
 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 
 

Datum: 1.12.2014 
Številka: 013-010/2014-2 

 
ZAPISNIK 

 
1. dopisne seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko z dne 28.11.2014, 

sklicane na osnovi 9. in 24. člena Poslovnika o delu sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 

 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev soglasja za avtorske pogodbe in študentsko delo  
 

Utemeljitev:   Skladno z deveto alinejo prvega odstavka 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih 
financ, ki določa, da soglasje iz drugega odstavka 184. člena za javne zavode, katerih ustanovitelj je 
država ali lokalna skupnost, financer pa država, izda svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem 
ministra. Ministrstvo za okolje in prostor je podalo predhodno soglasje Javnemu zavodu KP 
Ljubljansko barje za prevzem obveznosti plačila stroškov avtorskih pogodb in študentskega dela za 
leto 2014.  

 
Gradivo: Sklep ministrstva za okolje in prostor številka 35602-2/2014/66 o soglasju za študentska dela 
in dela po avtorskih pogodbah. 
 
V glasovanje je bil predlagan sledeč sklep: 
 
 

Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje potrjuje soglasje za delo preko študentskih 
napotnic in avtorskih pogodb, skladno s predhodno izdanim sklepom Ministrstva za 
okolje in prostor.  

 
Ob posredovanju gradiva so bili člani Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje naprošeni, da 
izpolnjene glasovnice vrnejo do 28.11.2014. 
 
 
Ugotovitve: 
Ne elektronski naslov Javnega zavoda KP Ljubljansko barje so pravočasno prispele naslednje veljavne 
glasovnice: 

- 25.11.2014 Tea Pirih je glasovala ZA 
- 25.11.2014 Tatjana Čelik je glasovala ZA 
- 26.11.2014 Janja Japeelj je glasovala ZA 
- 26.11.2014 Urša Šebenik je glasovala ZA 
- 27.11.2014 Simon Stržinar je glasoval ZA 
- 27.11.2014 Helena Štih je glasovala ZA 
- 27.11.2014 Gregor Lipovšek je glasoval ZA 
- 27.11.2014 Nataša Jazbinšek Seršen je glasovala ZA 
- 28.11.2014 Janko Skodlar je glasoval ZA 



- 28.11.2014 Tomaž Jančar je glasoval ZA 
- 28.11.2014 Marko Kraner je glasoval ZA 
- 28.11.2014 Marica Zupan je glasovala ZA 

Za sklep je pravočasno glasovalo 12 članov sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, od tega 12 ZA.  
 
Iz zgoraj navedene ugotovitve je Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje na 1. dopisni seji dne 
28.11.2014 sprejel naslednji sklep: 
 

Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje potrjuje soglasje za delo preko študentskih 
napotnic in avtorskih pogodb, skladno s predhodno izdanim sklepom Ministrstva za 
okolje in prostor.  

 
 

 
      Predsednica sveta JZKPLB: 

  Jelena Hladnik 
 
 


