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1. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA  

 

Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljnjem besedilu: KP Ljubljansko barje) je bil ustanovljen z 

Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur.l.RS, št. 112/2008) s ciljem, da se zavarujejo 

naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost  in ohranja ter krepi krajinska pestrost. Temeljni 

namen ustanovitve KP ljubljansko barje je vzpostavitev modernega zavarovanega 

območja narave, v katerem se ohranja narava in značilna krajina ter v katerem bodo 

prebivalci dobili nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa se bodo v njem dobro počutili.  

Območje KP Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in 

gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega števila 

naravnih vrednot, naravnih spomenikov, naravnih rezervatov in prisotnosti mnogih ogroženih ter 

mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov 

ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in 

narave.  

Uredba o KP Ljubljansko barje določa ključne varstvene cilje, ki so: ohranitev naravnih vrednot, 

posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) in biotske raznovrstnosti, ohranitev ugodnega 

stanja ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih 

habitatov, najmanj obstoječega obsega in kakovosti habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v 

ugodnem stanju in ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur. 

Za izvajanje javne službe upravljanja krajinskega parka je Vlada RS julija 2009 s Sklepom o ustanovitvi 

javnega zavoda KP Ljubljansko barje (Ur.l.RS, št. 55/2009) ustanovila javni zavod KP Ljubljansko barje. 

Na podlagi uredbe in sklepa se v krajinskem parku prvenstveno izvajajo naslednje naravovarstvene 

naloge: 

1. skrb za ohranjanje in vzpostavljanje rabe zemljišč, izvajanja dejavnosti in posegov v prostor, ki 

varujejo naravne vrednote, ohranjajo biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost;  

2. ohranjanje in vzpostavljanje stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje rastlinskih in 

živalskih vrst;  

3. ohranjanje za krajinski park značilne mozaične krajine;  

4. usmerjanje vzdrževanja mreže melioracijskih jarkov;  

5. preprečevanje širjenja tujerodnih, še zlasti invazivnih rastlinskih in živalskih vrst;  

6. izvajanje ukrepov varstva rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov;  

7. druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko 

pestrost v skladu z načrtom upravljanja. 

 

V mednarodnih okvirih je Slovenija pogodbenica Konvencije o biološki raznovrstnosti in država 

članice Evropske unije, zavezana k izpolnjevanju dveh področnih ciljev: 

 Sprejeti učinkovite in nujne ukrepe za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti, da bi do leta 

2020 zagotovili odporne ekosisteme, ki bi še naprej zagotavljali osnovne storitve s čimer se 

zagotovi raznovrstnost življenja na Zemlji in ki bi prispevali k človeški blaginji in izkoreninjanju 

revščine (cilj Nagoya Aichi, ki je bil sprejet na 10. Konferenci pogodbenic Konvencije o 

biotski raznovrstnosti).  

 Zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU do leta 2020 in 

njihova obnovitev v največji možni meri, hkrati pa okrepiti prispevek EU za zaustavitev izgube 

biotske raznovrstnosti na globalni ravni (Biotska raznovrstnost 2020).  
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1.1. Osebna izkaznica Krajinskega parka Ljubljansko barje 

 

Območje Krajinski park Ljubljansko barje 

Lokacija 

KP Ljubljansko barje se nahaja na Ljubljanskem barju, ki leži v 

osrednji Sloveniji in je najjužnejši del Ljubljanske kotline. 

Razprostira se od Ljubljanskih vrat med Golovcem, Gradom in 

Šišenskim hribom na severu in severovzhodu, do Polhograjskega 

hribovja na severozahodu in zahodu, na jugu sega do Krimskega 

hribovja z Menišijo, na jugovzhodu pa do Dolenjskega podolja. 

Površina zavarovanega 

območja 

13.505 ha oziroma 135 km2 

Upravni status 

KP Ljubljansko barje se nahaja na območju 7 občin: Brezovica, 

Borovnica, Ig, Log – Dragomer, Škofljica, Vrhnika ter Mestna 

občina Ljubljana. 

Osnovne značilnosti 

Območje KP Ljubljansko barje je največje območje mokrotnih 

travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih in vodnih površin v 

Sloveniji. Zaradi načina obdelave (ekstenzivno košeni travniki) se je 

ohranila visoka biotska raznovrstnost. Večji del varovanih, 

klasifikacijskih vrst živali in rastlin oziroma habitatnih tipov je 

življenjsko vezan na ohranitev mokrotnega značaja ekosistema 

Ljubljanskega barja ter na ohranitev obsega ekstenzivno upravljanih 

travnikov (skromno gnojeni in pozno košeni). 

Naselja v parku 

Znotraj KP Ljubljansko barje v celoti ali v večjem delu leži 22 

naselij, in sicer Jezero, Notranje Gorice, Plešivica, Podplešivica, 

Vnanje Gorica, Žabnica, Brest, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kremenica, 

Matena, Strahomer, Tomišelj, Vrbljene, Draga, Podkraj, Črna vas, 

Lipe, Bevke, Bistra in Blatna Brezovica.  

Znotraj KP Ljubljansko barje ležijo tudi druga naselja, vendar le 

njihov manjši del:  Ljubljana ob Ižanski cesti južno od obvoznice, 

del Podpeči, Verda, Sinje Gorice, Goričice, Prevalj in Kamnika pod 

Krimom, Loga in Lukovice pri Brezovici, Dola in Brega pri 

Borovnici ter manjši del naselij Pako, Gumnišče, Lavrica in 

Škofljica. 

Število prebivalcev v parku 
Leta 2011 je po podatkih Centralnega registra prebivalstva znotraj 

meje KP Ljubljansko barje živelo 11.946 prebivalcev. 

Raba 

Urbane površine predstavljajo okoli 5 % površine KP Ljubljansko 

barje, 1 % zavzemajo vodne površine (stoječe vode, jarki, kanali, 

reke, potoki) in 9 % gozd. Več kot dve tretjini površine parka 

predstavljajo kmetijske površine, pri čemer prevladujejo travniki 

(46 %), sledijo jim njive in vrtovi (31 %).  

Lastništvo 

Večina zemljišč v parku je v zasebni lasti (83 % zemljišč). V 

lasti/solastništvu RS je okoli 12 % zemljišč, s 3 % upravlja Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov. 0,7 % zemljišč je v lasti/solastništvu 

občin, 0,6 % v lasti/solastništvu Rimskokatoliške cerkve oz. 

okoliških župnij, v lasti/solastništvu podjetij pa je približno 0,5 % 

zemljišč KP Ljubljansko barje. 

Ustanovitev parka 

KP Ljubljansko barje je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem 

parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08), ki je začela 

veljati 12. decembra 2008. 
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Kategorija zavarovanja Krajinski park V. kategorije po IUCN  

Varstveni status 

Širše zavarovano območje – krajinski park (IUCN V. kategorija), 2 

ekološko pomembni območji, območje Nature 2000. Predstavlja 

posebno območje varstva za 25 vrst ptic na podlagi evropske 

direktive o pticah. Izjemno je zaradi velikega števila naravnih 

vrednot (59), naravnih spomenikov (9), naravnih rezervatov (6) in 

prisotnosti velikega števila ogroženih in mednarodno varovanih 

prostoživečih rastlinskih (1) in živalskih vrst (27), njihovih 

habitatov in habitatnih tipov (9) ter kot območje številnih kulturnih 

vrednot in mozaične krajine, ki je rezultat dolgotrajnega sožitja 

človeka z naravo. 

Varstvena območja v parku 

Prvo varstveno območje (44,5 km2 ali 33% celotnega območja) je 

naravovarstveno najpomembnejše in je prednostno namenjeno 

uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, ugodnega 

stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in temu 

prilagojenemu opravljanju kmetijske dejavnosti.  

Drugo varstveno območje (26,3 km2 ali 19% celotnega območja) 

je naravovarstveno pomembno in je namenjeno uresničevanju 

varstva naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in pestrosti 

krajine ter sonaravnim oblikam kmetijske dejavnosti in trajnostni 

rabi drugih naravnih virov na način, ki je za naravo čim manj 

moteč.  

Tretje varstveno območje (64,2 km2 ali 48% celotnega območja) je 

prednostno namenjeno ohranjanju krajinske pestrosti in 

spodbujanju trajnostnega razvoja.  

Mednarodni status 

Na območju KP Ljubljansko barje se nahajata dve skupini 

prazgodovinskih kolišč, ki sta vpisani na UNESCO Seznam 

svetovne dediščine. 

Število ožjih zavarovanih 

območij 

15 (9 naravnih spomenikov in 6 naravnih rezervatov) 

Število naravnih vrednot 59 

Število kulturnih 

spomenikov 

5 kulturni spomeniki državnega in 2 kulturni spomeniki lokalnega 

pomena  

Število enot kulturne 

dediščine 

277 

Članstvo v mednarodnih 

zvezah 

Načrtuje se včlanitev v mrežo zavarovanih območij v Evropi 

(Europarc Federation) ter vpis območja na seznam Ramsarskih 

lokalitet. 

Upravljavec Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje  

Ustanovitev zavoda 
Ustanovitev s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 55/2009, z dne 17. 7. 2009). 

Naslov Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

Telefon 00386 (0) 8 205 23 50 

Fax 00386 (0) 1 356 60 64 

e-mail info@ljubljanskobarje.si 

Spletna stran www.ljubljanskobarje.si 

 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200955
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200955
mailto:psj@psj.gov.si
http://www.ljubljanskobarje.si/
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2. UVOD V PROGRAM DELA 

 

Program dela Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2014 je  strukturiran podobno kot 

dosedanji programi dela zavoda, pri čemer so upoštevana Usmeritve za pripravo programov dela in 

finančnih načrtov za leto 2014 Ministrstva za kmetijstvo in okolje  z dne 22.10.2013.  

V uvodnem delu s predstavitvijo zavarovanega območja in oceno izvedbe programa dela za preteklo 

obdobje so navedene glavne prioritete upravljanja, upoštevajoč predvsem finančno in kadrovsko 

situacijo in naloge izvajanja javne službe varstva narave, kot jih zavarovanim območjem narave in 

parku predpisujejo Zakon o ohranjanju narave ter Uredba KP Ljubljansko barje. 

Sledi osrednji del, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je program dela oziroma letni program 

aktivnosti po posameznih vsebinskih skopih, in sicer: 

 načrt upravljanja, 

 opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, 

varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatov, 

 sodelovanje  pri varstvu kulturne dediščine in kulturne krajine,  

 urejanje parkovne infrastrukture, 

 naravovarstveni nadzor, 

 osveščanje ter promocija in trženje parka, 

 mednarodni projekti in sodelovanje.  

Sledi kadrovski in finančni načrt ter priloge s predpisanimi tabelarnim delom.  
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3. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA JZ KP 

LJUBLJANSKO BARJE ZA LETO 2013 

 

Ugotavljamo, da smo v letu 2013  sledili načrtovanim aktivnostim in predvsem zastavljenim 

prioritetam v programu dela za 2013, da pa je bilo načrtovanje še vedno preveč optimistično in 

ambiciozno zastavljeno.  Predvsem aktivnosti, ki so vezane na komunikacijo in usklajevanje z 

različnimi deležniki na območju parka (teh pa je največ) zahtevajo neprimerno več časa in angažmaja 

zaposlenih, kot smo predvidevali. Poleg  s Programom dela 2013 načrtovanih nalog ocenjujemo, da se  

je tekom leta zavod ukvarjal s številnimi  nenačrtovanimi aktivnostmi kot posledico pobud za 

sodelovanje pri različnih projektih in aktivnostih lokalnih skupnosti z območja parka, nevladnih 

organizacij, izobraževalnih in raziskovalnih institucij, posameznikov. Ker smatramo, da  mora park 

ostati odprt za tovrstne dobrodošle pobude smo se do njih praviloma pozitivno opredeljevali ( v 

kolikor so zagotavljale uresničitev ciljev parka), zaradi česar park vendarle postaja tudi lokalno 

prepoznan kot dejavnik na območju parka in širše. 

 

V letu 2013 smo, skladno s prioritetami,  pripravili osnutek  Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje, 

pri čemer smo največ  pozornosti namenili oblikovanju in usklajevanju ciljev ter iz njih izhajajočih 

ukrepov, ki smo jih zrangirali in časovno umestili glede na nujnost ukrepanja in izvedljivost.  Ti ukrepi 

predstavljajo temelj za  izvedbeni program aktivnosti v pričujočem in prihodnjih programih dela parka. 

Na področju izvajanja  naravovarstvenih nalog velja omeniti konkretne ukrepe pri ohranjanju 

populacije netopirjev in dvoživk ( aktivnosti se nadaljujejo tudi v letu 2014), izvedbo usposabljanja in 

prvih popisov populacij ptic, zagon spletnega portala za inventarizacijo rastišč  barjanskih rastlinskih 

vrst in izvedbo popisa  edine kvalifikacijske rastlinske vrste, Loeslove grezovke. Izvedli smo drugi del  

popisa invazivnih  tujerodnih vrst.  

Velika pozornost je bila namenjena aktivnostim s področja varovanja kulturne dediščine (kolišča z 

UNESCO Seznama), tako na področju promocije in osveščanja ( ob razstavi Kolo 5200 let v Mestnem 

muzeju Ljubljana) kot usklajevanja s pristojnimi institucijami, kar rezultira v Odloku o razglasitvi kolišč 

na Igu za kulturni spomenik državnega pomeni ( JZ KP Ljubljansko barje kot upravljavec s 

spomeniškim območjem) in posledično spremembi Sklepa o ustanovitvi JZ KP Ljubljansko barje 

(oboje v postopku sprejema). 

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi v KP Ljubljansko barje se ne izvaja na način, kot ga 

predvideva Zakon o ohranjanju narave in njegovi podzakonski akti oziroma Uredba o KP Ljubljansko 

barje, saj v zavodu nimamo zaposlenih za opravljanje nalog naravovarstvenega nadzornika, niti nihče 

od drugih zaposlenih nima pridobljenih ustreznih licenc za pooblaščeno izvajanje nadzora.  

Vendar z zunanjim izvajalcem izvajamo redne  terenske oglede in o kršitvah poročamo pristojnim 

inšpekcijskim službam. 

Obiskovanje parka urejamo in kanaliziramo z organizacijo vodenih ogledov in ekskurzij po parku ter z 

urejanjem parkovne infrastrukture. V letu 2013 sta bili, z dodatno pridobljenimi donatorskimi 

sredstvi, odprti dve novi učni poti (razširjena nova Koščeva učna pot in  Učna pot ob reki Iški-

Okljuk), kar je več od načrtov. Učne poti in druge označitve v naravi so nepogrešljive pri 

interpretaciji in usmerjanju obiska v parku. 

Manjša odstopanja od načrtovanega obsega so nastala pri  pripravi in tisku  promocijskih gradiv in so 

predvsem posledica dejstva, da gre za časovno in finančno zahtevne projekte, katerih učinki niso 

vedno zanesljivi. Več kot je bilo načrtovano smo se ukvarjali z interpretacijo  parkovnih vsebin preko 

drugih oblik komuniciranja ( osebno, predavanja, vodenja, delavnice, spletna stran..). Kaže se potreba 
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po bolj sistemskem pristopu pri načrtovanju komunikacije, zato v letu 2014 za večjo učinkovitost in 

racionalnost  načrtujemo izdelavo  ciljno usmerjenega komunikacijskega načrta .  

Proračun RS  za leto 2013  je za delovanje javne službe varstva narave v KP Ljubljansko barje namenil  

skupaj 163.751,00 evrov ( vključuje stroške dela, materialne stroške in investicije), kar ne zagotavlja 

ustreznega finančnega okvira za  kakovostno in celovito izvajanje javne službe varstva narave, kot je ta 

opredeljena v zakonodaji in ustanovnih dokumentih parka.  Vsota predstavlja  le še 87 odstotkov 

višine proračunskih sredstev leta 2012, zato smo veliko energije namenili pridobivanju dodatnih 

sredstev s strani predvsem parkovnih lokalnih skupnosti in drugih sofinancerjev. Tako zbrana 

sredstva, ki so bila namenjena pretežno za izvajanje nalog javne službe, postajajo vse pomembnejši vir 

pokrivanja materialnih stroškov zavoda in predstavljajo že dobro tretjino vseh razpoložljivih sredstev 

za te namene. Še večjo oviro za kakovostno izvedbo načrtovanih nalog pa predstavlja  skromna 

kadrovska zasedba (3 zaposleni). Težave s premajhnim številom zaposlenih se kažejo ne le pri 

izvajanju programa dela, pač pa tudi pri omejeni možnosti sodelovanja pri lokalnih prireditvah in 

dogodkih, pri katerih se s strani občin in društev pričakuje  večja vključitev parka kot povezovalnega 

člena med  občinami. Prav tako s tako omejenim številom zaposlenih zaradi časovne 

preobremenjenosti ni mogoče resno pripravljati projektov za različne finančne programe, niti 

sodelovati  pri tem z drugimi. Še najbolj pa pogrešamo več terenskega dela in profesionalizirano 

opravljanje nalog naravovarstvenega nadzora. 

 

Ugotavljamo, da je bil Program dela 2013  izveden maksimalno v okviru obstoječih kadrovskih in 

finančnih virov, da pa  lahko resnejši preboj v rezultatih varovanja narave in ohranjanju biodiverzitete 

na Ljubljanskem barju lahko pričakujemo samo v primeru angažiranja bistveno večjih finančnih in 

kadrovskih virov ter ob nedvoumni politični, strokovni in siceršnji družbeni podpori zavarovanemu 

območju in varstvu narave nasploh. 
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4. CILJI IN PRIORITETE UPRAVLJANJA 2014 

 

4.1. Dolgoročni cilji upravljanja 

 

Prioritete delovanja parka v letu 2014 sledijo zagotavljanju sledečih dolgoročnih ciljev, kot jih 

opredeljuje  osnutek Načrt upravljanja JZ KPLB.: 

 

Cilj A: Ohranitev narave in ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja 

Cilj je z ustreznimi ukrepi in aktivnostmi zagotoviti zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti, 

ohranitev naravnih vrednot, posebnih varstvenih območij, krajinske pestrosti, ugodnega stanja 

ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst in njihovih habitatov ter 

najmanj obstoječega obsega in kakovosti habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem 

stanju. Z ohranjeno naravo in vzpostavljenim zavarovanjem pred negativnimi vplivi, ki lahko 

povzročijo poslabšanje stanja, se omogoča tudi ohranitev ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja 

narava.   

 

Cilj B: Trajnostni razvoj in raba naravnih virov 

Cilj je prispevati k trajnostnemu razvoju območja krajinskega parka ter rabi naravnih virov, preko 

izvajanja aktivnosti na vseh treh komponentah trajnostnega razvoja: ekonomski, družbeni in okoljski. 

To bo omogočilo dvig kakovosti bivanja prebivalcev KPLB. 

 

Cilj C: Učinkovito upravljanje 

Cilj je zagotoviti podporno okolje za učinkovito izvajanje nalog in aktivnosti JZ KPLB v okviru javne 

službe ohranjanja narave.  

 

Cilji izhajajo iz ocene stanja v parku in temeljijo (med drugim) tudi na analizi, po našem mnenju, 

največjih dejavnikov ogrožanja narave, biotske in krajinske pestrost Ljubljanskega barja, ki ostajajo 

takšni tudi v letu 2014: 

 

 Upravljanje z vodami 

Na življenjske pogoje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov na Ljubljanskem barju ima 

največji vpliv voda. Na območju KPLB se srečujemo z vedno večjimi pritiski na vodni in obvodni 

prostor, zaradi česar se spreminjajo hidrološke in ekološke razmere vodotokov in podzemnih voda. 

Največji pritisk predstavljajo težnje po zniževanju nivoja Ljubljanice in podtalne vode, kot so npr. 

protipoplavni ukrepi, s katerimi se odtok vode z Ljubljanskega barja še poveča ter v manjši meri 

nesonaravno vzdrževani vodotoki in melioracijski jarki in kanali. Problematično je onesnaževanje 

površinskih in podzemnih voda. V zadnjem času se pojavljajo tudi vedno večji pritiski za posebno rabo 

vode: nelegalen odvzem vode za namakanje, vodne črpalke za vodooskrbo posameznikov, plovba s 

plovili na motorni pogon in različne oblike športno-rekreacijske dejavnosti, ki zahtevajo posege v 

obrežno vegetacijo ter bregove in strugo vodotokov.  

 

 Kmetijstvo 

Kmetijstvo je najpomembnejša dejavnost v KPLB, ki s sonaravnim načinom kmetijske obdelave 

bistveno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in izgledu kulturne krajine. Največji pritisk na 
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področju kmetijstva predstavlja intenziviranje kmetijske pridelave. Zaradi nekaterih neustreznih 

ukrepov (Bergs, Hrabar in sod, 2010) kmetijske politike (premalo stimulativna kmetijska politika, 

zapleteni birokratski postopki) prihaja do zmanjševanja obsega ekstenzivnih travnikov, neustreznega 

vzdrževanja/odstranjevanja mejic in drugih krajinskih elementov ter širjenja monokultur (koruza). 

Pomembno vlogo ima tudi premalo usmerjeno kmetijsko okoljsko svetovanje. V preteklih 10 let je 

bilo na območju parka preoranih več kot 1300 hektarjev vrstno bogatih  ekstenzivnih travnikov 

 

 Lovstvo 

Občasno prihaja do nezakonitega lova v naravnem rezervatu Iški morost. Pritisk predstavljajo tudi 

vnosi tujerodnih lovnih vrst (jerebice, fazani).  

 

 Pridobivanje mineralnih surovin 

V KPLB prihaja do nelegalnega rezanja in požiganja šote, ki se je do danes ohranila le še v obliki 

manjših šotišč (0,5 % površine KPLB). V strugi reke Iške v manjšem obsegu prihaja do nelegalnega 

odvzema proda s strani posameznikov, za namen pridobivanja gradbenega materiala. 

 

 Urejanje prostora in gospodarska infrastruktura 

Veliko grožnjo doseganju ciljev KPLB predstavljajo neustrezno umeščeni infrastrukturni projekti in 

posegi (varianta obvoznice v Škofljici, širitev deponije Barje idr.) ter neustrezni stari občinski 

prostorski akti, ki so dovoljevali pozidavo tudi na naravovarstveno vrednih območjih (širjenje območij 

poselitve). Na biotsko raznovrstnost negativno vplivajo tudi velik obseg dnevne migracije in slaba 

organizacija javnega prevoza, neustrezne oblike industrijske dejavnosti, neurejeno odvajanje odpadnih 

voda ter urejanje novih ali širitev že obstoječih divjih odlagališč. Na izgled kulturne krajine ima velik 

vpliv neprimerno umeščena ter lokalnim razmeram in tradiciji neprilagojena arhitektura. Potencialno 

nevarnost predstavlja tudi urejanje območij za vrtičke.      

 

 Obiskovanje in interpretacija parka 

Na območju KPLB število obiskovalcev in različnih oblik rekreacije neprestano narašča, s tem pa se 

povečujejo tudi pritiski in grožnje na naravno okolje, saj povzročajo hrup, vznemirjajo živali ter 

povzročajo poškodbe ali odstranitev vegetacije, kar vodi v izgubo zatočišč za živali. Problematične so 

velike športne prireditve, urejanje novih piknik prostorov, vožnja z motornimi vozili izven urejenih 

poti ter neusmerjen obisk obiskovalcev. V KPLB primanjkuje kakovostne gostinske ponudba, ki bi 

gradila na značilnostih in izhajala iz avtentičnosti območja ter turistične infrastrukture za obiskovalce 

(označene kolesarske/pešpoti, urejena parkirišča in počivališča ipd.). 

 

 Tujerodne vrste 

V zadnji letih je v KPLB opazno nenadzorovano širjenje invazivnih tujerodnih vrst, tako rastlinskih kot 

živalskih (ribe, sesalci). Nekatere med njimi lahko povzročijo velike negativne vplive na biotsko 

raznovrstnost v KPLB (kanadska zlata rozga, žlezava nedotika, japonski dresnik ). 

 

 Zakonodaja 

Na doseganje ciljev KPLB ima velik vpliv tudi obstoječa zakonodaja, ki pa je zaradi številni predpisov 

nepregledna in neučinkovita. Na terenu mnogokrat prihaja do kršitev zakonodaje, saj je nadzor slab, 
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odzivnost institucij pa nizka. Vzrok gre iskati v tudi v kadrovski in finančni podhranjenosti organov, 

pristojnih za izvajanje zakonodaje.  

 

 

4.2. Prioritete in cilji upravljanja parka v letu 2014 

 

Na navedene dejavnike ima park zaradi svojih omejenih pristojnosti delovanja na druge dejavnosti in 

rabe prostora samo  zelo omejen vpliv, vendar smatramo, da k uresničevanju zastavljenih ciljev  lahko 

največ prispevamo z izvedbo prioritetnih aktivnosti, kot so navedene v nadaljevanju. Opozoriti velja, 

da  gre pri izvedbi aktivnosti druge in tretje prioritete izključno za izvajanje podpornih dejavnosti 

oziroma za orodja v smislu  ustvarjanja predpogojev za uspešno izvajanje in  uresničevanje ciljev prve 

prioritete. V  nadaljnjih poglavjih tega programa dela že v naslovih poglavij oziroma podpoglavij 

navajamo tudi prioriteto posamezne aktivnosti. 

 

 

4.2.1. Prioriteta I: Varstvene upravljavske in nadzorne naloge 

 Priprava Načrta upravljanja KPLB: dokument predstavlja temelj nadaljnjega delovanja in 

financiranja javnega zavoda in je v zaključni fazi priprave; v letu 2014 sledijo javne predstavitve in 

usklajevanja ter postopki za sprejem na organih zavoda in Vladi RS. 

 Zagotavljanje najmanj obstoječega stanja habitatnih tipov in populacij vrst in ekosistemov: 

aktivnosti in ukrepi vzdrževanja in izboljšanja življenjskih razmer živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov na območju KPLB, kar bo zagotavljalo njihov obstoj in vzdrževalo število različnih 

vrst prisotnih živih organizmov. Posebno pozornost se usmerja v aktivnosti in ukrepe za varovanje in 

ohranitev tistih vrst organizmov in habitatnih tipov, ki so ogroženi in mednarodno varovani. 

 Zagotavljanje sprotnih informacij o stanju narave in ekosistemskih storitev: vzpostavljen 

sistem stalnega spremljanja in analiziranja stanja narave in ekosistemskih storitev ter izvajanja ukrepov 

je predpogoj za spremljanje njihovih učinkov, rezultatov in vplivov. Brez monitoringa ni mogoče 

zasledovati napredka oziroma sprememb pri doseganju zastavljenih ciljev.  

 Zagotavljanje naravovarstvenega nadzora: neposredno spremljanje stanja in nadzora nad 

spoštovanjem varstvenih režimov 

 

 Ohranitev kulturne dediščine* in prepoznavnih značilnosti prostora, s posebnim poudarkom 

na ohranitvi in interpretaciji ostankov kolišč na UNESCO Seznamu svetovne dediščine: aktivnosti za 

ohranitev nepremične, premične in nematerialne kulturne dediščine, ki so rezultat človekovega 

delovanja skozi zgodovino Ljubljanskega barja. Poseben poudarek bo namenjen aktivnostim in 

ukrepom, ki bodo prispevali k ohranitvi  in interpretaciji ostankov kolišč, ki so zaradi svoje 

univerzalne vrednosti uvrščeni na UNESCO Seznam svetovne dediščine. 

 Uspešno pridobivanje projektnih sredstev: povečati realizacijo izvajanja ukrepov in aktivnosti 

s pomočjo pridobivanja dodatnih finančnih sredstev iz lokalnih, državnih in mednarodnih skladov. 
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 Razvoj konkurenčnega, večnamenskega in okolju prijaznega kmetijstva: Kmetijstvo je osnovna 

in najobsežnejša oblika rabe prostora v KPLB, zato način obdelave kmetijskih zemljišč ustvarja pogoje 

za visoko biotsko in krajinsko pestrost. Cilj je z različnimi ukrepi in aktivnostmi prispevati k razvoju 

okolja in naravi prijaznega kmetijstva, ki bo pridelovalo visoko kakovostne prehranske proizvode. Cilj 

obenem pomembno prispeva k zmanjšanju neustreznega preoravanja travniških površin. Posebno 

pozornost je treba nameniti razmerju med različnimi rabami kmetijskih zemljišč. 

* Pojasnilo: Na podlagi izhodišč za pripravo  programa dela za leto 2014 sicer varstvo kulturne dediščine sodi 

v prioriteto III. Ker pa je KP Ljubljansko barje na podlagi Odloka o razglasitvi kolišč na Igu za kulturni 

spomenik državnega pomena  in dosjeja nominacije za vpis kolišč na UNESCO Seznam svetovne dediščine 

upravljavec s spomeniškim območjem smo varstvo arheološke dediščine kolišč uvrstili med prednostne naloge. 

Še posebej, ker se  ostanki kolišč varujejo z naravovarstvenimi režimi, predpisanimi v Uredbi o KP Ljubljansko 

barje in ker spomenik svetovne dediščine leži na prvem varstvenem območju parka, s čemer park dobiva 

dodaten argument za dosledno implementacijo naravovarstvenih ukrepov in režimov na tem območju. 

Načrtovane aktivnosti znotraj prve prioritete bodo prispevale  k uresničitvi naslednjih  operativnih 

ciljev KP Ljubljansko barje v letu 2014: 

 

 Priprava osnutka predloga načrta upravljanja do septembra 2014 

 Odstranitev tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in zarasti na skupno 1 ha 

 Izboljšanje pogojev za preživetje dvoživk ob prečkanju cest 

 Izboljšanje možnosti za preživetje netopirjev na 5 cerkvah 

 Ažuriranje ocen stanja 10 % naravnih vrednot v krajinskem parku  

 Redni terenski ogledi v okviru spremljanja stanja in kršitev uredbe 

 Pridobitev podatkov za 5 lokalitet izbranih ogroženih rastlinskih vrst 

 Pridobitev podatkov o stanju populacij vsaj 1 vrste ptic  

 Oddana in usklajena kandidatura za vpis Ljubljanskega barja med mednarodna mokrišča 

(Ramsarska konvencija) 

 Uspešna kandidatura v okviru razpisa EGP- področje biodiverziteta in ekosistemske storitve 

 Ažuriranje 5 grafičnih slojev na spletnem GIS portalu KP Ljubljansko barje dvakrat letno in 

dodana 2 grafična sloja spremljanja kazalnikov stanja narave 

 5 pilotnih poslovnih načrtov za kmetije 

 Priročnik orodij za usmerjeno rabo kmetijskih zemljišč 

 

4.2.2. Prioriteta  II: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 

 

 Večja prepoznavnost Ljubljanskega barja in osveščenost o njegovem naravoslovnem, 

kulturnozgodovinskem in družbenem pomenu: z aktivnostmi doseči dvig prepoznavnosti tako samega 

območja Ljubljanskega barja, kot tudi KPLB. S tem se bo izboljšala tudi osveščenost obiskovalcev in 

prebivalcev KPLB ter širše javnosti ter spremenil odnos do naravnega okolja. 

 

 Razvoj naravi prijaznega obiskovanja, osnovanega na edinstveni naravi, kulturi in urejeni 

parkovni infrastrukturi: vzpostaviti organizirano, nadzorovano spoznavanje in doživljanje KPLB, ki bo 

prijazno do narave in okolja, in ki bo osnovano na razvoju avtentičnih proizvodov in programov, ki 

temeljijo na lokalni identiteti ter na naravnih in kulturnih vrednotah območja. Pomembne so 
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aktivnosti okoli povezovanja nosilcev turistične ponudbe in nadzora neorganiziranega obiska, ki za 

seboj večkrat pušča negativne posledice, tako zaradi ignorance in vandalizma, kot tudi zaradi neznanja 

in nezavedanja ljudi, ki obiskujejo KPLB. Cilj je vzpostaviti mrežo parkovne infrastrukture, ki bo 

pripomogla k interpretaciji narave in kulturne dediščine, ter k usmerjanju obiskovalcev izven 

ekološko občutljivejših območij ter k obveščenosti in ustreznemu obnašanju obiskovalcev krajinskega 

parka. 

 Večja povezanost lokalnega prebivalstva s krajinskim parkom: vključitev lokalnega prebivalstva 

v upravljanje KPLB. Sodelovanje in povezovanje s prebivalci KPLB lahko bistveno prispeva k doseganju 

varstvenih ciljev in trajnostnemu razvoju območja. Z medsebojnim informiranjem, povezovanjem in 

strokovnim svetovanjem ter izobraževanjem se izboljša osveščenost prebivalcev, krepi se identiteta 

območja ter s tem kvaliteta življenja v krajinskem parku. 

Načrtovane aktivnosti znotraj druge prioritete bodo prispevale  k uresničitvi naslednjih  operativnih 

ciljev KP Ljubljansko barje v letu 2014: 

 

 Povečanje števila udeležencev dogodkov, predavanj, razstave, sejemskih predstavitev, vodenj 

ipd. za 30 % 

 Povečati obiskanost spletne strani parka za 30 % 

 Usmerjevalne table za ponudnike v sistemu Barjanski cekarček 

 Utrditev trase 1 kolesarske povezave v parku 

 Priprava in izdaja treh novih promocijskih publikacij 

 Povečanje števila objav v medijih za 20 %  

 

4.2.3. Prioriteta III: Razvojne naloge 

 

 Oblikovana blagovna znamka blaga in storitev iz Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki bo temeljila na 

povezanosti proizvajalcev, lokalnih značilnostih območja in kakovosti. Blagovna znamka obsega 

različne vrste proizvodov iz storitev. 

 

 Učinkovito sodelovanje z deležniki: učinkovito komuniciranje, povezovanje in sodelovanje z vsemi 

sektorji na različnih političnih ravneh, strokovnimi službami, lokalnimi skupnostmi in z različnimi 

razvojnimi organizacijami, z namenom doseganja ciljev varstva narave in spodbujanja trajnostnega 

razvoja. 

Načrtovane aktivnosti znotraj tretje prioritete bodo prispevale  k uresničitvi naslednjih  operativnih 

ciljev KP Ljubljansko barje v letu 2014: 

 

 5 srečanj z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in 

razvoja podeželja  

 5 srečanj s strokovnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami  

 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi vsaj 3 dogodkov in prireditev na 

območju krajinskega parka 

 vključitev 5 lokalnih ponudnikov v ponudbo in  blagovno znamko izdelkov in storitev iz KP 

Ljubljansko barje KP Ljubljansko barje 
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5. PROGRAM DELA 

 

5.1. Načrt upravljanja – zaključna faza (1. prioriteta) 

 

Glavne aktivnosti pri pripravi dokumenta načrta upravljanja v letu 2013 so bile usmerjene v 

definiranje in preveritev postavljenih upravljavskih ciljev znotraj različnih strokovnih krogov in nato v 

postavitev ukrepov in izbor prioritetnih ukrepov z natančnim programom izvajanja v deset letnem 

časovnem obdobju veljavnosti načrta upravljanja. Aktivnosti so bile konec leta 2013 usmerjene v 

konkretizacijo varstvenih režimov in v predstavitev osnutka predloga načrta upravljanja na Svetu JZ 

KPLB v decembru 2013.  

 

V prvi polovici leta 2014 bomo nadaljevali s postopkom priprave in usklajevanja osnutka načrta 

upravljanja v sodelovanju s strokovno organizacijo s področja varstva narave in drugimi strokovnjaki, 

nato pa bo dokument predstavljen tudi lokalnim skupnostim in nevladnim organizacijam v postopku 

javne obravnave (predvidoma tri javne predstavitve). V sredini leta 2014 bo pripravljen in usklajen 

osnutek načrta upravljanja poslan v medresorsko usklajevanje in nato, kot predlog načrta upravljanja v 

potrditev na Vlado RS. 

 

TABELA 5.1 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za pripravo izhodišč načrta upravljanja - zneski v EUR 

 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA 

** 

Načrt upravljanja –

zaključna faza 

Pripravljen 

predlog NU 
2 600 1-09/2014 1000 

SKUPAJ   600  1000 

 

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 
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5.2. Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in 

krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja 

Natura 2000  vrst in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko barje 

 

5.2.1. Ohranitveni ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih 

tipov na območjih Natura 2000  (1.prioriteta) 

 

Kljub zavarovanju Ljubljanskega barja novejše raziskave  stanja flore in favne kažejo na to, da trend 

slabšanja stanja ohranjenosti narave na območju parka ni bil zaustavljen. Ohranjanje naravovarstvene 

vrednosti Ljubljanskega barja z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, varovanjem naravnih vrednost in 

zagotavljanjem ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov zato predstavljata ključen izziv 

KP Ljubljansko barje tudi v letu 2014. Vse aktivnosti, navedene v tem programu dela, so neposredno 

ali posredno podrejene doseganju tega cilja. Na podlagi rezultatov študij, opravljenih v letu 2012, 

katerih namen je bil pripraviti predlog ohranitvenih ukrepov za posamezne ogrožene skupine in 

habitatne tipe (ptice, dvoživke, metulji, kačji pastirji, netopirji, rastline in varovani habitatni tipi)  in ki 

predstavljajo tudi strokovno podlago za ukrepe v 10-letnem načrtu upravljanja KP Ljubljansko barje, 

bomo v letu 2014 nadaljevali nekatere ukrepe iz leta 2013, izvedli nekatere še dodatne, tiste, ki nam 

jih v letu 2013 ni uspelo izvesti (nepripravljenost za sodelovanje nekaterih deležnikov, slabi vremenski 

pogoji itd.), pa bomo skušali ponovno izvesti v letu 2014.  

 

Tako kot leto poprej tudi v letu 2014 želimo izvesti ohranitvene ukrepe, ki pozitivno vplivajo na več 

skupin barjanskih rastlih in živali ter na ohranitev ogroženih in naravovarstveno vrednih habitatnih 

tipov. 

5.2.1.1. Ohranitveni ukrepi za dvoživke 

 

Vse vrste dvoživk, ki živijo na Ljubljanskem barju, imajo nek naravovarstveni status. Ukrepi, ki 

zagotavljajo njihovo dolgoročno preživetje se nanašajo predvsem na preprečevanje uničevanja in 

fragmentacije njihovih življenjskih prostorov, zmanjšanje vnosa gnojil in pesticidov ter odpravo ovir na 

njihovih selitvenih poteh v času mrestenja. V letu 2013 smo v sodelovanju s strokovnjaki s področja 

dvoživk vzpostavili spremljanje dogajanja na območju mrestišč plavčka v času mrestenja, ter 

identificirali najpomembnejša mesta, kjer dvoživke množično prečkajo ceste in s tem v zvezi prihaja 

do večjih povozov osebkov. S pomočjo Mestne občine Ljubljane smo pridobili 1300 metrov varovalne 

ograje za dvoživke, s pomočjo katere bomo v naslednjih letih lahko preprečili številne smrti dvoživk 

ob pomladanskem prečkanju cest. 

Na podlagi pridobljenih podatkov bomo v letu 2014 izvedli različne akcije pod sloganom »Pomagajmo 

žabicam čez cesto !!!«. Aktivnosti bodo vsebovale ozaveščanje o pomenu ohranjanja dvoživk in njihovih 

življenjskih prostorov, delavnice z osnovnošolsko in predšolsko mladino na območju KPLB, povabila 

prostovoljcem k akcijam postavljanja ograj za dvoživke in prenosa dvoživk čez cesto. Izvedeno bo 

postavljanje ograj za dvoživke in dnevni prenos in popis vrst na odsekih postavljenih ograj, 

komunikacija s policijo in sodelovanje z njo na lokacijah največjih črnih točk, ena organizirana akcija 

prenosa dvoživk čez cesto, obdelava podatkov, izdelava poročila ter obvestilo o rezultatih na 

Direkcijo za ceste pri planiranju postavitve podhodov. Na direkcijo bomo prav tako posredovali 

prošnjo po postavitvi opozorilnih tabel na mestu množičnih prehodov dvoživk čez cesto. 
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5.2.1.2. Ohranitveni ukrepi za netopirje 

 

Na Ljubljanskem barju živi 20 od 28 vrst netopirjev, ki jih sicer najdemo v Sloveniji. Ciljnih raziskav in 

inventarizacij je bilo malo, vseeno pa obstoječe kažejo na  velik upad vrste mali podkovnjak. Upad gre 

na račun uničenja oziroma nedostopnosti kotišč predvsem na podstrehah cerkvenih zvonikov in ladij. 

Kotišča so kolateralna škoda preprečevanja vstopa golobov na podstrešja, pri čemer so skrbniki 

delno zaprli tudi preletne odprtine za male podkovnjake. V letu 2013 smo  v skupni akciji z ZRSVN 

že stopili v kontakt s skrbniki cerkva na Ljubljanskem barju. Pri komuniciranju pa nismo bili najbolj 

uspešni, ker smo lahko ustrezne ureditve / povečanje preletnih odprtin izvedli le na eni od 

predvidenih 6 cerkvah. Zaradi pomembnosti izvedbe teh ukrepov bomo s komunikacijo z skrbniki še 

nadaljevali  v letu 2014 in skušali izvesti ohranitvene ukrepe za preostalih 5 cerkva iz programa dela 

2013, pomembnih za malega podkovnjaka. 

5.2.1.3. Ohranitveni ukrepi  za Loeslevo grezovko in barjanskega okarčka 

 

Zaradi sprememb vodnega režima in opuščanja rabe se  barje zarašča z lesno vegetacijo, zaradi česar 

postaja neprimerno kot habitat za tipične barjanske vrste, kot je loesljeva grezovka (edina barjanska 

rastlinska kvalifikacijska Natura 2000 vrsta). Edino znano rastišče te vrste je dolina potoka Strajanov 

breg (naravni rezervat). Vrsta je močno ogrožena, njen obstoj na tej lokaciji je odvisen od obstoja 

nizkega barja. Zato smo na pobudo ZRSVN v letu 2013 želeli izvesti skupno akcijo (v sodelovanju še  

z Botaničnim društvom Slovenije in Društvom za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije) 

odstranitve lesne vegetacije v osrednjem območju naravnega rezervata (cca. 1 ha), ki bi bila nujno 

potrebna tudi zaradi ohranitve nizkega barja kot habitatnega tipa primernega za metulja barjanski 

okarček (prav tako kvalifikacijska Natura 2000 vrsta).Vremenske razmere za tak poseg so bile vse do 

konca leta neprimerne. Hkrati smo skupaj z ZRSVN ugotovili, da bi potrebovali tudi podatke o 

hidrologiji območja, zato smo se odločili, da predvideno akcijo vključimo v večji projekt, ki bi ga 

izvajali v letu 2014 -2015 v primeru uspešne kandidature na razpisu finančnega mehanizma EGP 2009 

-2014, področje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev s ciljem zaustavitve upadanja biotske 

raznovrstnosti.  

 

5.2.1.4. Ohranitveni ukrepi - odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst 

 

V KP Ljubljansko barje so naravne rastlinske združbe že močno osiromašene, na biološko 

degradirane površine pa se hitro naselijo tujerodne vrste, medtem ko avtohtone izginjajo in se močno 

manjša tudi biotska raznovrstnost mokriščnega ekosistema. V dvoletnih raziskavi, ki je pokrila le 

manjši del parka (del prve cone), smo zabeležili 24 tujerodnih vrst rastlin, med invazivnimi pa posebej 

izstopa velika razširjenost zlate rozge, japonskega dresnika in žlezave nedotike. S ciljem omejevanja 

širjenja invazivnih vrst in ozaveščanja o pomenu preprečevanja širjenja bomo v letu 2014, na podlagi 

izvedene raziskave in izvedenega dodatnega popisa pojavljanja tujerodnih rastlinskih vrst, ki se bo 

izvajal v okviru kartiranja habitatnih tipov znotraj prvega varstvenega območja in ožjih zavarovanih 

območij (cca 600 ha) ter na podlagi predhodnih raziskav pojavljanja območij omenjenih invazivnih 
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tujerodnih rastlin, izvedli predvidoma v juniju oz. juliju 1 akcijo odstranitve tujerodnih invazivnih vrst 

rastlin, na območju velikem cca 2 ha. Kriteriji za izbor lokacije so: 

 da lokacija vsebuje večje sestoje kanadske ali velike zlate rozge,  

 da se le ta nahaja v prvi ali kvečjemu drugi varstveni coni,  

 da je v bližini ali se stika naravovarstveno pomembnega habitatnega tipa, ki je še v ugodnem 

stanju in ga razraščanje tujerodne vrste zato potencialno ogroža  

 

5.2.2. Opravljanje naravovarstvenih nalog naravnih vrednot (1. prioriteta) 

 

Naloga javnega zavoda je zagotoviti učinkovito varstvo naravnih vrednot, spremljati njihovo stanje in 

seznanjati javnost, predvsem pa lastnike oz. zakupnike zemljišč z naravnimi vrednotami na njihovem 

zemljišču. Na območju KP Ljubljansko barje je evidentiranih 59 naravnih vrednot, vse so naravne 

vrednote državnega pomena. V letu 2014 bomo nadaljevali z spremljanjem stanja izbranih naravnih 

vrednot in ožjih zavarovanih območij parka v sodelovanju z ZRSVN. S tem bomo pridobili tudi 

informacijo o trendih sprememb iz katerih bomo lahko tudi ugotovili ali bodo potrebni kakšni 

nadaljnji ukrepi za varstvo pregledanih naravnih vrednot, kot so npr. ozaveščevalne table, rampe za 

omejevanje dostopa, odstranitve materiala, aktivnosti ozaveščanja itd. 

5.2.3. Spremljanje stanja (1. prioriteta) 

 

5.2.3.1. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v KP 

Ljubljansko barje 

 

KP Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, 

grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega števila naravnih 

vrednot in prisotnosti mnogih ogroženih ter mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in 

živalskih vrst, njihovih habitatov ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat 

dolgotrajnega sožitja človeka in narave. Statusno je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski 

park tudi ekološko pomembno območje, posebno območje varstva za 22 vrst ptic, posebno 

ohranitveno območje za 27 živalskih, eno rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov ter s tem del 

evropskega omrežja varovanih območij Natura 2000. Večji del teh varovanih, klasifikacijskih vrst živali 

in rastlin oziroma habitatnih tipov je življenjsko vezan na ohranitev mokrotnega značaja (ustrezne 

hidrološke razmere) ekosistema Ljubljanskega barja ter na ohranitev obsega ekstenzivno upravljanih 

travnikov (skromno gnojeni in pozno košeni). 

 

Osnovno kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju je bilo izvedeno v letih 1999-2000, kar 

pomeni referenčno stanje. V letu 2010 smo z enako metodologijo ponovno izvedli kartiranje in 

naravovarstveno vrednotenje na izbranih območjih prvega varstvenega območja (127 habitatnih tipov 

na površini 2539 hektarov). V letu 2011 je bilo dodatno skartiran in naravovarstveno vrednoten še 

del prvega varstvenega območja med Mateno in Igom (72 habitatnih tipov na površini dobrih 700 ha), 

s čemer smo lahko ugotovili spremembe in trende v rabi prostora ter njegovo naravovarstveno 

vrednost. Na skartiranih površinah so prevladovale njive (N), sledili so jim vlažni intenzivno gojeni 

travniki (TSEJ2), nato pa slabše ohranjena ekstenzivna travišča (TVE, T2).  
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V letu 2014 bomo nadaljevali s kartiranjem in naravovarstvenim vrednotenjem na izbranih območjih 

znotraj prvega varstvenega območja KP Ljubljansko barje, ki v letih 2010 in 2011 še ni bil skartiran ter 

na ožjih zavarovanih območjih. 

 

 Na istem območju bomo hkrati izvedli tudi kartiranje pojavnosti in razširjenosti invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst predvsem dresnika, rozge, nedotike in ambrozije. Tako bomo ugotavljali tudi kje so 

znotraj obravnavanega območja prve cone območja večjih sestojev invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst. Podatki nam bodo služili tudi pri samih aktivnostih na terenu, kjer bomo izvedli dve 

ozaveščevalni akciji odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin. 

 

5.2.3.2. Ugotavljanje stanja populacije izbranih vrst ptic 

 

V strokovnih podlagah za ukrepe v načrtu upravljanja KP Ljubljansko barje so bile za območje KP 

Ljubljansko barje določene ciljne velikosti populacij značilnih vrst ptic. Za ugotavljanje stanja in 

sprememb v velikosti populacij ptic na območju KP Ljubljansko barje je potrebno zagotoviti učinkovit 

sistem monitoringa populacij ciljnih vrst. Za ugotavljanje velikosti in razširjenosti ptic se običajno 

uporabljajo preprosta ciklična štetja osebkov z različnimi metodami terenskega dela. Nekatere vrste 

monitoringa bi na terenu lahko izvajali zaposleni in prostovoljci. Zato smo v letu 2013 v sodelovanju z 

Nacionalnim inštitutom za biologijo organizirali krajše usposabljanje za terenske popisovalce in konec 

leta izvedli tudi popis velike bele čaplje.  

V letu 2014 bomo do februarja nadaljevali že v decembru 2013 začeto 1x mesečno popisovanje velike 

bele čaplje. Konec leta 2014 (november, december) pa bomo s pomočjo prostovoljcev nadaljevali z 

začasnim monitoringom populacije velike bele čaplje. Podatki zbrani s to obliko monitoringa bodo 

primerni za oceno stanja spreminjanja velikosti populacije, ne pa tudi za oceno velikosti prezimujoče 

populacije na Ljubljanskem barju. V letu 2014 bomo nadaljevali s popisi drugih vrst (rdečenoga 

postovka in vodomec) v maju in začetek junija, ter skušali pridobiti podatke monitoringa populacije 

rakarja na območju ribnikov v Dragi.  

5.2.3.3. Pridobivanje informacij o lokalnih izbranih ogroženih rastlinskih vrstah 

 

Ljubljansko barje zaradi bližine Ljubljane spada med bolje raziskana botanična območja, vendar veliko 

število registriranih vrst še ne pomeni, da so na razpolago kvalitetni podatki. Manjkajo predvsem 

prostorsko natančni podatki, zato smo v letu 2013 v KP Ljubljansko barje pričeli z aktivnostmi za 

zbiranje podatkov nekaj ciljnih najbolj ogroženih vrst, ki so hkrati enostavno prepoznavne: veliki 

poletni zvonček (Leucojum aestivum), munec (Eriophorum sp.), meček (Gladiolus sp.), rumeni blatnik 

(Naphar luteum) in orhideje (družina Orchidaceae). Pripravljena je bila zloženka z opisom izbranih 

rastlinskih vrst ter navodili za zbiranje in posredovanje podatkov. Javnost smo obveščali oziroma 

pozvali k sodelovanju preko naše spletne strani, lokalnih medijev in socialnih omrežij. Pripravili smo 

tudi platformo, dostopno prek spletne strani www.ljubljanskobarje.si, na portalu GIS, kjer lahko v 

poljudno masko vsak vnaša podatke o rastiščih opisanih vrst.  

 

 

http://www.ljubljanskobarje.si/
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TABELA 5.2 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti 

in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000  vrst in habitatnih tipov 

na območju KP Ljubljansko barje - zneski v EUR 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI 

NA NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA 

** 

Ohranitveni ukrepi - 

dvoživke 

Aktivnosti prenosa 

dvoživk,  

poročilo  

2 in zunanji 

izvajalci 
250 1-03/2014 4.600 

Ohranitveni ukrepi - 

netopirji 

ureditev 

/povečanje 

preletnih odprtin 

na 5 cerkvah 

2 in zunanji 

izvajalci 
40 1-12/2014 600 

Ohranitveni ukrepi ****– 

Loeslova grezovka in 

barjanski okarček 

Izvedena  akcija 

odstranjevanja 

lesne vegetacije 

Projektna 

zaposlitev 
- 1-12/2014 - 

Ohranitveni ukrepi - 

invazivne tujerodne 

rastlinske vrste 

Izvedena akcija 

odstranjevanja 

invazivk 

3 in zunanji 

izvajalci 
66 1-08/2014 2.000 

Opravljanje 

naravovarstvenih nalog 

varovanja naravnih vrednot 

Izvedenih 5 ocen 

stanja  

2 in zunanji 

izvajalci 
70 1-12/2014 1000 

Kartiranje in 

naravovarstveno vrednotenje 

habitatnih tipov  pojavnosti 

tujerodnih invazivnih 

rastlinskih vrst v Krajinskem 

parku Ljubljansko barje 

Kartiranih cca 600 

ha površin, 

poročilo  

1 in Zunanji 

izvajalec 
20 5-9/2014 9.000 

Ugotavljanje stanja  

populacij izbranih vrst ptic 

 

Izvedeno 

usposabljanje za 

terenske 

popisovalce in 

terenski popisi 

3 in zunanji 

izvajalci 
110 1-6/2014 1.000 

 

Pridobivanje informacij o 

lokacijah izbranih ogroženih 

rastlinskih vrst 

 

najdenih vsaj 5 

rastišč  

3 in zunanji 

izvajalci 
30 3-9/2014 0 

SKUPAJ   586  18.200  

 

* Število ur  obsega načrtovan obseg  ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez 

upoštevanja ur zunanjih izvajalcev. 
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** Potrebna finančna sredstva  predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 

*** Ukrep bo izveden v primeru pridobitev projektnih sredstev na mednarodnem razpisu 

 

5.3.  Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine 

 

5.3.1. Upravljanje z območje ostalin kolišč na Ljubljanskem barju, ki so vpisana 

na UNESCO Seznam svetovne dediščine (1.prioriteta) 

 

Odbor za svetovno dediščino je na 35. zasedanju v Parizu 27. junija 2011 soglasno uvrstil serijsko 

nominacijo Prazgodovinska kolišča okoli Alp na Unescov Seznam svetovne dediščine. JZ KP 

Ljubljansko barje je na podlagi predloga Odloka o razglasitvi kolišč na Igu za kulturni spomenik 

državnega pomena ( usklajen predlog v medresorski obravnavi) in skladno s spremembami Sklepa o 

ustanovitvi JZ KP Ljubljansko barje (v medresorskem usklajevanju) upravljavec z območjem , ki je 

vpisano na UNESCO Seznam.  

 

Prazgodovinska kolišča okoli Alp zajemajo izbor 111 od okoli 1000 znanih prazgodovinskih vasi na 

kolih v šestih državah okoli Alp (Švica, Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija). Izbrana so bila 

pretežno neokrnjena najdišča ter tista, ki prostorsko in časovno dopolnjujejo celostno podobo 

fenomena kolišč.  Časovni razpon kolišč okoli Alp je med 5000 in 500 pred našim štetjem. Najdišča 

se nahajajo pod vodo, na obrežjih jezer, vzdolž rek ali v vlažnih tleh, kar omogoča izjemne pogoje za 

ohranitev organskih snovi, kot so les, tkanine, ostanki rastlin in kosti. Na podlagi izjemnega bogastva 

tovrstnih ostankov kolišč podajajo jasno in izčrpno predstavo o svetu prvotnih kmetovalcev v Evropi 

in natančne informacije o njihovem vsakodnevnem življenju, poljedelstvu, živinoreji in tehnoloških 

iznajdbah. Obdobje kolišč zajema ključne razvojne faze evropske civilizacije, kot jo poznamo danes.  

 

Na območju Ljubljanskega barja je z arheološkimi raziskavami odkritih okoli štirideset kolišč. V 

serijski nominaciji sta na Seznam svetovne dediščine vpisani starejša južna skupina kolišč pri Igu in 

mlajša severna. Ta najdišča so v prvem varstvenem območju KP Ljubljansko barje, za katerega velja 

najstrožji varovalni režim. Ohranitev ostankov kolišč na KP Ljubljansko barje je odvisna od stalne 

vlažnosti tal, oziroma od zadostne višine podtalne vode in kapilarnega toka. Zato bo KP Ljubljansko 

barje v letu 2014, skladno s svojo vlogo upravljavca, dosledno uveljavljal spoštovanje varstvenih 

režimov, predvsem pa: 

 

 Koordiniral pripravo Periodičnega poročila Centru za svetovno dediščino UNESCO (obdobje 

2013/2014);  

 Izvajal aktivnosti informiranja, osveščanja in promocije transnacionalnega serijskega spomeniškega 

območja Svetovne dediščine »Prazgodovinska kolišča okoli Alp« in njegovega slovenskega dela – 

prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem barju ter njihove celostne predstavitve in 

trajnostnega upravljanja (gradivo o Koliščarjih namenjeno stimulaciji obiska Ljubljanskega barja in 

prepoznavi vrednot naravne in kulturne dediščine; portal »Išče se«; izvedba in gradivo za 

udeležence koliščarskih delavnic na osnovnih šolah)  
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 Sodeloval na delovnih srečanjih mednarodnega koordinacijskega odbora transnacionalnega 

serijskega spomeniškega območja »Prazgodovinska kolišča okoli Alp«; 

 Vodil posvetovalno skupino za ohranjanje Kolišč na Ljubljanskem barju; 

 Vzpostavil skupino z nalogo priprave projektne naloge prezentacije kolišč na Igu;  

 Pripravil mednarodni simpozij na temo »Prezentacija kolišč na Igu«, v sodelovanju z nacionalnimi 

in lokalnimi institucijami ter ob pomoči mednarodne delovne skupine ter partnerjev v nominaciji 

Palafittes. 

 Redno spremljal stanje območja kolišč na Igu, pripravil vmesna poročila o morebitnih 

spremembah v prostoru in identificiral druge ogrožene arheološke lokacije na Ljubljanskem barju; 

 Sodeloval z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki v zvezi z načrtovanimi posegi v prostor na 

območju KP Ljubljansko barje, še posebej na spomeniškem območju Svetovne dediščine in njene 

neposredne okolice; 

 Sodeloval in usklajeval aktivnosti z nacionalnimi institucijami, pristojnimi za varstvo kulturne 

dediščine in implementacijo Strategije za varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot  v skladu 

z mednarodnimi pravnimi instrumenti in aktivnostmi; 

 Sodeloval s pristojnimi muzejskimi in varstvenimi institucijami, zlasti Narodnim muzejem 

Slovenije, Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (Mestnim muzejem Ljubljana) in Zavodom za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije; 

 Spodbujal razvoj kmetijskih dejavnosti na predmetnem območju, skladno z varstvom kulturne 

dediščine; 

 Pripravil in izvajal programe trajnostnega obiskovanja in prezentacije parka; 

 Zbiral podatke o stanju raziskav ter terenskih pregledih ZVKD OE Ljubljana in/ali Iza ZRC SAZU 

in drugih institucij in spodbujal k medsebojno izmenjavi 

 

Navedene naloge bo KP Ljubljansko barje izvedel v primeru sklenitve pogodbe s pristojnim 

Ministrstvom za kulturo ter sorazmerno z višino  odobrenih sredstev. 

 

5.3.2. Partnersko sodelovanje z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML) 

ob razstavi Kolo 5200 let ( 2.prioriteta) 

 

V MMGL je od maja 2013 do aprila 2014 odprta razstava, posvečena  koliščarski kulturi Ljubljanskega 

barja, s posebnim poudarkom  na večplastni predstavitvi najstarejšega lesenega kolesa, ki je bilo 

najdeno na Starih gmajnah. MMGL in KP Ljubljansko barje bosta v teku razstave (1 leto) kot 

partnerski organizaciji sodelovali na naslednjih področjih: 

 Priprava in izvedba kombiniranih pedagoških programov (obisk razstave + obisk parka) za šole, 

družine in druge udeležence. 

 Strokovna vodenja s poudarkom na povezanosti in soodvisnosti  naravne in kulturne dediščine 

 Delavnicah za osnovne šole na  območju parka (skupna priprava programov in izvedba); 

 Medsebojna podpora pri promociji dogodka in spremljevalnih programov; 

 Vključevanje parkovnih prireditev v skupen program razstave in spremljevalnih dogodkov   

(Koliščarski dan, Argonavtski dnevi …). 
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TABELA 5.3. – Naloge, kazalniki in ocena resursov za opravljanje varovanja kulturne krajine in sodelovanje 

pri varstvu kulturne dediščine - zneski v EUR 

 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA 

** 

Upravljanje z območjem 

ostankov kolišča na 

Ljubljanskem barju, ki so 

vpisana na Seznam 

svetovne dediščine*** 

Oddano 

periodično 

poročilo, akcije 

osveščanja, 

izveden posvet; 

1+ zunanji 

izvajalci 
150 1-12/2014 15.000 *** 

Sodelovanje z Mestnim 

Muzejem 

Priprava in 

izvedba 

spremljajočih 

programov 

1+ zunanji 

izvajalci 
20 1-12/2014 2.000  

SKUPAJ   170  17.000 

 

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 

*** Naloga bo izvedena v primeru sklenitve pogodbe s pristojnim Ministrstvom za kulturo. 

 

5.4. Parkovna infrastruktura 

 

V letu 2014 bodo aktivnosti Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za izgradnjo oziroma dopolnitev 

parkovne infrastrukture obsegale predvsem: 

 

5.4.1. Postavitev usmerjevalnih tabel za ponudnike v sistemu Barjanski cekarček 

(2.prioriteta) 

 

V letu 2014 park ne načrtuje novih učnih poti in s tem povezanih del, pač pa bo v sodelovanju z 

lokalnimi skupnostmi in nosilci  dejavnosti na kmetijah  uredil poskusno  označitev kmetij, ki so 

vključene v skupno trženje izdelkov, pridelkov in drugih storitev pod blagovno znamko Barjanski 

cekarček. V letu 2013 smo pripravili priročnik označevalnega sistema za kmetije, skladen s celostno 

podobo KP Ljubljansko barje, na podlagi katerega bodo kmetije označene. Realizacija je odvisna od 

dodatno pridobljenih finančnih sredstev lokalnih skupnosti in drugih organizacij ter posameznikov. 
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TABELA 5.4. – Naloge, kazalniki in ocena resursov za ureditev parkovne infrastrukture - zneski v EUR 

 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA** 

Usmerjevalne table za 

ponudnike v sistemu 

Barjanski cekarček*** 

5 postavljenih 

tabel 

 

1+ zunanji 

izvajalci 
50 1-12/2014 

 

 

3.000  

 

 

SKUPAJ   50  3.000  

 

 

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez 

upoštevanja ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev 

za plače zaposlenih. 

***Naloga bo izvedena v primeru da se pridobijo potrebna sredstva iz drugih virov. 

 

5.5. Naravovarstveni nadzor oz. terensko spremljanje stanja (1.prioriteta) 

 

V  preteklih letih je bila načrtovana vzpostavitev posebne profesionalne nadzorne službe v okviru 

Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, ker je potreba po preprečevanju kršitev v prostoru zelo velika. 

Zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS in prepovedi dodatnega zaposlovanja žal do tega ni prišlo, zato 

smo tudi v letu 2014 primorani najeti zunanje izvajalce, ki izvajajo terenske oglede in spremljajo stanje 

v naravi. S tem in drugimi aktivnostmi na področju preprečevanja kršitev zagotavljamo: 

 večjo prisotnost na terenu; 

 pripravo vsebinsko in dokumentarno popolnih prijav pristojnim inšpekcijam; 

 sodelovanje s prostovoljnimi naravovarstvenimi in drugimi nadzorniki (lovske družine, ribiči, 

obiskovalci, prostovoljci…); 

 informiranje, osveščanje, izobraževanje o določilih Uredbe in varstvenih režimih (sprejemljivo 

in nesprejemljivo ravnanje); 

 sodelovanje z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi in represivnimi organi; 

 

V primeru izvedbe predpisanega usposabljanja za naravovarstvene nadzornike bomo zagotovili 

udeležbo in pridobitev licence za vsaj enega zaposlenega parkovnega delavca, JZ KP Ljubljansko barje 

pa bo začel s postopkom za pridobitev statusa prekrškovnega organa. 

  



27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

 JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

PROGRAM DELA 2014 
 
 

 

TABELA 5.5. - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje naravovarstvenega nadzora - zneski v EUR 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA** 

Naravovarstveni 

nadzor 

50 ogledov s 

poročilom 

3 in zunanji 

izvajalci 
180 1-12/2014 4.000  

SKUPAJ   180  4.000  

 

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 

 

 

5.6. Razvojne aktivnosti (3.prioriteta) 

 

Skladno z Uredbo o KP Ljubljansko barje bomo skrbeli za uveljavljanje razvojnih usmeritev 

(načrtovanje in izvajanje) v krajinskem parku z namenom doseganja ciljev varstva narave in 

spodbujanja trajnostnega razvoja. Posebno pozornost bomo namenili ukrepom varstva narave in 

kulturne dediščine, načrtovanju, vzpostavitvi in vzdrževanju parkovne infrastrukture in  spodbujanju 

naravi prijaznih kmetijskih praks in drugim razvojnim usmeritvam, ki jih določa Uredba. Razvojne 

naloge KP Ljubljansko barje v letu 2014:  

 

5.6.1. Oblikovanje in razvoj blagovne znamke izdelkov in storitev Barjanski 

cekarček  

 

Neželene spremembe v krajini Ljubljanskega barja in velik padec biotske raznovrstnosti zadnjih 

desetletij so posledica sprememb rabe prostora. Opuščanje tradicionalnih oblik kmetovanja, 

intenziviranje in monokulture v kmetijstvu ter urbanizacija so spremenili tudi karakter in identiteto 

območja parka iz socioekonomskega vidika. Z oblikovanjem izbora izdelkov in storitev pod znamko 

»Barjanski cekarček« želimo spodbuditi lokalne pridelovalce in druge k pridelavi in prodaji tržno 

zanimivih  kmetijskih izdelkov (za začetek), pridelanih po načelih trajnostnega kmetovanja. Dejstvo, da 

so izdelki proizvedeni v zaščitenem območju narave jim daje dodano vrednost, park pa preko svojih 

kanalov promocije pomaga pri trženju. Prepoznavnost območja KPLB je mogoče bistveno izboljšati 

preko vzpostavitve enotnega sistema ponudbe za park tipičnih produktov in storitev. V ta namen je 

vzpostavitev skupne blagovne znamke pomemben ukrep, ki bo pod opredeljenimi visoko 

kakovostnimi standardi zagotavljala tudi širše ekonomske koristi vsem vključenim, hkrati pa 

zagotavljal potrošniku posebno doživetje tipičnosti parka. Skupna blagovna znamka tako vključuje 

turistične, kmetijske, rokodelske, obrtniške ter druge storitve in produkte, ki se bodo tržili tako 

neposredno na območju parka, kot tudi izven njega. Vzpostavljena blagovna znamka mora zagotavljati 

kakovost, prepoznavnost območja in spodbujati k doseganju ciljev parka, posredno pa zagotavljati 

dodano ekonomsko vrednost.  
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5.6.2. Povezovanje pridelovalcev in skupen nastop na trgu 

 

Tržne aktivnosti posameznih proizvajalcev (kmetijskih in drugih) izdelkov in storitev v okviru parka še 

vedno tečejo pretežno nepovezano, razpršeno, finančno skromno in zato v zelo omejenem dosegu. 

Park s spodbujanjem skupnih nastopov, pomočjo pri oblikovanju  ponudbe, promociji in trženju, 

omogočanjem sodelovanja na novih trgih poskuša oblikovati enotno identiteto prostora in odpira 

nove možnosti za zaslužek in morebitna nova delovna mesta za lokalno prebivalstvo. S tem se 

zmanjšuje potreba po  bodisi opuščanju bodisi intenziviranju kmetijstva, saj se prihodek lahko ustvari 

tudi na drugačen, naravi prijaznejši način. 

 

5.6.3. Skupna kmetijska politika EU 2014-2020 

 

Ohranitev biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot Ljubljanskega barja je v veliki meri odvisna od 

ključne rabe prostora - kmetijstva. Zato je sodelovanje uprave parka pri oblikovanju nove SKP do leta  

2020 pomembno, saj lahko posamezne predvidene spremembe bodisi dolgoročno izboljšajo ali 

poslabšajo stanje ohranjenosti narave v parku.  Še posebej se bomo angažirali pri (pre)oblikovanju  

ukrepov razvoja podeželja in oblikovanju morebitnih novih zahtev v okviru kmetijsko okoljskih 

ukrepov (vzdrževanje odvodnikov in mejic). Cilj je zagotoviti čim večjo vključenost kmetov v ukrepe, 

ki  spodbujajo  način rabe ki ugodno vpliva na stanje vrst in habitatov, obenem pa v zadostni meri tudi 

finančno stimulirajo izpolnjevanje zahtev. 

 

5.6.4. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi organizacijami 

 

Na območju KP Ljubljansko barje je sedem občin, več lokalnih turističnih organizacij, regionalna 

destinacijska organizacija, dve lokalni akcijski skupini itd. Za KP Ljubljansko barje bo prioriteta 

usklajevanje strateških, razvojnih in prostorskih dokumentov s cilji krajinskega parka in usklajevanje 

razvojnih in investicijskih načrtov z načeli trajnostnega razvoja. 

 

5.6.5. Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na 

področju kmetijstva in razvoja podeželja 

 

Kmetijstvo je osnovna raba prostora v parku, ki pa je zaradi naravnih, socialnih in ekoloških vidikov 

potrebno posebne obravnave tako s stališča kmetijske kot naravovarstvene stroke. Ohranitev 

obstoječe naravne in kulturne krajine je odvisna tudi od socioekonomskega stanja ter dohodkovnih 

zmožnosti lokalnega prebivalstva. V sodelovanju s pristojnimi KSS želimo z naravovarstvenimi 

vsebinami sodelovati pri izvedbi rednih in izrednih izobraževanj. 

 

V letu  2014 nadaljujemo z začetimi aktivnostmi iz prejšnjih let: 

 svetovanje in strokovno pomoč pri izvajanju ukrepov kmetijske okoljske politike; 

 pomoč lokalnemu prebivalstvu pri trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev; 

 vključevanje lokalne ponudbe v programe obiskovanje parka; 

 pomoč pri urejanju odnosov z obiskovalci parka; 

 sodelovanje pri urejanju infrastrukture. 
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5.6.6. Sodelovanje z nosilci razvoja turistične ponudbe 

 

Lokalne skupnosti prepoznavajo KP Ljubljansko barje kot pomembnega deležnika pri oblikovanju in 

trženju ponudbe za obiskovalce, zato bo park sodeloval z občinami, lokalnimi in regijskimi turističnimi 

organizacijami in društvi pri oblikovanju, promociji in trženju  enovite ponudbe znotraj območja 

parka.  

Prednostne aktivnosti na tem področju so: 

 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi dogodkov in prireditev; 

 vključevanje aktivnosti različnih društev  skupno ponudbo za obiskovalce. 

 

5.6.7. Sodelovanje s strokovnimi znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami s 

področja varstva narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter 

upravnih zadev 

 

Sodelovanje KP Ljubljansko barje s temi organizacijami in institucijami je potrebno zaradi razpršenih 

pristojnosti le–teh ter doslednega uveljavljanja določil Uredbe o KP Ljubljansko barje in bo v letu 

2014 potekalo predvsem na področju: 

 priprave mnenj, soglasij, dovoljenj in pogojev v zvezi s predvidenimi posegi; 

 uveljavljanja predkupne pravice države na zavarovanem območju; 

 spremljanja stanja biotske pestrosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine in turističnega 

obiska; 

 spremljanja raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem;  

 preprečevanja nedovoljenih in neželenih posegov. 

 

5.6.8. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami 

 

Ključna prednost te vrste sodelovanja je aktiviranje in senzibiliziranje mladih za problematiko varstva 

narave in okolja.  

Prednostne aktivnosti v letu 2014 bodo: 

 Sodelovanje pri projektih mednarodnega sodelovanje in raziskovalnih projektih 

mladih (mentorstvo); 

 Vključevanje posameznih vsebin KP Ljubljansko barje v redne izobraževalne programe 

 Izvedba predstavitev in delavnic za učence in učitelje na OŠ na območju parka 

 Vzpostavitev mreže barjanskih šol 

 

5.6.9. Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji 

 

Sodelovanje bo potekalo v okviru Skupnosti parkov Slovenije. Prioritete sodelovanja v letu 2014 so 

predvsem: 

 medsebojna pomoč in svetovanje; 

 promocijske aktivnosti; 

 strokovno usposabljanje; 

 oblikovanje skupnih stališč do aktualnih vprašanj varstva narave. 
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TABELA 5.6. - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje razvojnih aktivnosti - zneski v EUR 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI 

NA NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA** 

 

Oblikovanje in razvoj 

blagovne znamke izdelkov in 

storitev Barjanski cekarček 

 

Vključitev novih 

proizvajalcev 

1+ zunanji 

izvajalci 
10 1-12/2014 1.000 

Povezovanje pridelovalcev  

in skupen nastop na trgu 

 

Podpora, 

promocija, 

predstavitev 

dobrih praks 

1+ zunanji 

izvajalci 
10 1-12/2014 1.000 

Skupna kmetijska politika 

EU 2014-2020  

 

Sodelovanje pri 

pripravi ukrepov  

1+zunanji 

izvajalci 
30 1-12/2014 0 

Sodelovanje z lokalnimi 

skupnostmi in drugimi 

razvojnimi organizacijami 

Najmanj 10 srečanj 2 25 1-12/2014 200 

Sodelovanje z lastniki in 

uporabniki zemljišč ter 

strokovnimi službami na 

področju kmetijstva in 

razvoja podeželja 

Najmanj 5 srečanj,  2 40 1-12/2014 1.000 

Sodelovanje z nosilci razvoja 

turistične ponudbe 

Skupna ponudba in 

trženje 

1+ zunanji 

izvajalci 
5 1-12/2014 200  

Sodelovanje s strokovnimi, 

znanstvenimi in 

raziskovalnimi 

organizacijami s področja 

varstva narave, kulturne 

dediščine, trajnostnega 

razvoja ter upravnih zadev 

Izmenjava stališč, 

rezultatov 

raziskav, skupni 

projektni predlogi 

2 30 1-12/2014 200  

Sodelovanje z 

izobraževalnimi institucijam 

5 delavnic, 

1 izobraževalni 

program ; mreža 

šol; Sodelovanje 

pri min. 3 

projektih /nalogah 

1+ zunanji 

izvajalci 
30 1-12/2014 2.000  

Sodelovanje z naravnimi 

parki in drugimi 

zavarovanimi območji v 

Sloveniji 

Izveden program 

sodelovanja za 

2014 

1 12 1-12/2014 100  

SKUPAJ   192  5.700 
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* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 

 

 

5.7. Prostorsko informacijski sistem -GIS KP Ljubljansko barje (1.prioriteta) 

 

Z zagonom delovanja zavoda KP Ljubljansko barje je bil vzpostavljen javni in interni elektronski 

geoinformacijski portal, ki je dostopen preko spletne strani parka. Geoinformacijski portal omogoča 

vpogled v več kot 130 podatkovnih slojev, ter celovit  kartografski in podatkovni vpogled v številna 

področja na Ljubljanskem barju, od narave, kulturne dediščine, katastrskih, gozdarskih, vodarskih 

podatkov, občinskih prostorskih načrtov, topografske in ortofoto podlage ter iskalnike parcel, 

naslovov, zemljepisnih imen in koordinat. Leta 2013  je bil PIS temeljito vsebinsko in vizuelno 

prenovljen in osvežen, dodane so bile nove uporabne baze podatkov, predvsem pa je uporaba 

prijaznejša uporabnikom. Predstavlja najpopolnejšo informacijsko bazo kateregakoli zavarovanega 

območja v Sloveniji z velikimi možnostmi sprotnega dopolnjevanja z aktualnimi podatki z različnih 

področij ter nadgrajevanja z novimi bazami. V letu 2014 bomo nadaljevali s sprotnim posodabljanjem 

in dograjevanjem podatkovnih baz in pomagali zunanjim uporabnikom pri čim bolj učinkoviti uporabi 

portala. 

TABELA 5.7 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje aktivnosti prostorsko informacijskega sistema GIS KP 

Ljubljansko barje - zneski v EUR 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA** 

Prostorsko  informacijski 

sistem 

Delujoč in 

posodobljen 

GIS 

1 in znanji 

izvajalci 
20 1-12/2014 5.000  

SKUPAJ   20  5.000  

 

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 

 

 

5.8. Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, 

ekosistemskih storitev in kulturne dediščine KP Ljubljansko barje (2.prioriteta) 

 

Potreba po širjenju informacij in promociji o aktivnostih in ciljih parka kaže na nujnost izvajanja 

ukrepa za povečanje ozaveščenosti prebivalcev, obiskovalcev ter drugih deležnikov območja. Ukrep je 

namenjen prenosu različnih vrst sporočil in predstavitev o  pomenu in namenu varovanja narave ter 

funkciji, delovanju, ciljih in dosežkih parka kot inštitucije. Pozitivni vplivi se pričakujejo na področju 
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razumevanja poslanstva parka, v dvigu naravovarstvene in okoljevarstvene osveščenosti prebivalcev 

parka,  obiskovalcev in drugih deležnikov ter bolj trajnostni in usmerjeni rabi naravnih virov. 

Predvidene aktivnosti za osveščanje o  pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne 

dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja kakor tudi aktivnosti promocije in 

trženja so namenjene različnim ciljnim skupinam, tako strokovni javnosti, zaposlenim v zavodu in 

drugih strokovnih organizacijah, domačinom z območja Ljubljanskega barja kot obiskovalcem. Glede 

na majhne pristojnosti, ki jih ima zavod pri ukrepanju proti kršiteljem predpisov s področja varstva 

narave, ter še manjše, kar zadeva ukrepanje na tujih zemljiščih, so akcije osveščanja in sprotnega 

informiranja različnih ciljnih skupin skoraj edino, tudi na dolgi rok učinkovito orodje za doseganje 

ciljev parka.  

 

5.8.1. Komunikacijski načrt 

 

Promocijske in ozaveščevalne aktivnosti s področja delovanja in ciljev parka predstavljajo zelo 

pomemben del nalog JZ KPLB, saj se s tem dviga seznanjenost, razumevanje in pripadnost 

obiskovalcev, prebivalcev in drugih deležnikov parka. Za uspešno in učinkovito izvedbo tovrstnih 

aktivnosti je potrebno skrbno načrtovanje, ki je predvideno s pripravo komunikacijskega načrta. 

Naloga bo  prispevala k lažji in ciljni komunikaciji s prebivalci parka in ostalimi deležniki, ter s tem 

vplival na učinkovitejšo izvedbo ostalih ukrepov, ki so potrebni za doseganje ciljev parka. 

 

5.8.2. Spletna stran www.ljubljanskobarje.si 

 

Spletna stran o KP Ljubljansko barje poleg predstavitvenih informacij o naravi, kulturi, zgodovini, 

varstvenih režimih, razvojnih projektih, turistični ponudbi itd.,  nudi več aktualnih informacij, omogočen 

je neposreden kontakt in različna naročila ter prijave nedovoljenih posegov, objavljene so tudi vse 

informacije o zavodu KP Ljubljansko barje (informacije javnega značaja, razpisi, sklepi sveta zavoda in 

drugih organov) in novice z območja,  ki so relevantne z vidika ciljev parka.  Spletno stran bomo tudi v 

letu 2014 urejali skladno s temi izhodišči. 

 

5.8.3. Tiskan promocijski material 

 

Za najširšo skupino obiskovalcev in prebivalcev parka nameravamo v letu 2014 izdati splošno 

predstavitveno zgibanko o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Med obiskovalci parka je veliko 

zanimanje za rastlinske in živalske vrste v parku, zato smo pripravili predstavitev 100 zanimivejših 

rastlinskih in živalskih vrst Ljubljanskega barja, ki jo nameravamo v letu 2014 oblikovati in natisniti. V 

sklopu kampanje za dvoživke bomo izdali zloženko na temo dvoživk in majice za otroke z dvoživkami. 

Predstavitve parka izvajajmo tudi po vrtcih, za katere bomo pripravili pobarvanko barjanskega zmaja – 

varuha zakladov. Za vodnike po parku bomo pripravili interpretativno gradivo (zbirka pomembnejših 

kart Ljubljanskega barja, ponazoritvenih ilustracij in fotografij). Pripravili in natisnili bomo tudi koledar 

lokalnih tržnic in sejmov na Ljubljanskem barju. Po potrebi bomo natisnili katero izmed naših že 

obstoječih publikacij. Na vseh materialih bo skladno s priročnikom uporabljena celostna grafična 

podoba KP Ljubljansko barje, s čemer bo zagotovljena prepoznavnost in vzpostavljanje blagovne 

znamke. 

 

 

http://www.ljubljanskobarje.si/
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5.8.4. Predavanja, predstavitve 

 

V letu 2014 nadaljujemo s predstavitvami parka vrtcem in šolam, ki ležijo v in ob parku. Park bomo 

predstavili preko predavanj in delavnic na različne teme (splošna predstavitev, koliščarji, dvoživke).  

Nadaljujemo tudi s predstavitvami parka fakultetam, ki jim predstavimo odprta vprašanja, ki se 

porajajo v parku, na katera iščejo odgovore s pomočjo svojih mentorjev v sklopu svojih nalog (npr. 

rekonstrukcija kolišč na Igu, premostitev Ljubljanice…). 

Zaposleni v zavodu se bodo redno odzivali tudi na vabila ostalih organizacij po predstavitvi KP 

Ljubljansko barje. 

 

5.8.5. Mobilna razstava 

 

V letu 2013 smo pripravili novo mobilno razstavo z naslovom Ljudje z Ljubljanskega barja. V letu 

2014 bo ta razstava krožila po barjanskih občinah, kasneje pa tudi po ostalih lokacijah. Razstava je 

oblikovana tako, da se lahko postavi na ogled skupaj z že obstoječo razstavo o Krajinskem parku 

Ljubljansko barje. 

5.8.6. Informacijska svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje 

 

V prostorih zavoda imamo manjši prostor za delovanje informacijske pisarne, v katerem obiskovalci 

dobijo informacije in materiale o Ljubljanskem barju, ponudbi, zanimivostih, delu zavoda, obenem pa 

zaposleni zavoda nudijo tudi strokovno pomoč glede razvojnih projektov, posegih v prostor, naravi 

prijaznem kmetovanju, podjetniških priložnostih, prijavah na razpise in podobno. V letu 2014 bo 

pisarna delovala v okviru poslovnega časa parka.  

 

5.8.7. Sodelovanje z mediji 

 

Vodili bomo, skladno z možnostmi, aktivno politiko sodelovanja z mediji in sodelovali z vsemi 

medijskimi hišami, lokalno, nacionalno in mednarodno. 

 

5.8.8. Vodenje obiskovalcev 

 

Izvajali bomo vodenja in interpretacijo parka za zaključene skupine po predhodnem dogovoru. 

Vodenja izvajajo usposobljeni vodniki po Ljubljanskem barju kot zunanji izvajalci, občasno pa, skladno 

s časovnimi možnostmi, tudi zaposleni. 

 

5.8.9.  Nastopi na sejemskih in drugih predstavitvah 

 

V letu 2014 namerava KP Ljubljansko barje nastopati na večjih sejemskih in drugih prireditvah v parku 

kot sta Pohod po Ljubljanskem barju, Koliščarski dan. Manjših prireditev v parku se bomo udeležili v 

skladu s kadrovskimi zmožnostmi. Zunaj meja parka pa namerava v zavod nastopiti v sladu z 

dogovorom Skupnosti Naravnih parkov Slovenije. 
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5.8.10. Izobraževanje lokalnih vodnikov 

V začetku leta bomo za vodnike pripravili sklop predavanj  o Ljubljanskem barju na temo: 

hidrogeologije, geografije, invazivnih tujerodnih vrst, ptic, dvoživk, arheologije in naravovarstva. 

Predavanjem bo sledil terenski del. Vsak udeleženec tega izobraževanja bo prejel tudi pisno gradivo in 

potrdilo o opravljenem izobraževanju. Vodnike po parku bomo skozi leto obveščali  tudi o novostih v 

parku in jih vabili na strokovna vodenja in ostale prireditve. 

 

5.8.11. Druge promocijske aktivnosti 

Izven rednega program se bomo skladno s kadrovskimi in finančnimi možnostmi odzivali na pobude 

za promocijo parka, ki bodo prihajale s strani drugih institucij, nevladnih organizacij, združenj…. 

 

Tabela 5.8. - Naloge, kazalniki in ocena resursov za akcije osveščanja in informiranja - zneski v EUR 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA** 

 

Komunikacijski načrt 

 

 

Izdelan 

komunikacijski 

načrt 

 

 

2 + zunanji 

izvajalci 

 

 

30 

 

 

1-12/2014 

 

3.000 

 

Spletna stran 

www.ljubljanskobarje.si 

 

6000 obiskov 

mesečno 

1+ zunanji 

izvajalci 
100 Stalna naloga 1.000 

Tiskan promocijski 

material: 

P – priprava 

O- oblikovanje 

T - tisk 

Ponatis edicij po 

potrebi 

Zunanji 

izvajalci 
0 1-12/2014 1.000 

Natisnjena 

zloženka 

Predstavitev KP 

Ljubljansko barje 

1 + zunanji 

izvajalci 
30 11/2014 

 

1.000 

 

 

Majice za otroke -

dvoživke 

1+ zunanji 

izvajalci 
5 1-3/2014 2.100 

 

Zloženka o 

dvoživkah 

 

1+ zunanji 

izvajalci 
16 1-3/2014 500 

Natisnjena 

brošura o živalih 

in rastlinah v KP 

Ljubljansko barje 

1 + zunanji 

izvajalci 
10 12/2014 3.000 

Pobarvanke 

barjanskega zmaja 

 

zunanji 

izvajalec 

0 6/2014 
100 
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Koledar tržnic in 

sejmov v parku 

 

zunanji 

izvajalec 
0 1-3/2014 150 

Gradivo za 

interpretacijo 

1+zunanji 

izvajalci 
10 1 - 3/2014 2.000 

Predavanja, predstavitve 

 

20 prestavitev KP 

Ljubljansko barje 

na temo: 

- koliščarjev 

- dvoživk 

  

1+ zunanji 

izvajalci 
20 1-12/2014 2.000 

Mobilna razstava 
Minimalno 5 

postavitev 

1+ zunanja 

izvajalca 
50 Stalna naloga 300 

Informacijsko svetovalna 

pisarna 

200 obiskovalcev 

letno 

3 + zunanja 

izvajalca  
100 Stalna naloga 500 

Sodelovanje z mediji 50 objav v medijih 
3 + zunanja 

izvajalca 
50 Stalna naloga 350 

Vodenje obiskovalcev 700 obiskovalcev 
1 + zunanji 

izvajalci 
30 3-11/2014 2.000 

Nastopi na sejemskih in 

drugih prireditvah 

 

 

2 skupna nastopa 

3 nastopi v parku 

 

 

1 + zunanji 

izvajalec 
20 Stalna naloga 500 

Izobraževanje lokalnih 

vodnikov 

Sklop predavanj 

Terenski ogledi 

Obveščanje 

 2 + zunanji 

izvajalci 
5 1-12/2014 2.000 

 

Druge promocijske 

aktivnosti 

 

 
1 + zunanji 

izvajalci 
40 1-12/2014 0 

SKUPAJ   516  21.500 

 
     

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 
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5.9. Projekti razvoja podeželja  

 

Ker je območje Ljubljanskega barja pretežno v kmetijski rabi in se zato  številni  načrtovani ukrepi za 

zagotavljanje ciljev iz Uredbe o KP Ljubljansko barje nanašajo na področje kmetijstva in razvoja 

podeželja, smo posebno pozornost namenili sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami in uskladitvi 

delovanja. Glede na številne stične točke, ki jih imajo lokalne razvojne strategije LAS Barje z zaledjem 

(območje občin Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika) in 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem (občine MOL, Grosuplje, Ig, Škofljica in Ivančna Gorica) s 

strateškimi usmeritvami KP Ljubljansko barje (za področje razvoja podeželja), smo se v letu 2012 

dogovorili za sodelovanje in sofinanciranje nekaj skupnih projektov. Na podlagi javnega poziva dveh 

na območju KP Ljubljansko barje delujočih lokalnih akcijskih skupin, bosta v obdobju med 2013 in 

2014 izvedena dva projekta, katerih nosilec je KP Ljubljansko barje in sicer Strokovna vodenja ( v 

okviru LAS Barje z zaledjem) in Kmetijstvo za park (v okviru LAS Barje z zaledjem in LAS Sožitje med 

mestom in podeželjem). V naslednjem programskem obdobju bomo  sodelovali v upravnih odborih 

obeh LAS-ov pri pripravi strateških izhodišč in programov za obdobje 2014-2020. V kolikor bo prišlo 

do drugačne organiziranosti lokalnih akcijskih skupin zaradi sprememb v skupni kmetijski politiki EU 

ter programov razvoja podeželja bomo vzpostavili sodelovanje z novimi nosilci programov. 

5.9.1. Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje (2.prioriteta) 

 

KP Ljubljansko barje bo v letih 2014 na območju LAS Barje z zaledjem nadaljeval z izvajanjem 

projekta strokovnih vodenj, katerih cilj je predstavitev naravnih in drugih posebnosti Ljubljanskega 

barja, osveščanje pomena naravnega okolja, zmanjšanje obremenitve naravnega okolja z usmerjanjem 

obiskovalcev ter odpiranje novih podjetniških in samozaposlitvenih priložnosti za prebivalce. S tem bo 

spremenjen odnos in obnašanje do naravnega okolja in naravnih vrednot, kar je eden od ciljev KP 

Ljubljansko barje. V letu 2014 bomo izvedli še preostala 3 od 6 pogodbeno določenih vodenj. Celotna 

vrednost dvoletnega projekta je 6.090,64 EUR, od česar je potreben delež lastne udeležbe 50 

odstoten, kar v letu 2014 pomeni od česar je potreben delež lastne udeležbe 50 odstoten, kar v letu 

2014 pomeni 2.100 EUR.  

 

5.9.2. Kmetijstvo za park (1.prioriteta) 

 

Projekt nagovarja kmete in upravljavce kmetijskih zemljišč za usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč 

s cilji KP Ljubljansko barje. V okviru dvoletnega projekta (2013-2014) se bodo identificirala možna 

orodja za ciljno usmerjanje upravljanja ter pilotno pripravilo pet pilotnih upravljavskih načrtov za 

kmetije. Na tej podlagi bo izdelan priročnik s smernicami za pripravo drugih upravljavskih načrtov. 

Projekt predstavlja inovativen način k ciljnem usmerjanju upravljanja kmetij na območjih s posebnim 

varstvenim statusom (zavarovano območje narave), s čemer se vzpostavlja strokovno partnerstvo 

med nosilci različnih interesov na območju parka (kmetijstvo in naravovarstvo). Celotna vrednost 

izvedbe dvoletnega projekta je 33.734 EUR (na območju dveh LAS), od česar mora v letu 2014 KP 

Ljubljansko barje zagotoviti 8.100 EUR lastne udeležbe ter do odobritve zahtevka zagotavljati sprotno 

realizacijo. 
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5.9.3. Barjanski mozaik -  vzpostavitev kolesarske povezave (3.prioriteta) 

 

Gre za projekt ureditve in označitve krožne in povezovalne kolesarske poti po KP Ljubljansko barje 

(t.i. kolesarska pot Barjanski mozaik), s ciljem uveljavitve in prepoznavnosti KP Ljubljansko barje kot 

trajnostne turistične destinacije. Projekt vključuje veliko število akterjev, s čimer se v aktivnosti parka 

vključuje vse večje število prebivalcev, gospodarskih subjektov, društev in lokalnih skupnosti ter 

vzpostavlja zaupen in tvoren odnos med parkov in lokalnim okoljem.  

KP Ljubljansko barje je avtor projektne ideje, vendar zaradi finančne in kadrovske podhranjenosti ne 

sodeluje kot nosilec projekta, ampak kot partner z lastnim delom. Po končanju projekta bo 

upravljavec kolesarske poti Javni zavod KP Ljubljansko barje.  

 

Tabela 5.9. – Naloge, kazalniki in ocena resursov izvedbo aktivnostih v projektih razvoja podeželja – zneski v EUR 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA** 

Strokovna vodenja po KP 

Ljubljansko barje 

3 izvedena 

vodenja v letu 

2014 

1 in zunanji 

izvajalci  
20 3-10/2014 2.100 

Kmetijstvo za park   

Identificirana 

orodja za ciljno 

usmerjanje 

upravljanja, 

izbranih 5 

pilotnih kmetij 

2 in zunanji 

izvajalci  
100 1-8/2014 8.100 

Barjanski mozaik 

označena in 

urejena 

kolesarska pot 

1 in zunanji 

izvajalci 
30 1-12/2014 0 

SKUPAJ 
  

150 
 

10.200 

 

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 
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5.10. Mednarodno sodelovanje in projekti (1.prioriteta) 

 

5.10.1. Razpis programov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega 

prostora 

 

Priprava prijave na razpis finančnega  mehanizma EGP skladno z razpisnimi pogoji za področje Biotska 

raznovrstnost in ekosistemi (cilj je ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti) je predvidena v prvi 

polovici leta 2014 oziroma takoj po javni objavi razpisa. Glede na predhodne dogovore bo vsebina 

projekta usmerjena v ohranitvene ukrepe vrst ogroženih metuljev in habitat nizkih barij, ki bodo 

podprti z komunikacijskimi aktivnostmi in drugimi orodji za vzpostavitev sodelovanja med kmetijskim 

in naravovarstvenim sektorjem. Nosilec prijave bo ZRSVN, KP Ljubljansko barje pa partner. Glede na 

doslej znane pogoje razpisa je varstvo habitatov in vrst, vezanih na mokrišča in ekstenzivno travinje, 

prioriteta prihajajočega razpisa in s tem velika priložnost za pridobitev dodatnih sredstev za izvedbo 

ukrepov ohranjanja na Ljubljanskem barju. Namen projekta je zagotoviti ustrezno upravljanje z 

območji Natura 2000 ter okrepiti izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000 na območju 

Krajinskega parka Ljubljansko barje, kar sodi med najpomembnejše cilje ustanovitve parka in 

prioritetne aktivnosti javne službe upravljanja z zavarovanimi območji. 

V primeru odobritve projekta ( predvidoma maj 2014)  bo KP Ljubljansko barje s projektno 

zaposlitvijo izpolnjeval obveznosti iz projekta. 

 

5.10.2. Projekt SIIT 

 

KP Ljubljansko barje je pridruženi partner projekta SIIT (Interaktivna določevalna orodja za šole) in 

kot tak sodeluje pri projektnih aktivnostih, ni pa upravičen do finančnih sredstev projekta. Projekt 

poteka v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija in katerega cilj je izdelava inovativnih 

aplikativnih orodij za identifikacijo glavnih komponent biodiverzitete, jih prilagoditi in dati na 

razpolago v izobraževalne namene šolam in za promocijo naravoslovnega turizma. Določevalni ključi 

bodo dostopni preko spleta in s pomočjo mobilnih medijev tudi na terenu. Za KP Ljubljansko barje 

bodo izdelani določevalni ključi za lesnate in travniške vrste rastlin, z možnostjo nadaljevanja tudi na 

druge skupine rastlin in živali. 

 

5.10.3. Vpis Ljubljanskega barja med mednarodno pomembna mokrišča na 

podlagi Ramsarske konvencije 

 

Konvencija o mokriščih (Ramsar, Iran, 1971) je med najstarejšimi globalnimi okoljskimi sporazumi in 

je že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postavila “preudarno rabo” (wise use) kot celostni 

pristop pri načrtovanju in upravljanju ter kot nujno izhodišče za ohranjanje mokrišč in njihovih 

naravnih dobrin. Bila je prva od mednarodnih pogodb, ki so bile namenjene ohranjanju narave in 

biotske raznovrstnosti vseh mokrišč kot ogroženih ekosistemov. Ramsarska konvencija še vedno 

ostaja vodilna globalna konvencija, ki opozarja na pomen vode za ohranjanje ekosistema in ekoloških 

procesov ter z njimi povezanih družbenogospodarskih potreb za zagotavljanje trajnostnega razvoja. 

Na podlagi kriterijev, ki jih določa konvencija, je bilo do sedaj na seznam mednarodno pomembnih 

lokalitet vključenih 1616 mokrišč. Glavni cilj je zagotoviti ohranjanje mokrišč, predvsem tistih 

mednarodnega pomena, s smotrno rabo, mednarodnim sodelovanjem in zavarovanjem. Ljubljansko 

barje izpolnjuje kriterije, da se pridruži družini mednarodno pomembnih mokrišč, med katere so v 
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Sloveniji vpisane še Cerkniško jezero, Sečoveljske soline in Škocjanske jame. V letu 2013  smo 

pripravili osnutek dosjeja za vpis, v letu 2014 pa nameravamo dosje predstaviti pristojnim institucijam 

in strokovnim organizacijam ter ga usklajenega posredovati službam v postopku kandidature. 

 

Tabela 5.10. - Naloge, kazalniki in ocena resursov za sodelovanje in pripravo mednarodnih projektov - zneski 

v EUR 

NALOGA 
KAZALNIK 

DOSEGANJA 

ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA 

FINANČNA 

SREDSTVA** 

Prijava na program EGP 
Pravočasno 

vložena prijava 
1 80 1-5/2014 719 

Projekt SIIT 

Oblikovani 

določevalni 

ključi 

1+ zunanji 

izvajalci 
20 1-12/2014 500 

Vpis Ljubljanskega barja 

med mednarodno 

pomembna mokrišča na 

podlagi Ramsarske 

konvencije 

Vložena 

kandidatura 
 1 45 1-12/2014 500 

SKUPAJ   145  1.719 

      

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 

  



40 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

 JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

PROGRAM DELA 2014 
 
 

 

 

6. POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA 

 

6.1. Administrativna podpora 

 

V ta sklop sodijo naslednje naloge: dokumentiranje dopisov, urejanje pošte in različnih internih 

dokumentov, koordinacijska dela med upravo parka in ostalimi deležniki, vodenje arhiva in 

komuniciranje s strankami, pomoč pri organizaciji delovnih sestankov, administrativna podpora pri 

pripravi gradiv, pomoč pri organizaciji službenih potovanj in drugih delovnih obveznosti zaposlenih, 

vodenje prisotnosti na delu, vodenje finančne dokumentacije, računov, zahtevkov, potnih nalogov. 

 

6.2. Kadrovske zadeve 

 

V okviru kadrovskih zadev potekajo naslednje naloge: vodenje kadrovske evidence, priprava razpisov 

za zaposlovanje novih delavcev, prijava podatkov in spremembe podatkov o pokojninskem in 

invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer 

brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja na ZZZS, prijava podatkov o zdravstvenem 

zavarovanju družinskih članov na ZZZS, priprava obvestil o letnem dopustu, izvedba napredovanj, 

priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam o zaposlitvi ter priprava odgovorov na prispele 

prošnje za zaposlitev. 

 

6.3. Interno komuniciranje 

 

Namen internega komuniciranja je doseganje dobre informiranosti zaposlenih in njihovo aktivno 

vključevanje v izvajanje dejavnosti zavoda. V letu 2014 načrtujemo: 

 redno komunikacijo z zaposlenimi; 

 koordinacijo in delovna srečanja z zunanjimi izvajalci in pogodbenimi sodelavci; 

 koordinacijo in pripravo različnih dokumentov za podporo delovanju zavoda (letna poročila, letni 

program, gradiva, zapisniki itd.). 

 

6.4. Pravne in upravne zadeve 

 

V okvir pravnih zadev sodi spremljanje zakonodaje, priprava pogodb, priprava splošnih aktov zavoda, 

usklajevanje dela s pravno in kadrovsko službo MKO ter drugimi pristojnimi službami v okviru 

državne uprave RS ter sodelovanje z notarji in odvetniki.  

V letu 2014 poteče mandat članom Sveta JZ KP Ljubljansko barje in direktorju zavoda, tako da bodo 

potrebne dodatne aktivnosti v zvezi z novo sestavo sveta in razpisom za direktorja.  

 

 

6.5. Finančno poslovanje zavoda in revizija poslovanja 

 

Za tekoče evidentiranje poslovnih dogodkov v računovodskih evidencah sredstev in obveznosti do 

virov sredstev zavoda, evidence blagajniškega poslovanja, izplačila plač in drugih osebnih prejemkov 

ter materialno knjigovodstvo skrbi zunanji računovodski servis. V ta namen se skladno s predpisi 
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vodijo temeljne in pomožne računovodske knjige ter druge evidence, ki so osnova za sestavo 

računovodskih izkazov, poslovnega poročila, poročila o doseženih ciljih in rezultatih ter drugih 

poročil in analiz. Skupaj z upravo zavoda računovodski servis zagotavlja, da je finančno poslovanje 

usklajeno z zakonskimi in drugimi predpisi, ki nanj vplivajo. 

Glede na zakonodajo bomo v letu 2014 z zunanjim izvajalcem izvedli še zunanjo revizijo poslovanja. 

 

Tabela 6. – Naloge in ocena resursov za poslovanje javnega zavoda  - zneski v EUR 

NALOGA 
ZAPOSLENI NA 

NALOGI 

ŠTEVILO 

UR* 
TRAJANJE 

POTREBNA FINANČNA 

SREDSTVA** 

Administrativna 

podpora  
1 581 1-12/2014 0 

Kadrovske zadeve 1 146 1-12/2014  0 

Interno komuniciranje 1 276 1-12/2014  0 

Pravne in upravne 

zadeve  
1 226 1-12/2014  0 

Finančno poslovanje 

zavoda in revizija 

1 in zunanji 

izvajalec 
389 1-12/2014  8.000 

SKUPAJ  1.618  8.000 

 

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja 

ur zunanjih izvajalcev. 

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za 

plače zaposlenih. 
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7. RAZPOREDITEV AKTIVNOSTI GLEDE NA PRIORITETO TER PREDVIDENA 

PORABA UR ZAPOSLENIH IN PROGRAMSKIH STROŠKOV BLAGA IN 

STORITEV 

 

Prioriteta 1: Varstvene upravljavske in nadzorne naloge obsegajo aktivnosti za pripravo 

načrta upravljanja, varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih 

vrednot, zagotavljanje naravovarstvenega nadzora, omogočanje pogojev za ključne življenjske faze 

najbolj ogroženih živalskih vrst, ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot ter aktivnosti v zvezi s 

spremljanjem stanja narave v krajinskem parku; dodatno v ta sklop sodijo še aktivnosti upravljanja z 

UNESCO spomeniškim območjem , razvoj orodij za uveljavitev ustreznih kmetijskih praks ter  prijave 

in sodelovanje v mednarodnih projektih.  

 

Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 53.019 EUR ali 60,7 % predvidenih programskih 

sredstev. Število predvidenih delovnih ur zaposlenih za izvajanje tega dela programa dela je 1781 ali 

68,3  % delovnih ur treh zaposlenih ( v ta skupen fond ur niso štete ure, namenjene poslovanju 

zavoda). 

 

Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti obsegajo aktivnosti za 

zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva in obiskovalcev,  za nameščanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture, razvijanje informacijskih centrov, ter za zagotavljanje 

prepoznavnosti krajinskega parka in ozaveščanja javnosti. 

 

Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 26.600 EUR ali 30,5 % predvidenih programskih 

sredstev. Število predvidenih delovnih ur zaposlenih za izvajanje tega dela programa dela je 601 ali 23 

% delovnih ur treh zaposlenih ( v ta skupen fond ur niso štete ure, namenjene poslovanju zavoda). 

 

Prioriteta 3: Razvojne naloge obsegajo aktivnosti za usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe 

naravnih virov, za razvoj blagovne znamke blaga in storitev iz KP Ljubljansko barje, za sodelovanje z 

lokalnimi skupnostmi in lokalnim prebivalstvom, za vključevanje zavarovanega območja v turistično 

ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma. 

 

Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 7.700 EUR ali 8,8 % predvidenih programskih 

sredstev. Število predvidenih delovnih ur zaposlenih za izvajanje tega dela programa dela je 227 ali 8,7  

% delovnih ur treh zaposlenih ( v ta skupen fond ur niso štete ure, namenjene poslovanju zavoda). 

 

Opomba:  Letna delovna obveznost na zaposlenega v letu 2014 znaša 2088 ur. Od te vsote so odšteti prazniki, 

dopusti, čas za malico in 14% povprečna predvidena odsotnost zaposlenih zaradi  bolezni, službenih potovanj , 

izobraževanj ter drugih nenadejanih razlogov.  
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Tabela 7.1 – Razporeditev aktivnosti po prioritetnih nalogah 

PRIORITETA NALOGA AKTIVNOST 
PROGRAMSKA SREDSTVA 

EUR 

URE 

I. 

VARSTVENE 

UPRAVLAVSKE 

IN 

NADZORNE 

NALOGE 

Varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, 

območij Natura 2000, naravnih vrednot in 

krajine; 

 *Ohranitveni ukrepi za Loeselijevo 

grezovko in za barjanskega okarčka 

 akcija odstranitve invazivnih rastlin   

0 0 

 Varovanje naravnih vrednot 1.000 70 

 Vpis Ljubljanskega barja med 

mednarodno pomembna mokrišča na 

podlagi Ramsarske konvencije 

500 45 

 Prijava projektne ideje na Finančni 

mehanizem Evropskega gospodarskega 

prostora 

 

719 80 

Varstvo kulturne dediščine 

 Upravljanje z območjem ostankov kolišč 

na Ljubljanskem barju, ki so vpisana na 

UNESCO Seznam svetovne dediščine 

15.000 150 

Načrt upravljanja 

 Operativna priprava dokumenta osnutka 

predloga načrta upravljanja in njegov 

sprejem 

1.000 600 

Naravovarstveni nadzor 

 Redni terenski ogledi v okviru 

spremljanja stanja in kršitev uredbe 

 

4.000 180 

Omogočanje pogojev za ključne 

življenjske faze najbolj ogroženih živalskih 

vrst ter za ohranjanje najbolj občutljivih 

naravnih vrednot 

 Ohranitveni ukrepi za dvoživke  

 
4.600 250 
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 Ohranitveni ukrepi za netopirje 600 40 

Spremljanje kazalnikov stanja narave 

 Kartiranje in naravovarstveno 

vrednotenje habitatnih tipov v KP 

Ljubljansko barje  

 

9.000 20 

 Razširjenosti tujerodnih rastlinskih vrst 2.000 66 

 Pridobivanje informacij o lokacijah 

izbranih ogroženih rastlinskih vrst 
0 30 

 Ugotavljanje stanja  populacij izbranih 

vrst ptic 
1.000 110 

 Spletni GIS portal 5.000 20 

 Partnerstvo v projektu SIIT- izdelava 

določevalnih ključev 
500 20 

 Projekti razvoja podeželja 

 Izvedba projekta Kmetijstvo za park- 

pilotni poslovni načrti za kmetije 

 

8.100 

 

100 

 

SKUPAJ 
  

53.019 1781 
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PRIORITETA NALOGA AKTIVNOST 
PROGRAMSKA SREDSTVA 

EUR 
URE 

II. 

NALOGE 

UREJANJA 

OBISKA IN 

OZAVEŠČANJA 

JAVNOSTI 

Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z 

vidika varstva in obiskovalcev 
 Vodenje obiskovalcev 2.000 30 

Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za 

obiskovalce, razvoj informacijskih centrov 
 Usmerjevalne table za ponudnike v parku 3.000 50 

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega 

območja in ozaveščanje javnosti 

 Priprava komunikacijskega načrta 3.000 30 

 Spletna stran www.ljubljanskobarje.si 1.000 100 

 Tiskan promocijski material 9.850 71 

 Predavanja, predstavitve 2.000 20 

 Mobilna razstava 300 50 

 Informacijsko svetovalna pisarna 500 100 

 Sodelovanje z mediji 350 
50 

 

 Nastopi na sejemskih in drugih prireditvah 500 
20 

 

  
 Druga promocija 0 40 

 
Varstvo kulturne dediščine 

 Partnersko sodelovanje z Mestnim muzejem 

in galerijami Ljubljana (MMGL) ob razstavi 

Koliščarji 2013-2014 

2.000 20 

 
Programi razvoja podeželja  Izvedba projekta Strokovna vodenja po parku 2.100 20 

SKUPAJ 
  

26.600 601 
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PRIORITETA NALOGA AKTIVNOST 
PROGRAMSKA SREDSTVA 

EUR 
URE 

III. 

RAZVOJNE 

NALOGE 

Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe 

naravnih virov in drugih ravnanj 

 Povezovanje pridelovalcev  

 
1.000 10 

 Sodelovanje pri pripravi SKP 2014-2020 0 30 

 Sodelovanje  z lastniki in uporabniki zemljišč 

ter strokovnimi službami na področju 

kmetijstva in razvoja podeželja 

1.000 40 

 Sodelovanje s strokovnimi, znanstvenimi in 

raziskovalnimi organizacijami s področja 

varstva narave, kulturne dediščine, 

trajnostnega razvoja ter upravnih zadev 

200 30 

 Sodelovanje z izobraževalnimi institucijam 2.000 30 

 Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi 

zavarovanimi območji v Sloveniji 

100 12 

  

Razvoj blagovne znamke  
 Oblikovanje in razvoj blagovne znamke 

izdelkov in storitev Barjanski cekarček 
1.000 10 

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč 

lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju 

projektnih sredstev 

 Sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in 

drugimi razvojnimi organizacijami 
200 25 

 Sodelovanje pri izvedbi projekta Barjanski 

mozaik 
0 30 

Vključevanje zavarovanega območja v 

turistično ponudbo ter spodbujanje naravi 

prijaznega turizma 

 Sodelovanje z nosilci razvoja turistične 

ponudbe 
200 5 

 Izobraževanje lokalnih vodnikov 2.000 5 

SKUPAJ 
  

7.700 227 
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Tabela 7.2 – Razporeditev delovnih ur in stroškov po prioritetah  

PRIORITETA STROŠKI  V EUR URE ODSTOTEK 

PROGRAMSKIH 

STROŠKOV 

ODSTOTEK 

DELOVNIH UR 

1. 53.019 1781 60,7 % 68,3 % 

2. 26.600 601 30,5 % 23 % 

3. 7.700 227 8,8 % 8,7 % 

SKUPAJ 87.319 2609 100 % 100 % 

 

 

Graf 7.1 – Razporeditev delovnih ur po prioritetnih nalogah 

 
 

 

Graf 7.2  – Razporeditev programskih materialnih stroškov po prioritetnih nalogah 

  
  

68% 

23% 

9% 

Delovne ure zaposlenih v KPLB 

1.prioriteta 

2. prioriteta  

3.prioriteta  

61% 

31% 

9% 

Programska sredstva KP Ljubljansko barje v letu 2014 

1.prioriteta- 53.019 EUR 

2.prioriteta-26.600 EUR 

3.prioriteta- 7.700 EUR 
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8. KADROVSKI NAČRT 2014 

 

8.1. Zaposlenost 

Število zaposlenih v letu 2014 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013 ostalo 

nespremenjeno (trije javni uslužbenci). V primeru odobritve projekta EGP  bo KP Ljubljansko barje, 

skladno s prijavo,  iz projektnih sredstev za čas trajanja projekta za polni delovni čas zaposlil dve 

osebi. 

Pravilnik o notranji  organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga je sprejel svet zavoda v začetku 

leta 2010 predvideva 14 delovnih mest, z zapolnitvijo katerih bi bilo mogoče, glede na obsežnost in 

zahtevnost parka, v celoti izvajati z uredbo predpisane naloge javne službe varstva narave (ne pa tudi 

varovanja kulturne dediščine). S tremi zaposlenimi v parku je zasedenih le 20% s sistemizacijo 

predvidenih delovnih mest. Na podlagi Odloka o razglasitvi kolišč na Igu za kulturni spomenik 

državnega pomena (Uradni list RS št. 2/2014) in dosjeja nominacije za uvrstitev kolišč na UNESCO 

Seznam svetovne dediščine KP Ljubljansko barje tudi upravljavec z  območjem svetovne dediščine, 

vendar sistemsko financiranje te dejavnosti zaenkrat ni urejeno, zato smo primorani naloge, vezane na 

varovanje svetovne dediščine, opravljati v okviru zasedenih delovnih mest in s pomočjo pogodbe z 

zunanjimi izvajalci. 

Dodatne obveznosti izhajajo iz samega delovanja in poslovanja javnega zavoda, saj za javni zavod s 

tremi zaposlenimi veljajo popolnoma enaka pravila in zakonodaja (delovna razmerja, javno naročanje, 

finančno poslovanje, planiranje in poročanje) kot za neprimerno večje sisteme. 
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Tabela 8.1 – Kadrovski načrt 2014  

 

1. Zaposleni, ki jih 

financira MKO 
I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 30. 

9. 2014 

 

0 0 1 2 0 0 3 

Št. zaposlenih na dan 31. 

12. 2014 (a+b) 

 

0 0 1 2 
0 

 

0 

 
3 

a) Št. zaposlenih za 

določen čas 
0 0 0 1 0 0 1 

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas 
0 0 1 1 0 0 2 

Št. zaposlenih s krajšim 

delovnim časom 
0 0 0 0 0 0 0 

Število napredovanj v 

plačne razrede 
0 0 0 0 0 0 0 

Število premestitev 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Število upokojitev 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi 

upokojitev 

0 0 0 0 0 0 0 

Število odpovedi pogodb 

o zaposlitvi 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Število zaposlenih, ki 

so financirani iz drugih 

virov, navedite vir: 

tržna dejavnost, 

projektno delo itd. 

0 0 0 
2 

 
0 0 2 

3. Skupaj število 

zaposlenih na dan 31. 

12. 2013 (1+2) 

 

0 0 1 4 0 0 5 
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Tabela 8.2. – Načrt stroškov dela 2014  

 

Načrtovani stroški 

dela 

SKUPAJ FN 

t 

Sredstva 

MKO t 

Drugi viri 

sredstev t 

Skupaj 

sredstva t 

Dejavnost 

na trgu t 

Delež 

MKO v % 

 1 2 3 4=2+3 5=1-4  

a) plače in dodatki 

 
91.493,42 70.744,20 20.749,22 91.493,42 0,00 77 

od tega dodatki za 

delo v posebnih 

pogojih 

      

b) regres za letni 

dopust 
1.314,80 830,40 484,40 1.314,80 0,00 63 

c) povračila in 

nadomestila 
9.227,04 6.679,25 2.547,79 9.227,04 0,00 72 

d) sredstva za 

delovno uspešnost 
      

e) sredstva za 

nadurno delo 
      

f) drugi izdatki 

(odpravnine, 

solidarnost itd.) 

85,72  85,72 85,72 0,00  

 

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 

 

102.120,98 78.253,85 23.867,13 102.120,98 0,00 77 

g) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 
91.493,42 70.744,20 20.749,22 91.493,42 0,00 77 

h) Skupaj drugi 

osebni prejemki 

(b+c+f) 

10.627,56 7.509,65 3.117,91 10.627,56 0,00 71 

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 

15.103,17 11.682,15 3.421,02 15.103,17 0,00 77 

 

SKUPAJ 2. 

(g+h+i) 

 

117.224,15 89.936 27.288,15 117.224,15 0,00 77 

j) prispevki 

 
14.730,44 11.389,82. 3.340,62 14.730,44 0,00 77 

k) premije 

pokojninskega 

zavarovanja 

372,73 292,33 80,44 372,73 0,00 78 

struktura virov 

financiranja stroškov 

dela v % 

 76,72 23,28    
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Tabela 8.3. – Sistemiziranost delovnih mest (DM)  

 

Naziv DM 

Število 

sistemiziranih 

DM po 

veljavnem 

pravilniku 

Število 

zasedenih 

DM na dan 

31. 12. 2013 

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2014 

Predvideno 

število 

zasedenih 

DM na dan 

31. 12. 2014 

direktor 1 1 1 1 

visoki naravovarstveni svetnik 1 0 0 0 

naravovarstveni svetnik 1 0 0 0 

naravovarstveni nadzornik I 1 0 0 0 

višji naravovarstveni 

svetovalec 
1 1 1 1 

naravovarstveni svetovalec 2 0 2* 2* 

naravovarstveni nadzornik III 2 0 0 0 

naravovarstveni sodelavec IV 1 0 0  

vodnik v zavarovanem 

območju III 
1 0 0 0 

sodelavec na parkovnih 

informacijskih mestih 
2 0 0 0 

poslovni sekretar VI 1 1 1 1 

 

Skupaj 

 

14 

 

3 

 

5 

 

5 

 

* Projektni zaposlitvi za izvedbo projekta EGP ( velja v primeru odobritve projekta) 

 

 

Tabela 8.4. – Število zaposlenih v letih 2013, 2014, 2015  

 

mesec število zaposlenih vir financiranja 

januar 2013 3 MKO 

januar 2014 3 MKO 

januar 2015 5 MKO (3) 

projekt EGP (2*) 

 

* Projektni zaposlitvi za izvedbo projekta EGP ( velja v primeru odobritve projekta) 
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8.2. Ostale oblike dela 

V letu 2014 bomo stroške za izvedbo nekaterih del in aktivnosti plačali na podlagi avtorske pogodbe z 

zunanjimi sodelavci oziroma študentske napotnice, in sicer: 

 za vodenja skupin, izvedbe predavanj, delavnic… avtorske pogodbe 

 delo preko študentskega servisa za čiščenje poslovnih prostorov ter občasno pomoč v 

administraciji in pomoč pri izvedbi prireditev in dogodkov …  

8.3. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

 

Zaposlenim v zavodu bomo skladno z možnostmi in ponudbo omogočili redno usposabljanje s 

področja predstavljanja in ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, naravovarstvenih, 

okoljskih, bioloških znanosti ter jim omogočili sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji 

in tujini s ciljem vzpostavitve usposobljene, strokovne in predane ekipe. 
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9. FINANČNI NAČRT 

 

Javni zavod KP Ljubljansko barje bo izvajal aktivnosti, navedene v programu dela zavoda, v okviru 

dejavnosti javne službe ohranjanja narave, dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ter programov 

oziroma projektov. Izvajanje dejavnosti se bo financiralo iz različnih virov, ki so opredeljeni v 

finančnem načrtu zavoda.  

Osnova za pripravo finančnega načrta javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2014 so bili 

naslednji podatki: 

 podatek o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2014 predvidena za financiranje 

dejavnosti javne službe ohranjanja narave, kot nam je bil posredovan s strani pristojnega 

ministrstva, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, dne 20.11.2013; 

 ocena vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo možno v prihodnjem letu pridobiti s prodajo blaga 

in storitev na trgu; 

 ocena sredstev, pridobljenih za izvajanje programa dela 2014 s strani parkovnih lokalnih 

skupnosti;  

 ocena sredstev, ki jih bo možno pridobiti z donacijami zasebnih družb; 

 ocena sredstev, ki bodo v letu 2014 pridobljena v okviru projektov oziroma programov; 

 ocena sredstev, potrebnih za avansiranje plačil aktivnosti odobrenih projektov. 

 

9.1. Prihodki 

 

9.1.1. Proračunska sredstva 

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,  

PP 765710 
164.616,00 EUR 

Plače 89.936,00 EUR 

Material in storitve 73.680,00 EUR 

Investicije 1.000,00 EUR 

 

Za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je po sprejetem proračunu RS za leto 

2014 namenjenih 164.616,00 EUR, kar predstavlja samo še 97,48 odstotka sredstev proračuna 

2013. 

9.1.2. Sofinanciranje nalog javnega zavoda 

 

V letu 2014 bomo zagotovili kritje stroškov nekaterih nalog s strani lokalnih skupnosti in drugih 

organizacij, in sicer v okvirnem skupnem znesku okoli 13.000 EUR. Pričakujemo sofinanciranje 

dejavnosti upravljanja z svetovno dediščino (Kolišča na Ljubljanskem barju) s strani resornega 

ministrstva za ohranjanje kulturne dediščine v višini 15.000 EUR ( PP 948310- Unesco, znak evropske 

dediščine) , a do priprave tega programa dela natančnejša višina ni znana. V finančnih tabelah zato 

upoštevamo ta znesek. Zaradi gospodarske krize in varčevalnih ukrepov Vlade RS donacij  s strani 

zasebnikov ne pričakujemo. 
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9.1.3. Projektna sredstva 

 

Pripravili bomo projektno nalogo in prijavo na razpis finančnega mehanizma EGP.  Ker je uspeh 

nemogoče napovedati, morebiti pridobljenih sredstev ne upoštevamo v specifikaciji prihodkov. 

Odobrena sredstva iz programa LEADER pa bomo skladno s pogoji lahko zahtevali šele ob zaključku  

projektov, predvidoma konec leta 2014, in sicer samo za  del projekta Kmetijstvo za park, pri 

katerem se zahtevek pripravlja konec maja 2014 (v višini 10.747,09 EUR) in je mogoče pričakovati 

povračilo zahtevka do konca leta. Preostanek  sredstev LEADER bo zapadel plačilu šele v letu 2015 

(oddaja zahtevkov v  skupni višini 7.500 EUR decembra 2014). Vsa pridobljena sredstva bodo 

porabljena za izvedbo  projektov skladno s pogoji razpisov in pogodbenimi obveznostmi s 

sofinancerji.   

V začetku leta 2014 bomo v sodelovanju z ZRSVN in KGZS pripravili prijavo na razpis  Finančnega 

mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014, na  programsko področje Biotska 

pestrost in ekosistemi. V primeru uspešne prijave ( rezultati predvidoma maj 2014) bo potrebno 

takoj pristopiti k izvajanju projektnih nalog. Skladno z dosedanjimi razgovori s partnerji o projektu 

KPLB  pričakuje sredstva za dve  projektni zaposlitvi za čas trajanja projekta in v prvem letu sredstva 

za zagon projekta v višini skupaj okoli 30.000 EUR. 

 

9.1.4. Lastna dejavnost 

 

V letu 2014 pričakujemo, da bi lahko z lastno dejavnostjo zavoda KP Ljubljansko barje (vodenje 

obiskovalcev, organizacija dogodkov …) zaslužili  okoli 3.000 EUR.  Sredstva bodo namenjena  

stroškom priprave vodenj in drugih aktivnosti , vezanih na lastno dejavnost zavoda. 

 

Tabela 9.1 - Načrtovani prihodki v KP Ljubljansko barje v letu 2014 - zneski v EUR 

 

VIR ZNESEK v EUR DELEŽ v % 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 164.616,00 69,6% 

Ostali sofinancerji (javna sredstva) 28.000,00 11,8% 

Projektna sredstva (LEADER) 10.747,09 4,6% 

Projektna sredstva (EGP finančni mehanizem) 30.000,00 12,7% 

Lastna sredstva in prihodki  3.000,00 1,3% 

PRIHODKI - SKUPAJ 236.363,09 100% 

 

9.2. Odhodki 

 

9.2.1. Stroški dela -  kadrovski načrt 

 

V okviru javne službe ohranjanja narave izvajajo zaposleni varstvene, strokovne, nadzorne in 

upravljavske naloge v parku. Za stroške zaposlenih (plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki in 

davki na plače) je v letu 2014 iz proračuna RS zagotovljeno 89.936,00 EUR. Sredstva ne  zadoščajo 

za ohranitev števila zaposlenih in izplačilo plač po veljavni zakonodaji za leto 2014 (predvidoma 

94.584,13 EUR), zato bo javni zavod razliko kril sredstev lastne dejavnosti. V stroške dela so všteti 

tudi stroški plačila prvega obroka ¾ plačnih sorazmerij v skupni višini (vključno z obrestmi) 417,92 
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EUR. Za dve projektni zaposlitvi bomo namenili predvidoma 22.640,01 EUR, vendar se sredstva 

zagotavljajo iz  projekta in ne bremenijo proračuna RS. Višina sofinanciranja v projektu znaša  95%, 

manjkajočih 5 odstotkov lastne udeležbe bo zavod kril iz lastnih sredstev. 

 

V letu 2014  načrtujemo v KP Ljubljansko barje naslednje redne zaposlitve in s tem povezan strošek 

plač:  

Tabela 9.2.1. - Stroški dela v KP Ljubljansko barje v letu 2014 - zneski v EUR 

 

DELOVNO MESTO STROŠKI DELA 

direktor 49.763,30 

poslovni sekretar VI 17.644,62 

višji naravovarstveni svetovalec 27.176,21 

STROŠKI DELA (obstoječe kadrovska zasedba) 94.584,13 

naravovarstveni svetovalec (projektna zaposlitev 6 

mesecev) 
11.320,01 

naravovarstveni svetovalec  (projektna zaposlitev 6 

mesece) 
11.320,01 

STROŠKI DELA (prijava na nov projekt) 22.640,02 

STROŠKI DELA SKUPAJ 117.224,15 
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9.2.2. Stroški materiala in storitev 

 

Za materialne stroške in storitve, upoštevajoč tako proračunska kot donatorska in lastna sredstva bo 

JZ KP Ljubljansko barje v letu 2014 lahko namenil skupaj 118.139 EUR, od tega iz proračuna MKO 

73.680,00 EUR  ali 62 % vseh načrtovanih stroškov blaga in storitev.  Zaradi lažje preglednosti smo 

jih razdelili na: 

- fiksni del, nujno potreben za osnovno delovanje zavoda (najemnine, komunalni stroški, 

vzdrževanje, komunikacijske storitve itd.), 

- stroške, vezane na izvedbo tega programa (izvedba projektnih in raziskovalnih nalog osveščanje, 

promocija, mednarodno sodelovanje)  

Tabela 9.2.2. - Stroški materiala in storitev v KP Ljubljansko barje v letu 2014 - zneski v EUR 

FIKSNI STROŠKI 

DELOVANJA ZAVODA 

OCENA 

POTREBNIH 

SREDSTEV 

VIR 

FINANCIRANJA 

najem poslovnih prostorov 7.620 MKO 

pisarniški material 1.500  MKO 

energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, 

telekomunikacije  
5.500  

MKO 

čiščenje in tekoče vzdrževanje 2.200  MKO 

izdatki za službena potovanja in kilometrina 4.500  MKO 

izobraževanje/usposabljanje zaposlenih 

(kotizacije..) 
1.000  

MKO 

najem prostorov (sestanki, delavnice…) 500  MKO 

računovodstvo in revizija 8.000  MKO 

SKUPAJ 30.820 
 

 

*Za boljšo preglednost spodnje tabele so viri financiranja posameznih aktivnosti označeni z različnimi barvam.  

Nekatere navedene aktivnosti se bodo financirale iz različnih virov, zato  oznaka predstavlja izhodišče oz. večinskega 

financerja in lahko pri implementaciji tega programa dela pride do odstopanj. 

 

Legenda: Viri financiranja 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Sredstva lokalnih skupnosti 

Projektna sredstva 

Lastna dejavnost 

Ministrstvo za kulturo 
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PROGRAMSKI STROŠKI 

DELOVANJA ZAVODA 
OCENA POTREBNIH SREDSTEV 

Priprava izhodišč načrta upravljanja 

Načrt upravljanja –zaključna faza 1.000 

Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske 

pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst 

in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko barje 

A) Ohranitveni ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja vrst 

in habitatnih tipov na območjih Natura 2000  
  

 Dvoživke 4.600 

 Netopirji 600 

 Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst 
2.000 

B) Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti 

 Ocena stanja naravnih vrednot 
1.000  

 Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje 

habitatnih tipov v KP Ljubljansko barje 
9.000 

 Ugotavljanje stanja  populacij izbranih vrst ptic 1.000 

  Varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine 

Upravljanje z območjem ostankov kolišč na Ljubljanskem 

barju, ki so vpisana na UNESCO Seznam svetovne 

dediščine 

 

15.000 

Partnersko sodelovanje z Mestnim muzejem in galerijami 

Ljubljana (MMGL) ob razstavi Koliščarji 2013-2014 
1.000 

Parkovna infrastruktura  

Usmerjevalne table za ponudnike v sistemu Barjanski 

cekarček 
3.000 

Naravovarstveni nadzor 

Izvajanje terenskega nadzora 4.000 

Razvojne aktivnosti 

Oblikovanje in razvoj blagovne znamke izdelkov in storitev 

Barjanski cekarček 
1.000 

Povezovanje pridelovalcev  in skupen nastop na trgu 1.000 

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi 

organizacijami 
200 

Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter 

strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja 

podeželja.  

1.000 
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Sodelovanje z nosilci razvoja turistične ponudbe 200  

Sodelovanje s strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi 

organizacijami s področja varstva narave, kulturne 

dediščine, trajnostnega razvoja ter upravnih zadev 

200  

Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami  2.000  

Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi 

območji v Sloveniji 
100  

Prostorsko informacijski sistem 

GIS 5.000 

Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, 

ekosistemskih storitev in kulturne dediščine KP Ljubljansko barje 

Komunikacijski načrt 3.000 

Ažuriranje spletne strani 1.000 

Tiskan prom. material  9.850  

(ponatisi, nove edicije)  

Predavanja, predstavitve 2.000  

Mobilna razstava 300  

Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje 500 

Sodelovanje z mediji 350 

Vodenje obiskovalcev 2.000  

Nastopi na sejemskih in drugih prireditvah 500 

Izobraževanje lokalnih vodnikov 2.000 

Projekti razvoja podeželja 

Strokovna vodenja 2.100 

Kmetijstvo za park 8.100 

Mednarodni projekti 

Projekt SIIT 500 

Vpis Ljubljanskega barja med mednarodno pomembna 

mokrišča na podlagi Ramsarske konvencije 
500 

Projekt  EGP: Biodiverziteta mokrišč  719 

SKUPAJ 87.319 

SKUPAJ FIKSNI IN PROGRAMSKI STROŠKI 118.139 
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9.2.3. Investicije 

 

Zaradi varčevalnih ukrepov bodo investicije v opremo informacijske točke v prostorih zavoda, v 

opremo za sejemske in druge predstavitve KP Ljubljansko barje ter investicije v parkovno 

infrastrukturo odpovedane. Manjši znesek 1.000 EUR je namenjen izključno vzdrževanju in 

nadomeščanju pisarniške in računalniške opreme. 

 

Tabela 9.2.3. -  Načrt investicij s finančno oceno v KP Ljubljansko barje v letu 2014 

 

INVESTICIJE V KP LJUBLJANSKO BARJE 

V LETU 2014 

OCENA POTREBNIH 

SREDSTEV 

Računalniška oprema (vzdrževanje in nadomeščanje) 1.000 

SKUPAJ 1.000 

 

9.3. Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2014 

 

Tabela 9.3. - Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2014 - zneski v EUR 

 

                                       VIRI FINANCIRANJA 

    

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 

(MKO –  

PP 765710) 

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 

(ostala 

ministrstva) 

PP 948310 

SREDSTVA 

ZA POSEBNE 

REDNE 

DEJAVNOSTI 

SREDSTVA 

OBČINSKIH 

PRORAČUN

OV 

DRUGI 

PRIHODKI ZA 

IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI 

JAVNE SLUŽBE 

SREDSTVA 

PRODAJE 

BLAGA IN 

STORITEV 

NA TRGU SKUPAJ 

V
R

S
T

A
 IZ

D
A

T
K

O
V

 

 

PLAČE IN 

DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 

SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN 

DAVKI 89.936       27.288 0 117.224 

IZDATKI ZA 

BLAGO IN 

STORITVE 73.680 15.000   13.000 16.459   118.139 

IZDATKI 

FINANCIRANJA           0 0 

INVESTICIJSKI 

IZDATKI 1.000       0   1.000 

SKUPAJ 164.616 15.000 0 13.000 43.747 0 236.363 
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9.4. Dinamika prihodkov in odhodkov KP Ljubljansko barje v letu 2014 

 

 

 

  

DINAMIKA 

PRIHODKOV 2014 
jan 14* feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan15 SKUPAJ 

1 
Sredstva državnega 

proračuna (MKO) 
1.838 12.389 12.434 11.934 10.730 13.690 15.130 12.616 14.420 13.400 23.412 8.193   14.430      164.616  

2 

Sredstva državnega 

proračuna – ostala 

ministrstva 

         

7.500 

 

7.500 

 

15.000 

3 
Sredstva občinskih 

proračunov 
                    

 

 13.000          13.000  

4 

Drugi prihodki za 

izvajanje dejavnosti 

javne službe       500 1.000 3.000 2.500 6.004 3.000 6.000 14.743 7.000   

 

43.747 

SKUPAJ 

1.838 12.398 12.434 12.434 11.730 16.690 17.630 18.620 17.420 26.900 38.155 35.693  14.430 236.363 
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* V januarju se izplačajo plače in plačajo računi za stroške, ki se nanašajo na leto 2013 in zato niso predmet Programa dela 2014. 

 

DINAMIKA 

ODHODKOV 2013 
jan 14* feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan15 SKUPAJ 

1 
Plače in drugi 

izdatki zaposlenim 

 

8.240 7.545 8.520 7.750 7.750 7.400 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 11.670 117.225 

2 
Izdatki za blago in 

storitve 

 

4.149 4.889 3.914 3.980 8.940 10.230 6.950 5.750 15.230 27.323 24.023 2.760 118.138 

3 Izdatki za investicije 

                    1.000 

  

1.000 

SKUPAJ 

 

12.389 12.434 12.434 11.730 16.690 17.630 18.620 17.420 26.900 39.993 35.693 14.430 

 

236.363 
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10. FINANČNE TABELE 

 

10.1. PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA 

 

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV 

                   ZNESEK   indeks   

REALIZACIJA 

2012 

OCENA 

REALIZACIJA 

2013 

PLAN 

2014 

NAČRT 

2014/ 

REAL.2013 

NAČRT 

2014/REAL.2012 

  SREDSTVA           

  

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V 

UPRAVLJANJUI 11.827 12.192 12.692 104 107 

00 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE  3.240 3.240 3.240     

01 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 

SREDSTEV  729 759 789     

02 NEPREMIČNINE 0         

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  0         

04 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 20.984 21.849 22.849 105 109 

05 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 11.668 12.138 12.608 104 108 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE            

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI           

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA           

09 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 

UPRAVLJANJE           

  

B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN 

ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 25.647 43.064 34.600 80 135 

10 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 

VNOČLJIVE VREDNOSTNICE 372 207 300     

11 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 

FINANČNIH USTANOVAH 14.887 21.999 20.000 91 134 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 125 500 600 120 480 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE           

14 

TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 10.005 20.200 13.500 67 135 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE           

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA           

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE           

18 NEPLAČANI ODHODKI           

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 258 158 200 127 78 

3 C) ZALOGE 0 0 0     

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA           

31 ZALOGE MATERIALA           

32 ZALOGE DROBNEGA MATERIALA           

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE            

34 PROIZVODI           

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA           

36 ZALOGE BLAGA           
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37 DRUGE ZALOGE            

  I. AKTIVA SKUPAJ 37.474 55.256 47.292 86 126 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE           

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV           

  

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 13.748 30.786 22.701 74 165 

20 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 

PREDUJME IN VARŠČINE           

21 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

ZAPOSLENIH 7.519 6.860 7.120 104 95 

22 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

DOBAVITELJEV 4.867 2.638 6.820 259 140 

23 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

POSLOVANJA 1.362 1.288 1.288 100 95 

24 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA           

25 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

FINANCERJEV            

26 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

FINANCIRANJA            

28 NEPLAČANI PRIHODKI           

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   20.000 7.473 37   

  

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN 

OBVEZNOSTI 23.726 24.091 24.591 102 104 

90 SPLOŠNI SKLAD           

91 REZERVNI SKLAD           

92 

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE            

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE           

940 

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH           

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA           

9411 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE           

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI           

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI           

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI            

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI            

980 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 

SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 11.827 12.192 12.692 104 107 

981 

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 

NALOŽBE           

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  11.899 11.899 11.899 100 100 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI           

  I. PASIVA SKUPAJ  37.474 54.877 47.292 86 126 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE           
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10.2. PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

ČLENITEV 

PODSKUP

IN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

ZNESEK   INDEKS INDEKS 

REALIZACI

JA 2012 

OCENA 

REALIZACI

JE 2013 

PLAN 

2014 

NAČRT 

2014/REA

L. 2013 

NAČRT 

2014/RE

AL2012 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 198.783 184.739 242.863 131 122 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 198.768 184.739 242.863 131 122 

  

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOK.PROIZ.           

  

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOK.PROIZ.           

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 15         

762 B) FINANČNI PRIHODKI 16         

763 C) DRUGI  PRIHODKI 0 6 0     

  Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0     

  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV            

  DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0         

  D) CELOTNI PRIHODKI 198.799 184.745 242.863 131 122 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 101.275 92.741 125.630 135 124 

del 466 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 

BLAGA           

460 STROŠKI MATERIALA  4.587 6.835 12.991 190 283 

461 STROŠKI STORITEV  96.688 85.906 112.639 131 116 

  F) STROŠKI DELA 96.534 91.823 117.233 128 121 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 75.876 70.702 91.493 129 121 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 12.216 11.449 14.730 129 121 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA  8.442 9.672 11.010 114 130 

462 G) AMORTIZACIJA 0 0 0     

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0     

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 0 0 0     

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0 181       

467 K) FINANČNI ODHODKI  1         

468 L) IZREDNI ODHODKI 0         

  M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI  0 0 0     

  ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV            

  OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI           

  N) CELOTNI ODHODKI 197.810 184.745 242.863 131 123 

  O) PRESEŽEK  PRIHODKOV  989 0 0 0 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV -989 0 0 0 0 

del 80 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja           

  

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 

v obračunskem obdobju (celo število) 4 3 3 100 75 

  Število mesecev poslovanja 12 12 12 100 100 
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10.3. PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI NAČRT 2014 

 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

ZNESEK 

prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe  

 prihodki in odhodki od 

prodaje blaga in storitev 

na trgu 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 242.863 0 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 242.863   

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.     

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.     

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA     

762 B) FINANČNI PRIHODKI   0 

763 C) DRUGI  PRIHODKI 0 0 

  Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV      

  DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI     

  D) CELOTNI PRIHODKI 242.863 0 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 125.630 0 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA     

460 STROŠKI MATERIALA  12.991   

461 STROŠKI STORITEV  112.639   

  F) STROŠKI DELA 117.233 0 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 91.493   

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 14.730   

del 464 DRUGI STROŠKI DELA  11.010   

462 G) AMORTIZACIJA 0 0 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 0 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  0   

468 L) IZREDNI ODHODKI 0 0 

  M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI  0 0 

  ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV      

  OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI     

  N) CELOTNI ODHODKI 242.863 0 

  O) PRESEŽEK  PRIHODKOV  0 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 

del 80 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja  0  0 
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10.4. PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA 

TOKA 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

  ZNESEK   

                               

INDEKS   

REALIZACIJA 

2012 

OCENA 

REALIZACIJE 

2013 PLAN 2014 

NAČRT 

2014/REAL. 

2013 

NAČRT 

2014/REAL.2012 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 204.643 185.026 236.363 128 116 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 198.157 185.026 236.363 128 119 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 198.139 168.828 192.616 114 97 

  a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 193.139 168.828 179.616 106 93 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 193.139 167.863 178.616 106 92 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 0 965 1.000 104   

  b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 5.000 0 13.000     

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 5.000   13.000     

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije           

  c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 0     

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo           

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja zainvesticije           

  d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 0     

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo           

del 7403  Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije           

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo           

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije           

del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0 0     

741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 0         

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 18 16.198 43.747 270 243.039 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe  0 11.447 3.000 26   

7102 Prejete obresti 18 6   0 0 

del 7100 +del 

7101 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih 

finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij           

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvjanja javne službe           

72 Kapitalski prihodki            

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 4.745       

731 Prejete donacije iz tujih virov           
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732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč           

786 Ostala prejeta  sredstva iz proračuna EU     10.747     

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih instituci     30.000     

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 6.486 0 0   0 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.486       0 

del 7102 Prejete obresti           

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja           

del 7100 +del 

7101 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih 

finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij           

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo  izvjanja javne službe           

              

  II. SKUPAJ ODHODKI 196.783 185.026 236.363 128 120 

  1.ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 196.783 185.026 236.363 128 120 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 82.540 82.498 102.121 124 124 

del 4000 Plače in dodatki 75.973 73.164 91.493 125 120 

del 4001 Regres za letni dopust  1.171 2.773 1.315 47 112 

del 4002 Povračila in nadomestila 5.396 6.128 9.227 151 171 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost           

del 4004 Sredstva za nadurno delo           

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi           

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim   433 86     

  B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost  13.807 12.281 15.103 123 109 

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.724 6.516 8.097 124 120 

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 5.386 4.937 6.487 131 120 

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 46 44 55 124 120 

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo  76 73 91 124 120 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 1.575 711 373 52 24 

  C) Izdatki za blago in storitve za izvjanje javne službe 100.436 90.084 118.139 131 118 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 87.965 67.445 92.200 137 105 

del 4021 Posebni material in storitve           

del 4022 Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije 2.764 5.500 5.500 100 199 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 977 1.300   0 0 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 3.878 5.500 7.219 131 186 

del 4025 Tekoče vzdževanje 2.134 3.520 2.100 60 98 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.610 6.217 8.120 131 311 
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del 4027 Kazni in odškodnine           

del 4028 Davek na izplačane plače            

 del 4029 Drugi operativni odhodki 108 602 3.000 498 2.778 

403 d) Plačila domačih obresti 0 162   0   

404 E) Plačila tujih obresti 0 0 0     

410 F) Subvencije 0 0 0     

411 G) Transferi posameznkom in gospodinjstvo 0 0 0     

412 H) Transferi neprofinim organizacija in ustanovam  0 0 0     

412 I) Drugi tekoči domači transferji 0 0 0     

  J) Investicijski odhodki 0 0 1.000     

4200 Nakup zgradb in prostorov           

4201 Nakup prevoznih sredstev            

4202 Nakup opreme 0   1.000     

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev            

4204 Novogradnja, rekonstrukcije  0         

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove           

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev           

4207 Nakup nematerialnega premoženja           

4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring           

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog           

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 0 0 0     

del 400 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 0         

del 401 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz nslova porab blaga in 

storitev na trgu 0         

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu           

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  7.860 0 0     

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  -7.860 0 0 0 0 
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10.5. PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

ČLENITE

V 

PODSKU

PIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

  ZNESEK   INDEKS  INDEKS  

REALIZAC

IJA 2012 

OCENA 

REALIZAC

IJE 2013 

PLAN 

2014 

načrt 

2014/oc

ena 

2013 

načrt 

2014/real.2012 

1 2 4 5 6 7 8 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0     

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov           

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov           

7502 

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti 

države ali občin            

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij           

7503 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij           

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin           

7506 Prejeta vračila danih posojil iz tujine           

7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu           

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij           

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev           

751 Prodaja kapitalskih deležev           

440 V. DANA POSOJILA  0 0 0     

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom           

4401 Dana posojila javnim skladom           

4402 

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 

občin           

4403 Dana posojila finančnim institucijam           

4404 Dana posojila privatnim podjetjem           

4405 Dana posojila občinam           

4406 Dana posojila v tujino           

4407 Dana posojila državnemu proračunu           

4408 Dana posojila javnim agencijam           

4409 Plačila zapadlih poroštev           

441 Povečanje kapitalskim deležev in naložb           

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0     

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 0 0 0     

              

 

 

 

 

 

 

 

  



70 

 
JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

PROGRAM DELA 2014 

                                                                                                                                                          

10.6. PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

ČLENITEV 

PODSKUPI

N KONTOV NAZIV KONTA 

  ZNESEK   

INDEK

S  INDEKS  

REALIZACIJA 

2012 

OCENA 

REALIZACIJE 

2013 

PLAN 

2014 

načrt 

2014/O

CENA 

2013 

načrt 

2014/real.2012 

1 2 4 5 6 7 8 

50,00 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0 

  500,00 Domače zadolževanje 0 0 0 

  5001,00 Najeti krediti pri poslovnih bankah       

  5002,00 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah       

  del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu       

  del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti       

  del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja       

  del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih       

  del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih       

  501,00 Zadolževanje v tujini       

  55,00 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0 

  550,00 Odplačila domačega dolga 0 0 0 

  5501,00 Odplačila kreditov poslovnim bankam         

 5502,00 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam         

 del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu         

 del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti         

 del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja         

 del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom         

 del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem       

  551,00 Odplačila dolga v tujino       

    IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  0 0 0 

    IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 0 

  

  

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH 7.860 0   

  

  

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH         

  


