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Z A P I S N I K  

8. DOPISNE SEJE SVETA JAVNEGA KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 
z dne 15. 11. 2012  

 

 
sklicane na osnovi 9. in 24 člena Poslovnika o delu Sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. 
 
Predlagan je bil 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 . 

 
V glasovanje je bil dan predlog naslednjega 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. 

 
 
Ob posredovanju gradiva so bili člani sveta JZKPLB naprošeni, da vrnejo izpolnjeno glasovnico 8. dopisne seje 
do  15. 11. 2012. 
 
 
Ugotovitve: 
 

Na naslov Ministrstva za okolje in prostor so pravočasno prispele naslednje veljavne glasovnice: 
 

- 13.11.2012  Janko Skodlar je glasoval za sklep: ZA 
- 13.11.2012  Marko Čuden je glasoval za sklep: ZA 
- 13.11.2012  Boris Župančič je glasoval za sklep: ZA 
- 13.11.2012  Jože Kernc je glasoval za sklep: ZA 
- 14.11.2012  Helena Štih je glasovala za sklep: ZA 
- 14.11.2012 Anton Pucihar je glasoval za sklep: ZA 
- 14.11.2012  Jelena Hladnik je glasovala za sklep: ZA 
- 15.11.2012 Franci Strle je glasoval za sklep: ZA 
- 15.11.2012  Marta Hrustel Majcen je glasovala za sklep: ZA 
- 15.11.2012  Marica Zupan je glasovala za sklep: ZA 

 
Za zgoraj naveden sklep je pravočasno glasovalo 10 članov sveta JZKPLB, od tega 10 ZA. 
 
 
 
 



 
 
Iz zgoraj navedene ugotovitve je Svet JZKPLB na 8. dopisni seji dne 15.11.2012 sprejel naslednji sklep: 
 

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. 

 
 
 
       

Predsednica sveta JZ KPLB: 
          Jelena Hladnik 

 
 

 


