije je potrdila Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega 
zavoda Triglavski narodni park za leto 2012, ki ga je sprejel svet zavoda na 5. redni seji sveta 
javnega zavoda Triglavski narodni park, dne 12. 9. 2013.

Prejmejo:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
- Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Branko Ravnik, v.d. generalnega direktorja;
- Marija Markeš, vodja Sektorja za ohranjanje narave;
- Jelena Hladnik, podsekretarka v Sektorju za ohranjanje narave.

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA / NE

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/



5. Kratek povzetek gradiva
/

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

DA / NE

c) administrativne posledice DA / NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA / NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike DA / NE
e) na socialno področje DA / NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA / NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1 

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1

SKUPAJ:



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE
Gradivo je bilo obravnavano na svetu in strokovnem svetu javnega zavoda Triglavski narodni park. V 
obeh svetih so zastopani predstavniki ustanovitelja (MKO, MGRT,MK), občin, zaposlenih v JZ TNP,
zainteresirane javnosti (nevladne organizacije, lastniki zemljišč), ZVKDS, ZRSVN, BF, SAZU in 
KPSS.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo usklajeno z:

- Ministrstvom za finance
- Ministrstvom za notranje zadeve
- Službo Vlade za zakonodajo

Datum pošiljanja:
v celoti / v pretežni meri / delno
Bistvena odprta vprašanja:
- …
- ….

Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/

10. Gradivo je lektorirano           DA / NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE
b) za nujnost obravnave DA / NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA / NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti DA / NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA / NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

mag. Dejan Židan                                                                                                           
minister

PRILOGA:

 jedro gradiva



OBRAZLOŽITEV

Pravna podlaga je Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) in Sklep o 
ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11). Program  dela JZ 
TNP za leto 2012, ki je osnova za pripravo Poročila o delu JZ TNP za leto 2012 je sprejel svet 
Javnega zavoda TNP, program dela TNP za leto 2012 je bil medresorsko usklajen, pozitivno 
mnenje MF smo prejeli 9.11.2012. Dne 11. 12. 2012, smo na MKO dobili uradni zaznamek, da 
je generalni sekretar vlade je na 37. seji Odbora za gospodarstvo, prisotne seznanil, da Vlada 
Republike Slovenije ne bo obravnavala poslovnih in finančnih načrtov za leto 2012, saj se 
poslovno leto zaključuje. Vlada RS pa Programa dela TNP za leto 2012 zaradi zgoraj navedenih 
okoliščin in pozne predložitve ni potrdila.
Poročilo izkazuje, da so bile prioritete dela po programu dela 2012 (priprava predloga načrta 
upravljanja TNP, projektno delo, evidentiranje, vrednotenje in spremljanje stanja varstveno 
pomembnih prostoživečih vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot,  priprava in izvajanje 
razvojnih nalog glede na ZTNP-1)  izvedene na vseh ravneh razen pri izvajanju razvojnih nalog, 
kjer je JZ TNP glede na minimalno višino t.i. programskih sredstev realiziral le slabo petino 
nalog. Osrednja aktivnost javnega zavoda je bila namenjena pripravi načrta upravljanja. V letu 
2012 so bili uspešno končani trije projekti. Ob koncu leta 2012 je bilo v izvajanju 9 projektov, ki 
predstavljajo dodano vrednost izvajanju nalog in programa dela JZ TNP.
Kadri
V letu 2012 je bilo v okviru redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave 55 zaposlenih za 
nedoločen čas, 1 za določen čas in 8 projektnih zaposlitev v okviru mednarodnih projektov.
Finančno poslovanje
Struktura celotnih prihodkov po vrstah dejavnosti nam pokaže, da je vrednost prihodkov za 
izvajanje javne službe 2.003.409,60 EUR, kar je v deležu 88% celotnih prihodkov, delež 
prihodkov, ustvarjenih s prodajo blaga in storitev na trgu, pa znaša 282.052,24 EUR oziroma 
12%. 
Na postavki MKO 244410 je bilo za javni zavod TNP v letu 2012 namenjenih iz proračuna RS 
1.706.216,80 EUR.
Bilanca stanja na dan 31.12.2012 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 171.206,05 
EUR, kar je kumulativno stanje poslovnih izidov v letih 2011 in 2012. In sicer poslovni izid leta 
2011 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 169.849,95 EUR. Izid poslovanja v letu 
2012 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.356,10 EUR.
V letu 2012 je Računsko  sodišče RS v JZ TNP izvedlo revizijo pravilnosti in smotrnosti 
izvajanja nalog v zavodu. Obdobje revidiranja je zajemalo leto 2011. Zaradi izkazanih težav pri 
poslovanju javnega zavoda se je izvedla še dodatna  revizija poslovanja za leti 2011 in 2012. 
Skladno z njenimi rezultati mora JZ TNP pripraviti sanacijski načrt. Priprava je v teku.
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