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SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO BARJE 
 

   
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 
 

Datum: 21.3.2016 
Številka: 013-001/2016-2 
 

ZAPISNIK 
 

7. redne seje sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v mandatu 
2014-2018 

 
 
 

Prisotni člani: 
 Jelena Hladnik, Ministrstvo okolje in prostor, predsednica Sveta JZKP Ljubljansko barje, 
 Helena Štih, Ministrstvo za kulturo, 
 Marko Kraner, Občina Log-Dragomer, 
 Marjan Dremelj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
 Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
 Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 
 Tatjana Čelik, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, 
 Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
 Janja Japeelj, JZKP Ljubljansko barje. 
 
Odsotni člani: 
 Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana, 
 Anton Palčič, Občina Borovnica, 
 Simon Stržinar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
 Maja Novak, Občina Škofljica. 

 
Ostali prisotni:  
 Janez Kastelic, JZKP Ljubljansko barje, 
 Ivanka Stražišar, Občina Brezovica, 
 Marija Funčič, Računovodska hiša Fipos d.o.o., 
 Irena Bernetič, Računovodska hiša Fipos d.o.o. 
 

Dnevi red 
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje sveta JZ KP Ljubljansko barje 
2. Obravnava in potrditev Poročila o delu in finančnem poslovanju  JZ KP Ljubljansko barje za 

leto 2015 
3. Potrditev Programa dela in finančnega poslovanje JZ KP Ljubljansko barje za leto 2016 
4. Potrditev sklepa o dolžini letnega dopusta za gospoda Janeza Kastelica 
5. Razno 
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Sejo sveta JZ KP Ljubljansko barje je vodila predsednica sveta, Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in 
prostor. Na začetku je predstavila novega vršilca dolžnosti direktorja, gospoda Janeza Kastelica. 
Gospod Kastelic je na kratko predstavil svoje delovne izkušnje in pojasnil, da se namerava prijaviti za 
polni mandat.  
 

1. točka 
Potrditev zapisnika 6. redne seje JZ KP Ljubljansko barje 

 
Zapisnik je bil posredovan v priponki kot gradivo. Na zapisnik 6. redne seje nihče od članov sveta ni 
imel pripomb.  
 
Sklep 1: Svet JZ KP Ljubljansko barje je potrdil zapisnik 6. redne seje.  
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 
 2. točka 

Poročilo o finančnem poslovanju JZKPLB za leto 2015 
 
Poročilo za leto 2015 je predstavil gospod Kastelic.  Na začetku se je zahvalil sodelavcem za pripravo 
poročila.   
Program dela za leto 2015 je bil pripravljen skladno z izhodišči MOP-a in je bil v celoti izveden.  Zaradi 
daljše bolniške odsotnosti je ostal nedokončan le načrt upravljanja.  
Izvedeni so bili sledeči ohranitveni ukrepi: 

 Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v okviru projekta Ljuba, 
 Monitoring odlaganja jajc močvirske sklednice, 
 Izvedba popisa pokošenosti, 
 Najem 5,5 ha kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 
 Čiščenje 6 ha zaraščenih kmetijskih površin v sklopu projekta Ljuba, 

Parkovna infrastruktura: 
 Sodelovanje z različnimi deležniki, 
 Izvedba številnih predstavitev, 
 Gostovanje mobilne razstave na številnih šolah, knjižnicah in ostalih ustanovah, 
 Priprava mobilne razstave ob 140 obletnici odkritja kolišč, 
 Ponatis treh zloženk (Koliščarji, brošura KPLB in Izletniška karta KPLB). 

Projekt Ljuba: 
 Sodelovanje pretežno  s kmeti na terenu, 
 Revitalizacija Strajanovega brega,  
 Spletna stran, kjer so predstavljene aktivnosti, članki, predstavitve šolam, 
 Podpisane so bile pogodbe o varstvu, ki jih bo park z večino kmetov izvedel tudi v letu 

2016, 
 Projekt se zaključi aprila 2016.  

Projekt LOKNA 
 Ohranitev in promocija kali in barjanska okna je čezmejni projekt, pri katerem je 

vodilni partner Javna ustanova Priroda, ki ima sedež na Krku (HR). 
 V zaključni fazi je razgledna ploščad pri Strahomerskem oknu. 
 Projekt se bo zaključil v aprilu 2016. 
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Gospa Marija Funčič iz računovodske hiše Fipos d.o.o.,  je predstavila bilanco stanja.  Park je imel 
317.794 EUR prihodkov, kar je 56 % več kot v letu 2014. To je seveda posledica dveh projektov, ki se 
zaključujeta.  
 
Zavod je ustvaril presežek prihodkov nad odhodki ki znaša 4226 EUR. 
Odprta je bila razprava.  Predlaganih je bilo nekaj popravkov ter obrazloženih nekaj finančnih postavk. 
 
Sklep 2.1: Svet JZ KP Ljubljansko sprejme poročilo o delu in finančnem poslovanju JZKPLB za leto 2015 
skupaj s pripombami, ki so bile posredovane na seji.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Sklep 2.2: Svet JZ KP Ljubljansko barje je potrdil presežek prihodkov nad odhodki v znesku 4.226,00 
EUR, ki se prenese v leto 2016.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

3. točka 
Potrditev programa dela in finančnega poslovanja JZ KP Ljubljansko barje za leto 2016 

 
Gospod Kastelic je predstavil program dela za leto 2016.  
Na parku bodo nadaljevali z ukrepi varstva (Veliki škurh, bela čaplja). 
Nadaljevali bodo z delom na terenu predvsem  s kmeti, saj se je tovrstna komunikacija izkazalo kot 
odlična.  
Park je postal kmetijsko gospodarstvo in pridobil svoj KMG MID, da bi lažje zagotavljal varstvo za 
ogrožene natura vrste in habitatne tipe. Gre izključno za zemljišča, ki so pomembna iz 
naravovarstvenega vidika. 
Slovenija ima letos funkcijo precedujoče države v mednarodni koalicijski skupini Palaffites. Po 
kalkulaciji stroškov, bo za izvedbo vseh aktivnosti navedenih v programu dela potrebnih 22.000 EUR. 
Predvidenih je 45 delavnic po šolah v katerih bo sodelovalo cca 1000 otrk. 
Razvojne naloge: 
Poskusili bodo natisniti publikacijo Barjanski mozaik, kjer je izbranih 100 najbolj opaženih rastlinskih 
in živalskih vrt na barju, nadaljevali bodo z mobilnimi razstavami, (sedaj imajo na parku tri mobilne 
razstave). 
Povezovanje med različnimi deležniki ostaja konstanta. Cilj je združiti čim več ponudnikov v parku. 
Želijo si usklajene ponudbe, ki se bo med seboj skladno dopolnjevala. 
Na pobudo občine Vrhnika so na parku pripravili vsebine za ureditev učne poti ob Malem placu. 
Skupaj z deležniki se pripravlja projekt kohezije, ločeno za MOP in za MK. 
Odprta je bila razprava, v kateri so se različni deležniki dotaknili različnih vsebin od stroškov 
namenjenih področju kulturne dediščine do sodelovanja med občinami in načrta upravljanja. Po 
usklajevanju je svet sprejel sledeč sklep 

 
Sklep 3: Svet JZ KP Ljubljansko barje sprejme program dela in finančnega poslovanja JZ KP Ljubljansko 
barje za leto 2016 razen dela, ki se nanaša na kulturno dediščino. O delu, ki se nanaša na kulturno 
dediščino, bo Svet odločal na dopisni seji dne 25.3.2016. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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4. točka 

Potrditev sklepa o dolžini letnega dopusta za gospoda Janeza Kastelica 
 
4.1: Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje sklep o dolžini letnega dopusta v.d. direktorja Janeza 
Kastelica.  
4.2: Svet JZ KP Ljubljansko barje pooblašča predsednico sveta JZ KP Ljubljansko barje da v bodoče  
potrjuje Sklepe o dolžini letnega dopusta za direktorja JZ KP Ljubljansko barje. 
 
Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta. 
 

5. točka 
Razno 

 
Podana je bila pobuda za spremembo predpisov, ki urejajo sejnine za svetnike v Javnih zavodih. 
 
Sklep 5: Svet JZ KP Ljubljansko barje pooblašča JZKPLB, da pripravi pobudo za spremembo predpisov, 
ki urejajo poravnavanje stroškov sejnin za državne in občinske predstavnike, kateri omenjene 
institucije po službeni dolžnosti zastopajo  v svetih javnih zavodov.  
 
Seja se je zaključila ob 15 uri in 30 minut. 
 
Janja Japeelj            Jelena Hladnik 
JZ KP Ljubljansko barje      predsednica Sveta 
        JZ KP Ljubljansko barje 

 


