
 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

Datum:     17. 2. 2020 
Številka:    013-003/2020-1 
 
 

Na osnovi 9. in 24. člena Poslovnika o delu sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko 
barje 
 

 
SKLICUJEM 

 
6. dopisno sejo Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje  

v mandatu 2018-2022 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje za leto 2020 

 
Utemeljitev:   
 
Program dela Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2020 je pripravljen na podlagi 
»Predhodnih izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2020« 
Ministrstva za okolje in prostor, ki smo jih prejeli dne 8. 11. 2019. Poseben poudarek je namenjen 
izvajanju ukrepov varstva na zavarovanem območju, ki temeljijo na izvajanju ukrepov iz PUN 
za obdobje 2014–2020. V okviru letnega programa aktivnosti bo JZ KPLB nadaljeval s 
spremljanjem stanja narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v skladu s predpisi, 
izvedel aktivnosti za sprejetje načrta upravljanja ter naloge urejanja obiska in ozaveščanja 
javnosti in razvojne naloge. V letu 2020 bomo nadaljevali izvajanje kohezijskega projekta 
PoLJUBA, Interreg projekta Sava TIES, projekta LIFE NATURAVIVA in projekta LIFE 
AMPHICON. 
 
V letu 2020 so predvidena sredstva za izvajanje ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih 
sprememb na mokrišča v upravljanih zavarovanih območjih in za preprečevanje in 
obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst kot prilagajanje na podnebne 
spremembe (nakup električnega vozila in dveh električnih koles). Ukrepi se bodo financirali iz 
Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020 za vse zgoraj naštete 
ukrepe. Za upravljanje z UNESCO kulturno dediščino prazgodovinskih kolišč okoli Alp je 
predvidenih 21.000 EUR.  
 
Gradivo: Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za 
leto 2020. 
 
 
Predlog sklepa: 
 



Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski 
park Ljubljansko barje za leto 2020. 
 
 
 
 

2. Potrditev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem 
zavodu Krajinski park Ljubljansko barje  

 
Utemeljitev:   
 
Predlog spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v JZ 
KPLB je bil pripravljen zaradi potreb po novih zaposlitvah, ki ga narekuje razvoj in poslovanje 
JZ KPLB. Od leta 2016 do danes se je JZ KPLB kadrovsko silovito povečal (od dveh zaposlenih 
za nedoločen in enega za določen čas do štirih za nedoločen čas in devet za določen čas). V tem 
trenutku JZ KPLB poleg javne službe izvaja štiri projekte (kohezija, LIFE, Interreg), ki so 
izredno administrativno zahtevni zlasti pri vodenju računovodskih evidenc in osebnih 
dohodkov. V skladu s predpisi je JZ KPLB tako v predlogu Programa dela in finančnega načrta 
JZ KPLB za leto 2020 predlagali zaposlitev glavnega računovodja. Predlog zaposlitve je v 
okviru proračunskih sredstev za leto 2020 in 2021 in je v skladu z določbami Zakona o 
izvrševanju proračuna v RS za leto 2020 in 2021.  
 
V letu 2019 je bila opravljena revizija poslovanja JZ KPLB za leto 2018. V Poročilu o opravljenem 
notranjem revidiranju za leto 2018 je poglavju 5 Preveritev pravilnosti evidentiranja poslovnih 
dogodkov – mednarodni projekti poudarjeno: »zagotovljeno je sprotno sodelovanje in 
koordinacija med računovodsko službo in izvajalci na projektih, ki pa je zaradi kadrovske 
podhranjenosti zavoda oteženo«. 
 
Gradivo: Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu 
Krajinski park Ljubljansko barje. 
 
 
Predlog sklepa: 
 
Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje. 
 
 
 
Izpolnjene glasovnice 6. dopisne seje je treba poslati po elektronski pošti: 
info@ljubljanskobarje.si najkasneje do 21. februarja 2020 do 9.00 ure.  
 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam. 
 
 
 
 

      Predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje 

  Tatjana Orhini Valjavec 
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Priloga:  
- Glasovnica 
- Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2020 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Krajinski 
park     
  Ljubljansko barje. 


