
ČLANOM SVETA 
JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Bled, dne: 23.11.2022
Št.: 0130-3/2022-1

VABILO
4. dopisna seja Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park

Datum seje: od 24.11.2022 do 28.11.2022 do 11.00 ure

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta z dne 25.10.2022
2. Informacija o izvedenem strokovnem svetu dne 23.11.2022
3. II. Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2022

Dne 18.11.2022 smo s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli dopolnjena 
Izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2022. Zaradi 
izjemno kratkega roka za izvedbo v rebalansu predlaganih sprememb, predsednik 
Sveta sklicuje dopisno sejo. 

Dopisna seja se sklicuje skladno s prvim odstavkom 15. člena Poslovnika sveta 
Javnega zavoda Triglavski narodni park (št. 0130-2/2018-2 z dne 14.2.2018 s spr.), 
zaradi potrebe po nujnem sprejetju odločitve v krajšem času. 

Prosimo, da obrazec za glasovanje posredujete do vključno ponedeljka 
28.11.2022 do 11.00 ure na elektronski naslov: spela.stojan@tnp.gov.si 

Bojan Dejak,
Predsednik sveta Javnega zavoda 
Triglavski narodni park

Poslano:
- članom sveta JZ TNP – preko elektronske pošte

V vednost:
- direktor JZ TNP

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Bojan Dejak
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 566006E30000000057517
Potek veljavnosti: 22. 12. 2025
Čas podpisa: 23. 11. 2022 13:21
Št. dokumenta: 355-71/2020-2550-40



1. točka dnevnega reda 

 

Potrditev zapisnika 7. seje sveta z dne 25.10.2022 

 

 

Predlagatelj: dr. Tit Potočnik 

 

 

Gradivo: 

Zapisnik 7. seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 25.10.2022.  

 

Obrazložitev: 

7. seja Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park je potekala dne 25.10.2022 na Bledu. Osnutek 

zapisnika je bil skladno s 30. členom Poslovnika Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park, dne 

28.10.2022 posredovan članom Sveta v podajo pripomb. Pripomb, na posredovan osnutek zapisnika, 

nismo prejeli.  

 

Predlog sklepa: 

1. Člani Sveta potrjujejo zapisnik 7. seje Sveta z dne 25.10.2022. 
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Bled, dne: 25.10.2022 

Št.: 0130-2/2022-4 

 

ZAPISNIK 

 

7. seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 25.10.2022, ob 13.00 uri, na 

Upravi Javnega zavoda Triglavski narodni park, Bled. 

 

 

Navzoči: Bojan Dejak, Egon Kepic, Saša Roškar, Tomaž Bregant, Tomaž Štenkler, Brigita 

Tišler Šolar, Aleš Polanc, Bojan Traven, Pavel Sivec, Ana Hawlina, Janez Režek, Mirko Eržen, 

Peter Belhar (od 13.30 ure), mag. Borut Peršolja in Andrej Arih 

 

Odsotni: mag. Alenka Korenjak, Bogdan Janša, Igor Černuta, Nataša Šalaja Razinger in prof. 

dr. Ivan Kos  

 

Ostali navzoči: dr. Tit Potočnik, mag. Špela Stojan (oba JZ TNP) in Janez Grašič (sindikat 

GLOSA) 

 

Seja je bila zaključena ob 15.25 uri. 

 

Predlagani dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta z dne 12.4.2022 

3. Informacija o izvedbi pobud in predlogov, ki so bili izpostavljeni na 6. seji Sveta z dne 

12.4.2022 

4. Informacija o izvedenem strokovnem svetu z dne 18.10.2022 

5. Rebalans Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park 

za leto 2022 

6. Imenovanje predstavnice Ministrstva za okolje in prostor v Strokovni svet Javnega 

zavoda Triglavski narodni park 

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park 

8. Pobude in vprašanja:  

9. Umestitev večnamenske centralne parkirne površine - pobuda Tomaža Breganta, e-

sporočilo z dne 8.8.2022  

10. Razno 

 

Predsednik Sveta je pozdravil vse navzoče in na kratko predstavil okoliščine in namen sklica 

seje. Osrednja točka seje je potrditev Rebalansa Programa dela in finančnega načrta za leto 

2022. 

 

1. točka 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
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1.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park je na 7. seji dne 25.10.2022 sklepčen, 

prisotnih je 14 članov sveta. 

 

Naknadno se je seji pridružil še 1 član. 

 

Razprave k predlaganemu dnevnemu redu ni bilo. 

 

Člani Sveta so z 14 glasovi ZA sprejeli naslednji SKLEP:  

1.2 Člani Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjujejo dnevni red 7. seje 

Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park. 

 

2. točka 

Potrditev zapisnika 6. seje Sveta JZ TNP z dne 12.4.2022 

 

Skladno s 30. členom Poslovnika Sveta javnega zavoda Triglavski narodni park je bil dne 

14.4.2022 članom Sveta v podajo pripomb posredovan osnutek zapisnika 6. seje.  

 

Razprave k 2. točki dnevnega reda ni bilo. 

 

Člani Sveta so z 14 glasovi ZA sprejeli naslednji SKLEP:  

2. Člani sveta potrjujejo zapisnik 6. seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z 

dne 12.4.2022. 

 

3. točka 

Informacija o izvedbi pobud in predlogov, ki so bili izpostavljeni na 6. seji Sveta z dne 

12.4.2022 

 

Med obravnavo 3. točke se je pridružil še 1 član Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park, 

tako da je bilo na seji prisotnih 15 članov. 

 

Svet JZ TNP je na 6. seji dal pobudo, da Strokovni svet na naslednji seji obravnava 

problematiko velikih zveri v zavarovanem območju in se opredeli do načina upravljanja z njimi, 

kar pa še ni bilo izvedeno, saj se Strokovni svet od aprila pa do danes še ni sestal v živo. 

Tematika je aktualna, saj je bilo kar nekaj konfliktnih dogodkov, JZ TNP sodeluje z različnimi 

inštitucijami glede preventivnega delovanja. Pozitivnih izkušenj na področju preventivnih 

ukrepov je v alpskem prostoru zelo malo, saj rešitev, ki so uspešne v nižinskih predelih, ni 

možno preslikati v visokogorje (npr. ograjevanje čred).  

 

V razpravi v zvezi s problematiko velikih zveri so sodelovali: Mirko Eržen, Tomaž Bregant, 

Janez Režek Muri, Andrej Arih, Bojan Traven, Peter Belhar, dr. Tit Potočnik, Bojan Dejak in 

Ana Hawlina 

 

V razpravi je bilo izpostavljeno: 

- ugotoviti je potrebno, ali je sobivanje z velikimi zvermi na območju TNP možno in 

kolikšna je nosilna zmogljivost okolja, da bo sobivanje z velikimi zvermi še mogoče; 

- ali se problematika lahko uspešno razreši le z obravnavo s strani Strokovnega sveta JZ 

TNP; 

- preventivni ukrep ograjevanja živine na območju parka zaradi razgibanosti terena ni 

primeren, učinkovita sta ukrepa stalnega nadzora nad živino in daljinskega spremljanja 

pašnih živali; 
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- nezmožnost plačevanja davkov s strani lastnikov zaradi povzročene škode, saj sistem 

izplačil odškodnin ne deluje oz. se na njihovo izplačilo čaka predolgo; 

- potrebno bo narediti študijo obremenjenosti okolja; 

- neusklajenost med Zavodom za gozdove Slovenije, ki pripravlja načrte upravljanja z 

divjadjo, in  Ministrstvom za okolje in prostor, ki je pristojno za velike zveri; 

- s strani Občine Bohinj in agrarnih skupnosti je bil pripravljen dopis, ki ga je podpisal 

tudi JZ TNP, s katerim se Ministrstvo za okolje in prostor in Zavoda za gozdove 

Slovenije opozarja na škodo, povzročeno s strani velikih zveri, in z vprašanjem 

odgovornosti za povrnitev povzročene škode; 

- JZ TNP se kot upravljalec narodnega parka ne more podpreti stališča, da velike zveri 

nimajo prostora v Alpah, saj gre za naravni proces vračanja zveri v prostor, kjer so bile 

nekoč iztrebljene; 

- stališče JZ TNP, ki ga je leta 2013 podprl tudi Strokovni svet, je da ponavljajoči škodni 

primeri oziroma konflikti v prostoru dopuščajo tudi izredne ukrepe izločitve takega 

osebka iz narave. Govorimo o problematičnem osebku in ne o vrsti kot taki; 

- JZ TNP ni neposredni upravljalec velikih zveri, lahko je samo koordinator ali pobudnik 

za iskanje rešitev, vključno v okviru projekta LIFE WolfAlps 2; 

- Strokovni svet je tisti, ki bi moral tovrstno problematiko obravnavati, predlagane rešitve 

pa bodo najbrž v smeri vloge JZ TNP kot mediatorja v teh zgodbah; 

- Svet zavoda je Strokovnemu svetu dal nalogo obravnave tematike velikih zveri, pa to ni 

bilo storjeno, zato se predlaga sklic izredne seje Sveta zavoda, na katero se povabi tudi 

strokovnjake s tega področja; 

- vprašanje je, kako bi izredna seja Sveta zavoda prispevala k razreševanju problema; 

- tudi na Upravnem odboru Lovske zveze Slovenije bo obravnavana problematika velikih 

zveri na območju parka. 

 

Člani Sveta so s 15 glasovi ZA sprejeli naslednji SKLEP:  

3.1. Na eni od naslednjih sej Sveta se obravnava problematika sobivanja z velikimi zvermi. 

Na sejo se povabi omejeno število strokovnjakov, ki jih določi direktor Javnega zavoda 

Triglavski narodni park.  

 

Svet JZ TNP je na 6. seji dal pobudo, da se članom Sveta z javno objavo vseh gradiv, ki so bila 

pripravljena v zvezi z reševanjem ravnanja z odpadno vodo Koče pri Triglavskih jezerih, 

omogoči vpogled vanje, kar je bilo s strani JZ TNP izvedeno. Dr. Tit Potočnik je povedal, da je 

oddana vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za varianto A, ki vključuje 

variantno rešitev z nadgradnjo obstoječe čistilne naprave z membransko ultrafiltracijo, v 

pripravi pa je tudi projektna dokumentacija za izvedbo variante B, ki vključuje variantno rešitev 

s suhimi stranišči. Glede na razpoložljive informacije ni pričakovati pozitivne odločitve za 

varianto A. 

 

V razpravi v zvezi s problematiko ravnanja z odpadno vodo Koče pri Triglavskih jezerih so 

sodelovali: Mirko Eržen, Andrej Arih, Janez Režek Muri, mag. Borut Peršolja in Bojan Dejak  

 

V razpravi je bilo izpostavljeno: 

- Strokovna skupina ne razpolaga z nobenimi informacijami v zvezi z obravnavo vloge 

za izdajo OVD, ki je bila oddana v mesecu juniju;  

- Ministrstvo za okolje in prostor s svojo neodzivnostjo in dolgotrajnim vodenjem 

administrativnih postopkov povečuje tveganje, da ne bo storjenega nič; 

- postopki na Ministrstvu za okolje in prostor lahko tečejo v nedogled, upravno-

administrativni sistem ne deluje; 
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- po izdelavi PZI za varianto B bo potrebno izvesti strokovno recenzijo, saj se objekt 

nahaja na izjemno občutljivem okolju; 

- obstaja visoka stopnja tveganja za realizacijo ukrepa ne glede na to, katera varianta bo 

izbrana; 

- v izvedbi je postopek podaljšanja projekta, vsebinske spremembe ne izločajo te 

aktivnosti iz projekta, lahko pa bi se zgodilo, da bi Posredniški organ to aktivnost zaznal 

kot izjemno tvegano in podal zahtevo po izločitvi;  

- pristojni sektorji se v 5-ih letih niso uspeli medsebojno uskladiti in nase prevzeti svoj 

del odgovornosti, kar je negativen signal ne samo za naravovarstvo, ampak tudi za 

okoljevarstvo; 

- več kot 10 let je bilo potrebnih, da se je našlo finančni vir, s katerim bi bilo možno 

izboljšati stanje, pa sedaj očitno ne bo narejeno nič;  

- aktivnost projekta VrH Julijcev je omilitev vpliva delovanja koče na Dvojno jezero, 

projekt se ne ukvarja s splošno problematiko obstoja koče; 

- če bi problematika prišla v javnost, bi prej uspeli kot sektorji na ministrstvih; 

- praviloma se z vključitvijo javnosti preveč oddaljimo od problema, ki pa po večini 

ostane nerešen; 

- problematika ROV mora ostati na dnevnem redu sej Sveta;  

- ne eni strani si želimo stanje urediti, po drugi strani pa so birokratske ovire, ki tega ne 

dopuščajo; 

- prevelika pozornost je namenjena reševanju projekta samega in ne izboljšanju stanja v 

naravi, iz projekta se je potrebno nekaj naučiti za naprej, predvsem da tisto kar lahko 

naredimo sami, naredimo čimbolj kakovostno in v skladu z nameni parka;  

- nevladne organizacije pripravljajo Zakon o trajnostnem obisku visokogorja, s ciljem 

opredeliti skromnost ponudbe planinskih koč, omejitve obiska, ipd.; 

- človek je tisti, ki onesnažuje in problematika na Dvojnem jezeru se je pojavila ravno 

zaradi človeka in upravljavca koče, v ozadju je sicer tudi inšpekcijska odločba, pri 

čemer pa naj bo Dvojno jezero predstavljalo vzorčni primer za razreševanje tovrstne 

problematike. 

 

Svet JZ TNP je na 6. seji dal pobudo, da se pozove Ministrstvo za okolje in prostor k izvedbi 

postopka imenovanja medresorske delovne skupine, ki bo obravnavala problematiko ravnanja 

z odpadnimi vodami in da je potrebno problematiko odpadnih voda reševati tudi v vaških jedrih. 

Dr. Tit Potočnik je pojasnil, da je bil poziv vključen v odpravek sklepov, ki je bil posredovan 

na Ministrstvo za okolje in prostor z dopisom št. 0130-1/2022-2 dne 13.4.2022, ta vsebina bo 

tudi predmet sestanka s Sektorjem za ohranjanje narave, ki bo izveden 26.10.2022.  

 

Pobuda o vključitvi naloge sofinanciranja bankomata v Stari Fužini v Rebalans programa dela 

in finančnega načrta je bila upoštevana, prav tako pa so bili v poletni sezoni zagotovljeni javni 

prevozi na relaciji Bled-Pokljuka, ki so bili financirani s strani Občine Bled, Občine Gorje in 

JZ TNP.  

 

Na 6. seji Sveta je bil sprejet tudi sklep, da bodo strokovne službe JZ TNP preučile možnosti 

uporabe pravnih sredstev v zvezi z vzpostavitvijo varstvenega sklada za sofinanciranje 

projektov za ohranjanja kulturne dediščine, je dr. Tit Potočnik pojasnil, da v JZ TNP nismo 

uspeli preučiti pravnih možnosti, saj nimamo več zaposlenega pravnika. Saša Roškar je bila v 

zvezi s tem v kontaktu z zaposlenimi na Ministrstvu za kulturo, ki pa stališča glede vzpostavitve 

varstvenega sklada ni spremenilo. S strani nevladnih organizacij bo na to temo zastavljeno 

poslansko vprašanje. 

 

Člani Sveta so s 15 glasovi ZA sprejeli naslednji SKLEP:  
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3.2 Člani Sveta so se seznanili z informacijo o realiziranih sklepih in pobudah.  

 

4. točka 

Informacija o izvedenem Strokovnem svetu z dne 18.10.2022 

 

Javni zavod je dne 12.10.2022 sklical dopisno sejo, ki je trajala od 12.10.2022 do vključno 

18.10.2022. Razlog za sklic dopisne seje namesto v obliki redne seje je v časovni nujnosti 

postopka sprejema rebalansa letošnjega programa dela in finančnega načrta ter z njim 

povezanega podpisa pogodbe s sofinanciranjem z resornim ministrstvom. Na seji sta bili 

obravnavani dve točki, in sicer: Zapisnik 3. seje Strokovnega sveta Javnega zavoda Triglavski 

narodni park z dne 6.4.2022 in Rebalans Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 

Triglavski narodni park za leto 2022. S posredovanjem glasovnic se je do roka odzvalo pet (5) 

članov Strokovnega sveta. Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa: 

1) Strokovni svet potrjuje zapisnik 3. seje strokovnega sveta Javnega zavoda Triglavski 

narodni park z dne 6.4.2022. 

2) Strokovni svet potrjuje Rebalans Programa dela in finančnega načrta Javnega 

zavoda Triglavski narodni park za leto 2022. 

 

Člani Sveta so s 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM glasom sprejeli naslednji SKLEP:  

4. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park se seznanja z izvedeno 2. dopisno sejo 

Strokovega sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 18.10.2022. 

1 član Sveta ni glasoval. 

 

5. točka 

Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2022 

 

Gradivo je obsežno in vključuje tudi krajši povzetek vseh predlaganih sprememb. Dr. Tit 

Potočnik je na kratko obrazložil spremembe Programa dela in finančnega načrta za leto 2022. 

 

V razpravi k 5. točki dnevnega reda so sodelovali: mag. Borut Peršolja, Tomaž Bregant, Janez 

Grašič in Janez Režek Muri  

 

V razpravi je bilo izpostavljeno: 

- podpira se dodelitev dodatnih sredstev za odkupe zemljišč, sredstva bodo namenjena za 

odkup gozdnega rezervata Visoki Zjabci; 

- povečujejo se materialni stroški, kar je logično glede na situacijo na trgu, vendar pa 

masa za plače ostaja enaka; 

- glede na število novih nalog, ki jih izvaja zavod, bo potrebna kadrovska okrepitev; 

- javni zavod je pristopil k spremembi sistemizacije, v sklopu katere bo vključena 

možnost napredovanj in preučene možnosti opredelitve dodatka za nižje vrednotena 

delovna mesta.  

 

Člani Sveta so s 15 glasovi ZA sprejeli naslednji SKLEP:  

5. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje Rebalans programa dela in 

finančnega načrta za leto 2022. 

 

6. točka 

Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanje predstavnice Ministrstva za okolje in 

prostor v Strokovni svet Javnega zavoda Triglavski narodni park 
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Po odstopu mag. Jelke Kremesec Jevšenak iz Strokovnega sveta je Ministrstvo za okolje in 

prostor predlagalo, da se kot novo članico Strokovnega sveta imenuje mag. Jano Vidic. 

 

Razprave k 6. točki dnevnega reda ni bilo. 

 

Člani sveta so z 11 glasovi ZA, 1 glasom PROTI in 3 VZDRŽANIMI glasovi sprejeli naslednji 

SKLEP:  

6. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park ugotavlja, da članstvo v Strokovnem 

svetu Javnega zavoda Triglavski narodni park preneha mag. Jelki Kremesec Jevšenak in 

se namesto nje imenuje mag. Jano Vidic kot predstavnico Ministrstva za okolje in prostor.  

 

7. točka 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park vključuje naslednje spremembe: 

- sprememba mej naravovarstvenih oddelkov Trenta in oddelka Posočje (12. člen 

Pravilnika); 

- premik delovnega mesta naravovarstveni nadzornik V-I iz oddelka Posočje v oddelek 

Trenta in 

- novo delovno mesto naravovarstveni nadzornik V v oddelku Posočje. 

 

Razprave k 7. točki dnevnega reda ni bilo. 

 

Člani sveta so s 15 glasovi ZA sprejeli naslednji SKLEP:  

7. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem 

zavodu Triglavski narodni park. 

 

8. točka 

Pobude in vprašanja 

 

8.1 Umestitev večnamenske centralne parkirne površine - pobuda Tomaža Breganta, e-

sporočilo z dne 8.8.2022 

 

Tomaž Bregant je pojasnil, da si želi, da bi se pričeli pogovori o centralni parkirni površini, s 

katero bi se omejilo motorni promet na območju Pokljuke in Mežakle. Letošnjo sezono je bil 

sicer organiziran javni prevoz na Pokljuko, kar v Občini Gorje pozdravljajo, s takimi 

aktivnostmi pa bi bilo nujno nadaljevati. Organizacijo prevozov na relaciji Bled-Gorje je 

podprlo tudi TD Gorje.  

 

V razpravi k 8. točki dnevnega reda so sodelovali: dr. Tit Potočnik in Andrej Arih  

 

V razpravi je bilo izpostavljeno: 

- v pripravi je Akcijski načrt za usmerjanje obiska; 

- načrtuje se implementacija prikazovalnikov voznih redov, učinkovitost ukrepa pa je v 

veliki meri vezana na predhodno vzpostavitev avtobusnih linij;  

- projekt VrH Julijcev vključuje varstveni cilj 4.1.5, s katerim se uresničujejo ukrepi 

urejanja motornega prometa na Pokljuki; 
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Podani predlogi in pobude: 

- Javni zavod pripravi odgovor in stališče v zvezi z dano pobudo. 

 

9. točka 

Razno 

 

Podani predlogi in pobude: 

- Pred časom je bil v Pravni praksi objavljen članek g. dr. Jurija Žureja z naslovom 

Triglavski narodni park - čas za razmislek. Javni zavod Triglavski narodni park naj 

posreduje informacijo, ali so in kako so se odzvali na omenjeni prispevek. 

- Dr. Jurij Žurej je podal več zahtev za posredovanje informacij javnega značaja, s tem v 

zvezi naj javni zavod posreduje informacijo. 

- Javni zavod naj posreduje informacijo o zadevi Kokot, ki naj vključuje opis problema, 

pregled izvedenih aktivnosti in kakšno je trenutno stanje.   

 

 

Zapisala:   Bojan Dejak, 

Mag. Špela Stojan   Predsednik sveta Javnega 

zavoda Triglavski narodni 

park 

 



2. točka dnevnega reda 

 

Informacija o izvedenem Strokovnem svetu dne 23.11.2022 

 

 

Predlagatelj: dr. Tit Potočnik 

 

Gradivo: 

Zapisnik Strokovnega sveta Triglavskega narodnega parka z dne 23.11.2022.  

 

Predlog sklepa: 

2. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park se seznanja z izvedeno dopisno sejo Strokovnega sveta 

Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 23.11.2022. 

 

 





3. točka dnevnega reda 

 

II. Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2022 

 

 

Predlagatelj: dr. Tit Potočnik 

 

 

Gradivo: 

- Obrazložitev II. Rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2022 

 

Obrazložitev: 

Vlada in sindikati javnega sektorja so oktobra podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih 

stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: Dogovor). Dogovor je bil objavljen 

v Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022, skupaj z aneksi h kolektivnim pogodbam, ki so bili 

sklenjeni za realizacijo Dogovora. 

 

Dogovor vsebuje več sklopov ukrepov, od katerih nekateri pričnejo veljati že v letu 2022 in prinašajo 

finančne posledice pri stroških dela. Navodilo MOP določa, da JZ TNP dodatna sredstva vključi v 

finančni načrt in pripravi rebalans Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2022. 

 

Dne 18. 11. 2022 je Javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljevanju JZ TNP) prejel dopolnjena 

izhodišča (dopis št. 35601-36/2021-2550-33 z dne 4. 11. 2022) s katerimi je Ministrstvo za okolje in 

prostor (v nadaljevanju MOP) za kritje finančnih posledic zgoraj navedenih ukrepov v letu 2022 

zagotovilo dodatnih 11.000,00 EUR sredstev na proračunski postavki 153241 - Triglavski narodni park.  

 

 

Predlog sklepa: 

3. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje II. Rebalans programa dela in finančnega načrta 

za leto 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

II. Rebalans programa dela in finančnega 

načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park  

za leto 2022  

(obrazložitev) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bled, 21. 11. 2022 

 

Številka: 901-1/2021-19 
 

                 
  



1. UVOD 

Vlada in sindikati javnega sektorja so oktobra podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih 

stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: Dogovor). Dogovor je bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022, skupaj z aneksi h kolektivnim pogodbam, 

ki so bili sklenjeni za realizacijo Dogovora. 

Dogovor vsebuje več sklopov ukrepov, od katerih nekateri pričnejo veljati že v letu 2022 in prinašajo 

finančne posledice pri stroških dela: 

1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice  

Vrednost plačnih razredov plačne lestvice javnih uslužbencev se s 1. 10.2022 zvišujejo za 4,5 odstotka, 

povečanje se upošteva ob izplačilu oktobrskih plač v novembru.  

2. Uskladitev višine dodatkov  

Zaradi uskladitve vrednosti plačnih razredov so višja tudi vsa izplačila dodatkov, ki se obračunavajo od 

osnovne plače (npr. dodatek za delovno dobo).  

Iz določil Kolektivne pogodbe za javni sektor izhaja, da se dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku 

usklajujejo enako kot osnovne plače, zato se povečujejo tudi zneski dodatkov za specializacijo, 

znanstveni magisterij in doktorat ter dodatki za manj ugodne delovne pogoje. 

3. Določitev regresa za letni dopust za leto 2022  

Z Dogovorom so usklajeni tudi višji zneski regresa za letni dopust za javne uslužbence. Javnim 

uslužbencem, ki jim je bil sicer letošnji regres za letni dopust že izplačan, tako pripada še poračun do 

višjega regresa, ki je določen glede na plačni razred zaposlenega na dan 31. 5. 2022. Zaposleni tako 

glede na plačni razred prejmejo: 

- do vključno 24. plačnega razreda dodatnih 300 evrov neto,  

- od 25. do vključno 30. plačnega razreda dodatnih 250 evrov neto, 

- od 31. do vključno 35. plačnega razreda dodatnih 200 evrov neto, 

- od 36. do vključno 40. plačnega razreda dodatnih 150 evrov neto in  

- od 41. do vključno 50. plačnega razreda dodatnih 100 evrov neto. 

4. Določitev regresa za prehrano  

Skladno z Dogovorom se regres za prehrano iz sedanjih 4,94 EUR poviša na 6,15 EUR na dan. 

 

Dne 18. 11. 2022 je Javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljevanju JZ TNP) prejel dopolnjena 

izhodišča (dopis št. 35601-36/2021-2550-33 z dne 4. 11. 2022) s katerimi je Ministrstvo za okolje in 

prostor (v nadaljevanju MOP) za kritje finančnih posledic zgoraj navedenih ukrepov v letu 2022 

zagotovilo dodatnih 11.000,00 EUR sredstev na proračunski postavki 153241 - Triglavski narodni park.  

  



2. SPREMEMBE FINANČNEGA NARČTA 

 

Zagotovitev dodatnih finančnih sredstev se v Programu dela in finančnem načrtu JZ TNP za leto 2022 

odraža na strani prihodkov in odhodkov javne službe in spreminja naslednji dve poglavji v finančnem 

načrtu: 

- Sredstva proračuna RS – MOP za dejavnost javne službe  

 

Izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2022 določajo višino in razrez sredstev 

proračuna za JZ TNP, ki so v letu 2022 zagotovljena na dveh proračunskih postavkah. Sredstva 

proračunske postavke 153241 – Triglavski narodni park skupaj znašajo 2.730.000 EUR 2.741.000 EUR 

in so namenjena izvajanju rednih nalog (2.100.000 EUR 2.111.000 EUR) in izvajanju nalog, ki so 

opredeljene v 56. členu ZTNP-1 (630.000 EUR). Sredstva na proračunski postavki 153242 – 

Zavarovana območja narave so zagotovljena za ukrepe trajnostne mobilnosti (sofinanciranje javnih 

prevozov na območju TNP 60.000 EUR) in za pripravo projektne dokumentacije za ureditev čiščenja 

odpadnih voda v kombinaciji s suhimi stranišči na Dvojnem jezeru (44.761,80 EUR).  

 

Tabela 1: Sredstva proračuna po proračunskih postavkah 

Številka in naziv 

proračunske postavke 
Dejavnost 

Stroški dela v 

EUR 

Materialni stroški  

v  EUR 
Investicije v EUR Skupaj 

PP 153241 - Triglavski 

narodni park 
redna dejavnost 

1.584.000 

1.595.000 
271.000 245.000 

2.730.000 

2.741.000 PP 153241 - Triglavski 

narodni park 

naloge 56. člena 

ZTNP-1 
0 400.000 230.000 

PP 153242 - Zavarovana 

območja narave 

trajnostna 

mobilnost 
0 60.000 0 60.000 

PP 153242 - Zavarovana 

območja narave 

dokumentacija 

Dvojno jezero 
0 44.762 0 44.762 

 

 

- Odhodki javne službe, kriti iz sredstev proračuna RS – MOP  

 

Stroški dela 1.584.000 EUR 1.595.000 EUR vključujejo stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih, 

prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V 

stroške je vključeno tudi izplačilo redne delovne uspešnosti, stroški jubilejnih nagrad in odpravnin. 
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