
Ljubljansko barje 
-- KRAJINSKI PARK ~ 

Podpeska cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

Datum: 16. 1 0. 2018 
Stevilka: 013-011/2018-3 

ZAPISNIK 

2. redne seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljub/jansko barje 
v mandatu 2018- 2022, ki je bila v petek, 5. 10. 2018, ob 14. uri v Modri dvorani, 

PodpeAka cesta 2, Brezovica pri Ljub/jani 

Prisotni clani: 
Tatjana Orhini Valjavec, 
Mija Toplicanec, 
mag. Janez Topolsek, 
Natasa Jazbinsek Sersen, 
Jernej Bavdek, 
Edvard Beslagic, 
Marica Zupan, 
Franc Kozjek, 
Sonja Martine, 
Tomaz Jancar, 
dr. Taijana Celik, 
Janja Japeelj. 

Odsotni clani: 
Marjan Dremelj, 
Pavel Oblak, 
Janko Skodlar. 

Ostali prisotni: 
Janez Kastelic, JZ Krajinski park Ljubljansko barje, 
Barbara Vidmar, JZ Krajinski park Ljubljansko barje, 
Anja Oven, JZ Krajinski park Ljubljansko barje, 
Patricija Podborsek, JZ Krajinski park Ljubljansko barje. 



Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta JZ KPLB 
2. Potrditev rebalansa za leto 2018 
3. Razno 



- -- ---- -- ·- - -----~---------- -- - - -- ~---

1. tocka: Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta JZ KPLB z dne 4. 6. 2018 

Tatjana Orhini Valjavec uvodoma pave, da se seja snema in da se je posnetek s prejsnje 
seje Sveta izbrisal. Obenem cestita JZ KP Ljubljansko barje za Barjanko in Mednarodno 
regato deblakov, saj sta bili zelo dobra sprejeti med ljudmi. Nato pozove k zacetku 
obravnave prve tocke. 

Dr. Tatjana Celik predlaga, da se v zapisniku 1. redne seje Sveta v naslovu zapisnika dada 
tudi datum, kdaj se je seja izvajala. Predlog bo upostevan. 

Predlagan je bil naslednji sklep: 

SKLEP 1: Svet JZ KPLB je potrdil zapisnik 1. redne seje z dne 4. 6. 2018. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

2. to~ka: Potrditev rebalansa za leto 2o18 

Direktor JZ KPLB obrazlozi rebalans, ki je potreben, saj so na postavki stroski dela zaradi 
daljsih bolniskih odsotnosti ostala neporabljena sredstva. lz tega naslova se je na kontu 
place pokazal presezek v vrednosti 11.000 EUR. V rebalansu je upostevana tudi placa nove 
poslovne sekretarke, ki je zaposlena za dolocen cas. Cestita zaposleni v JZ KPLB, Janji 
Japeelj, ker je opravila izpit za prekrskovni organ in pave, da bomo s tern lahko izvajali 
naravovarstveni nadzor. Poda tudi informacijo, da se je s 1. junijem zacel izvajati projekt 
SavaTIES, ki se financira preko zakladnice in da se v JZ KPLB izvajajo 4 projekti. 

Na podlagi predloga JZ KPLB za prerazporeditev sredstev, nam je MOP poslal izhodisca za 
pripravo novega financnega nacrta. Materialne stroske je JZ KPLB zaradi studentskega dela 
okrepil za 2.000 EUR, okrepila se je tudi 1. prioriteta. Janez Kastelic prosi clane Sveta za 
podporo in potrditev predloga. 

Tatjana Orhini Valjavec pozove k razpravi k temu predlogu. 

Marice Zupan zanima projekt Valminaqua. Janez Kastelic pojasni, da projekt ni bil potrjen. JZ 
KPLB je dobil obvestilo od glavnega novega partnerja, da zelijo ponovno prijaviti projekt, 
vendar je treba o tern dobra razmisliti, saj je vodenje se enega dodatnega projekta tehnicno
administrativno zahtevno. 

Mag. Janez Topolsek vprasa, kako je s projektom Na kolih, saj ga ni zasledil v financni 
konstrukciji. Janez Kastelic pojasni, da projekta v financni konstrukciji ni, ker je projekt se v 
fazi priprave. Sicer pa JZ KPLB tesno sodeluje z Obcino lg. Janez Kastelic poudari, da se bo 
vecino aktivnosti projekta Na kolih zacela do konca leta 2018 oziroma v zacetku naslednjega 
leta. Marica Zupan dodatno pojasni, da je projekt zahteven in zahteva svoj cas. Do konca 
leta ima Obcina lg v nacrtu, da pridobijo gradbeno dovoljenje za interpretacijski center. Mag. 
Janez Topolsek vprasa Marice Zupan, kako se bodo vracala sredstva, Marica Zupan 
odgovori, da za zdaj se niso nastali vecji stroski in da bodo nastali sele v letu 2019 in da se 
lahko vsi dosedanji stroski nastali od 2017 naprej, lahko uveljavijo kot upraviceni stroski. 

Predlagan je bil naslednji sklep: 

SKLEP 2: Svet JZ KPLB je potrdil rebalans za leto 2018. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 



3. Tocka: Razno 

Dr. Tatjano Celik zanima, kdaj je bila zadnja seja Strokovnega sveta in poudari, da 4. tocka 
27. elena Stat uta Sveta pravi, da mora Strokovni svet zavoda posredovati svoje sklepe 
Svetu zavoda, zeli tudi, da se to uposteva. Janez Kastelic odgovori, da bo seja Strokovnega 
sveta 22. 10. 2018, na kateri bode obravnavana tudi vsebinska vprasanja. Vabljeni pa bode 
tudi vsi clani Sveta JZ KPLB. 

Janez Kastelic pod razno poda informacijo, da naj bi kmalu pridobili gradbeno dovoljene za 
vodovodni most. Pot bo potekala iz parka Rakove jelse. Na obmocju Rakove jelse se nahaja 
invazivna vrsta pajesen, ki je tudi pilotna ploskev v projektu Sava TIES, ki naslavlja 
problematiko invazivnih vrst 

Janez Kastelic opozori na problematiko nedovoljenih posegov na Barju, zlasti sedaj v casu 
ugodne konjunkture za gradbenistvo. V JZ KPLB smo zaznali in preprecili nadaljnje 
nedovoljeno nasipavanje kmet9skega zemljisca na obmocju Gmajnic. JZ KPLB je sodeloval s 
policijo, ugotovili so storilca. Zelja JZ KPLB je, da se odkrije tiste, ki izvajajo nedovoljeno 
nasipavanje, saj so potem ukrepi sanacije ucinkoviti. 

Janez Kastelic pave, da je JZ KPLB prejel 2. nagrado za dosezke v kulturni krajini v Nemciji, 
v kategoriji Najboljsi razvoj kulturne krajine evropskega pomena. 

Mag. Janez Topolsek glede prepovedanega nasipanja vprasa, ali je JZ KPLB sprejel kaksne 
ukrepe na podrocju nasipanja. Janez Kastelic pojasni, da so obiskovalci parka vedno bolj 
ozavesceni in ob nasipavanju obvestijo JZ KPLB. S strani JZ KPLB se povezejo s policijo in 
poskusajo dobiti storilca na delu. Obvesti se tudi okoljsko inspekcijo. Mag. Janez Topolsek 
poudari, da je odgovornost tudi na lastnikih zemljisc, saj je potrebno nedovoljene posege 
sanirati. Janez Kastelic pave, da je bistveno bolj ucinkovito, ce se dobi storilca. 

Mija Toplicanec prosi JZ KPLB, da o tem obvestijo tudi Zavod za varstvo kulturne dediscine, 
saj gre tudi za poseg v kulturno dediscino. 
Janez Kastelic pave, da zeli, da bi bil JZ KPLB cim prej opremljen z opremo za 
naravovarstveno nadzornico, ki bo lahko opravila tudi zaseg. 

Tomaz Jancar pohvali direktorja JZ KPLB v zvezi s podrocjem prepovedanega zasipavanja. 
Nato pave, da je letos za 85 % manj zabelezenih koscev kat pred leti. Stanje je slabo in se 
se slabsa. Pave, da je Drustvo za opazovanje in proucevanje ptic Slovenije vkljuceno v 
reformo kmetijske politike, ki je kljucna za to, da se stvari izboljsajo. Pave, da so pred nekaj 
leti vlozili na Evropsko komisijo pritozbo zaradi upadanja populacije travniskih ptic. Evropska 
komisija je spomladi letos zaeela s postopki v zvezi s tem. Pave, da se trudijo, da bi se stanje 
izboljsalo, vendar gredo stvari v nasprotno smer. 

2. redna seja Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje se je zakljucila ob 15. 
uri. 

Zapisala: 

Patricija Podborsek 
~~ u~~ee-

Predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje 
Tatjana Orhini Valjavec 


