
 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 

Datum: 13.11.2012 

Številka: 013/009/2012. 

 

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

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m 

8. dopisno sejo Sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

1. obravnava in sprejem načina porabe presežka prihodkov nad odhodki, ustvarjen v letu 2011, ki 

je opredeljen v Poročilu o delu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011 . 

 

Gradivo k 1. točki: Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011. 

 

Utemeljitev:  

Svet zavoda je na 6. dopisni seji 6. aprila 2012 že sprejel Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park 

Ljubljansko barje za leto 2011. Ker je v Poročilu o delu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 

2011 na str. 23 prikazan presežek prihodkov nad odhodkov in na str. 45 opredeljen način porabe presežka, 

mora svet zavoda skladno z drugim odstavkom 16. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park 

Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/2009) obravnavati in potrditi način razpolaganja s presežkom in ga 

posredovati v soglasje ustanovitelju.  

Ker je bilo s strani sveta zavoda Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011že 

sprejeto na seji sveta zavoda, ni smotrno sklicevati redne ampak je utemeljen dopisen način potrditve.  

 

Predlog sklepa: 

 

Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje sprejme, da se presežek prihodkov nad odhodki, 

ustvarjen v letu 2011, v višini 12. 521,41 EUR, nameni za pokritje presežka odhodkov iz leta 

2010, preostali del pa se nameni za pokrivanje stroškov izvedbe projektov, materialnih 

stroškov, ali za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev. Potrjen način razpolaganja s 

presežkom se predloži v soglasje ustanovitelju. 

 

 

Izpolnjene glasovnice 8. seje je treba poslati po elektronski pošti: jelena.hladnik@gov.si 

najkasneje do četrtka 15. novembra 2012 do 12.00 ure.  

 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam, 

 

 

 

      Predsednica sveta JZKPLB: 

Jelena Hladnik 

Priloge:  

- predlog Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011 

- glasovnica 


