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ZAPISNIK 
 

10. dopisne seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 
z dne 24. 12. 2020 

 
sklicane na osnovi 24. člena Poslovnika o delu sveta javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Podaja mnenja Sveta JZ KP Ljubljansko barje h kandidatu za direktorja JZ KP 
Ljubljansko barje 

 
 
Utemeljitev:    
 
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 18. 11. 2020 objavilo prosto delovno mesto: Direktor 
javnega zavoda KP Ljubljansko barje. Kandidati so se na prosto delovno mesto lahko prijavili 
do 27. 11. 2020. Na objavo prostega delovnega mesta Direktor javnega zavoda KP 
Ljubljansko barje sta prispeli dve pravočasni vlogi. Izbirni postopek je potekal skladno s 
predpisi, vodila ga je komisija, katera je ugotovila, da le en kandidat izpolnjuje formalne 
pogoje. Na podlagi predložene vloge kandidata, dokazil ter predloženega programa dela 
zavoda in razgovora s kandidatom z dne 10. 12. 2020, je komisija ugotavljala strokovno 
usposobljenost kandidata za izvajanje del na delovnem mestu Direktor JZ KP Ljubljansko 
barje. Na podlagi zapisnika o izvedbi izbirnega postopka je minister, pristojen za okolje in 
prostor odločil, da je najprimernejši kandidat g. Janez Kastelic.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 15. 12. 2020 Svet JZ KP Ljubljansko barje pozvalo k 
podaji mnenja o predlaganem kandidatu g. Janezu Kastelicu. 
 
Predlog sklepa: 
 
Svet JZ KP Ljubljansko barje se je seznanil s postopkom izbire kandidata za zasedbo 
prostega delovnega mesta Direktor JZ KP Ljubljansko barje. Člani Sveta JZ KP Ljubljansko 
barje so na vpogled prejeli dokumentacijo, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. Na 
podlagi postopka za zasedbo prostega delovnega mesta, Svet JZ KP Ljubljansko barje 
podpira odločitev ministra, pristojnega za okolje in prostor in podaja pozitivno mnenje 
predlaganemu kandidatu g. Janezu Kastelicu. 
 
Ugotovitve: 
 
Na elektronski naslov Javnega zavoda KP Ljubljansko barje so pravočasno prispele 
naslednje veljavne glasovnice: 

- Tatjana Orhini Valjavec je glasovala ZA, 



- Marjan Dremelj je glasoval ZA, 
- Mija Topličanec je glasovala ZA, 
- Nataša Jazbinšek Seršen je glasovala ZA,  
- Edvard Bešlagič je glasoval ZA, 
- Kozjek Franci je glasoval ZA, 
- Marica Zupan je glasovala ZA, 
- Janja Japeelj je glasovala ZA, 
- Sonja Martinc je glasovala ZA, 
- Tatjana Čelik je glasovala ZA, 
- Janko Skodlar je glasoval ZA. 

 
Za sklep je pravočasno glasovalo 11 članov sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, od 
tega so bili vsi člani ZA. 
 
Iz zgoraj navedene ugotovitve sledi, da je Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje na 10. 
dopisni seji dne 24. 12. 2020 sprejel naslednji sklep: 
 
Svet JZ KP Ljubljansko barje se je seznanil s postopkom izbire kandidata za zasedbo 
prostega delovnega mesta Direktor JZ KP Ljubljansko barje. Člani Sveta JZ KP 
Ljubljansko barje so na vpogled prejeli dokumentacijo, ki jo je izdalo Ministrstvo za 
okolje in prostor. Na podlagi postopka za zasedbo prostega delovnega mesta, Svet JZ 
KP Ljubljansko barje podpira odločitev ministra, pristojnega za okolje in prostor in 
podaja pozitivno mnenje predlaganemu kandidatu g. Janezu Kastelicu. 
 
 
 
 
 

            Predsednica sveta JZ KPLB 
   Tatjana Orhini Valjavec 


