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ZAPISNIK 
 

12. dopisne seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 
z dne 23. 3.2021 

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

1. Potrditev Poročila o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje za leto 2020 

 
 
Utemeljitev:   
Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za 
leto 2020 je pripravljeno v skladu z računovodskimi standardi in priporočili, ki jih je podalo 
Ministrstvo za okolje in prostor. Vsebinsko povzema izvedeno delo in aktivnosti na podlagi 
Programa dela in finančnega načrta JZ KP Ljubljansko barje za leto 2020. Ugotavljamo, da je bil 
program izveden v celoti, tako vsebinsko kot tudi finančno. 
 
Predlog sklepa: 
Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda 
Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2020. 
 
Ugotovitve: 
Na elektronski naslov Javnega zavoda KP Ljubljansko barje so pravočasno prispele naslednje 
veljavne glasovnice: 

- Tatjana Orhini Valjavec je glasovala ZA, 
- Janez Topolšek je glasoval ZA, 
- Nataša Jazbinšek Seršen je glasovala ZA,  
- Edvard Bešlagič je glasoval ZA, 
- Pavel Oblak je glasoval ZA, 
- Kozjek Franci je glasoval ZA, 
- Janja Japeelj je glasovala ZA, 
- Sonja Martinc je glasovala ZA, 
- Marjan Dremelj je glasoval ZA, 
- Marica Zupan 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 12. 
dopisni seji dne 23. 3. 2021 sprejel naslednji sklep: 
 
Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda 
Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2020. 
 
 
 
 

            Predsednica sveta JZ KPLB 
   Tatjana Orhini Valjavec 
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