
 

 

 

 ZAPISNIK 9. SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO 

BARJE 

 

   
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 

Datum:30.12.2016 

Številka: 013-004/2016-2 

 

ZAPISNIK 

 

9. 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, 

 Marjan Dremelj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

 Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

 Marica Zupan, Občina Ig, 

 Simon Stržinar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

 Tatjana Čelik, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, 

 Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 

 Janja Japeelj, JZKP Ljubljansko barje. 

 

 

Odsotni člani: 

 Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana, 

 Anton Palčič, Občina Borovnica, 

 Maja Novak, Občina Škofljica, 

 Helena Štih, Ministrstvo za kulturo, 

 Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 

 Jernej Bavdek, Občina Brezovica, 

 Marko Kraner, Občina Log-Dragomer. 
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Ostali prisotni:  

 Janez Kastelic, JZKP Ljubljansko barje, 

 Ivanka Stražišar, občina Brezovica. 

 

Dnevi red 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje sveta JZ KP Ljubljansko barje 

2. Mnenje h kandidatu za direktorja  

3. Razno 

 

 

Sejo sveta JZ KP Ljubljansko barje je vodila predsednica sveta, Jelena Hladnik, Ministrstvo za 

okolje in prostor.  

 

1. točka 

Potrditev zapisnika 8. redne seje JZ KP Ljubljansko barje 

 

Zapisnik je bil  posredovan v priponki kot gradivo. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

Sklep 1.1: Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje zapisnik 8. redne seje z dne 11.11.2016. 

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 2. točka 

Mnenje h kandidatu za direktorja JZKPLB 

 

S strani Ministrstva za okolje in prostor je bil podan poziv za izdajo mnenja h kandidatu za 

direktorja. Vizija je bila naknadno posredovana svetnikom.  

Svetnikom je bil na seji omogočen vpogled v zapisnik.  

Za delovno mesto direktorja Javnega zavoda KP Ljubljansko barje so se prijavili trije 

kandidati. Dve vlogi sta bili popolni, tretji kandidat pa je bil pozvan k dopolnitvi vloge. Vloge 

ni dopolnil v zakonsko določenem roku, zato sta bila na razgovoru le dva kandidata, ki sta 

oddala popolno vlogo. Ministrica za okolje in prostor je predlagala kandidata Janeza 

Kastelica.  

Gospa Hladnik je prosila gospoda Kastelica, da se na kratko predstavi pred glasovanjem.  
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Gospod Kastelic se je najprej zahvalil vsem svetnikom za njihovo prisotnost, še posebej 

gospodu Stržinarju, ki se je seje udeležil kljub bolezni, nato pa je na kratko predstavil svojo 

dosedanjo poklicno pot. 

Po izobrazbi je inženir gozdarstva. Bil je revirni vodja v Ivančni Gorici in na Škofljici. Nato ga 

je poslovna pot odnesla v gospodarstvo in mednarodno trgovino z lesom, za tem pa na 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Na ministrstvu je skupaj s sodelavci pripravil prvi načrt 

direktorata za gozdarstvo, implementiral je ribiško zakonodajo, sodeloval je pri pripravi 

lovske zakonodaje za tem pa je delal kot vodja sektorja za ohranjanje narave. S sodelavci je 

pripravil prvo vrsto ukrepov za področje Nature 2000, za tem pa se je zaposlil na sektorju 

za ohranjanje voda (ARSO).  

Sedaj si želi postati direktor Javnega zavoda KP Ljubljansko barje.  

Krajinski park Ljubljansko barje je specifičen park in največje območje mokrotnih travnikov 

in mejic. To področje je eno izmed najbolj spremenjenih območij v Sloveniji, saj ga je človek 

močno preoblikoval. Prevladujoča dejavnost je kmetijstvo. 85 % zemljišč je v privatni lasti. 

Krajinski park bo v skladu s svojimi možnostmi vplival na ukrepe kmetijske politike in preko 

omenjenih ukrepov ohranjal pomembnejša območja mokrotnih travnikov. Posebno 

pozornost bo namenil tistim površinam, ki niso primerne za intenzivno kmetijsko pridelavo, 

obenem pa je potrebno paziti, da se le ta ne zarastejo.  

V projektu LJUBA  se je pokazalo, kako zelo pomembno je delovanje na terenu in  

sodelovanje s kmeti, ki obdelujejo zemljišča znotraj parka. V  kohezijskem projektu, ki ga na 

parku pripravljajo, se bodo posvečali  dobrim kmetijskim praksam.  

Zelo pomembno je tudi upravljanje z vodami, ki ga ureja koncesionar Hidrotehnik. Prisotna 

je želja po sonaravnem upravljanju z vodami, močno prisotna je problematika poplav na 

eni strani in ohranjanje vode na barju v sušnih obdobju na drugi strani.  

S podjetjem Hidrotehnik uprava parka uspešno sodeluje. 

 

Upravljanje parka je določeno z Načrtom upravljanja, ki naj bi bil sprejet v letu 2017. Načrt 

upravljanja je bil posredovan resornemu ministrstvu, Zavodu za varstvo narave in vsem 7 

občinam.  Predstavljen je bil tudi predstavnikom strokovnega sveta. 

 

Gospod Kastelic je večkrat poudaril pomembnost sodelovanja deležnikov.  

 

Kot vršilec dolžnosti je uvedel letna srečanja z župani barjanskih občin. Želi si vzpostaviti 

naravovarstveno službo, katero naj bi opravljali sodelavci, ki so že bili na izobraževanju iz 
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tega področja. Krajinski park dobro sodeluje z inšpekcijskimi službami in ob vzpostavitvi 

naravovarstvene službe računa na njihovo pomoč.  

Po njegovem mnenju sta dve najbolj problematični zadevi nasutja in vnos ter širjenje 

tujerodnih vrst.  

 

Gospoda Stržinarja je zanimalo, če lahko dobi na vpogled načrt upravljanja. Želi ga 

posredovati na Kmetijsko gozdarsko zbornico.  

Gospod Kastelic je zagotovil, da ga bo posredoval. Povedal je, da si je želel, da bi bil načrt 

sprejet že letos a zaradi zasedenosti na resornem ministrstvu se bo s postopki sprejema 

nadaljevalo v letu 2017. Načrt bo objavljen tudi na spletni strani Krajinskega parka, vendar 

mora biti prej potrjen s strani resornega ministrstva.  

Gospod Stržinar je povedal, da je vesel, ker se pogovarjamo o kmetijstvu in o vodah, bi pa 

želel, da se govori tudi o kolovozih in izletniških dejavnostih. Ne želi si obiskovalcev, ki bi 

parkirali na travnikih in spuščali pse, želi si vključevanja kmetov, zanima ga vizija 

trajnostnega turizma.  

 

Gospod Kastelic je povedal, da bi si želel imeti vse turistične in razvojne aktivnosti na 

področju parka zbrane na enem mestu, ker bi na ta način lahko:  

- Usmerjal obisk, 

- Razvijal trajnostni turizem,  

- Prodajal domače izdelke.  

 

Eden od načrtov je predpis o enotni blagovni znamki. Lokalni proizvajalci, ki bi pristopili k 

oblikovanju skupne blagovne znamke,  bi lahko uporabljali logotip krajinskega parka.  

Občini Vrhnika in Borovnica sta v dogovorih za izgradnjo mostu pri Kaminu.  

V parku so trije interpretativni centri in sicer Ljubljana, Vrhnika in Ig.  

Ureja se plovnost Ljubljanice. Na parku si želijo zelenih transportnih poti (kolo, mestni 

prevoz, železnica…). Obisk mora biti usmerjen na tista področja, kjer je za obiskovalce že 

urejena primerna infrastruktura (parkirišča, WC, gostišča…) 

Želja parka je, da se kmetijski izdelki prodajajo na točkah, ki že imajo ustrezno 

infrastrukturo.  

 

Sledilo je glasovanje.  
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Sklep 2.: Svet JZKPLB podaja pozitivno mnenje o kandidatu Janezu Kastelicu za imenovanje 

na mesto direktorja JZ KP Ljubljansko barje. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

3. točka 

Razno 

 

Po čestitkah direktorju je sledila razprava.  

Gospod Jančar se je zahvalil gospodu Kastelicu, ker je poslal svoj program ter obenem 

izrazil kritiko resornemu ministrstvu, ki nima programa razvoja za KP Ljubljansko barje. 

Prosil je, da se kritika prenese na MOP.  

Izrazil je obžalovanje, ker MOP ne upošteva Sveta JZKP Ljubljansko barje. Izrazil je željo, da 

gre zadeva na zapisnik. Meni, da je na parku več stvari, ki bi lahko bile bolje urejene.  

Stanje narave se hitro slabša. Letos so predstavniki Dopps-a našteli rekordno malo ptic. 

Zaradi intenziviranja kmetijstva vlažnih travnikov skoraj ni več. Poudaril je, da obstajajo 

rešitve ki bi lahko bile sprejemljive tudi za kmete, saj se na barje steče med 3.000.000  in 

5.000.000 evropskega denarja, ki ga je potrebno pravilno usmerjati, da se ohranjajo 

mokrotni travniki.  

 

Doktor Čelikova je izrazila upanje, da se z načrtom upravljanja rešil več tovrstnih stvari. Kot 

svetnica si želi, podati ustrezne pripombe na sam Načrt upravljanja, poudarila je 

pomembnost vrstnega reda, pri pregledovanju omenjenega dokumenta ter pohvalila 

vključevanje deležnikov. Predvsem pogreša omembo naravovarstvene in hidrološke stroke. 

Pokarala je omejeno kadrovsko zasedbo in poudarila, da se veliko stvari lahko rešuje s 

projekti, vse pa na žalost ne. Ko se projekt zaključi, ni več finančnih sredstev in kadrov. 

Potrebno je razmišljati o stalnih zaposlitvah.  Za primerjavo je preverila število zaposlenih v 

Kozjanskem regijskem parku. Tam je 16 redno zaposlenih.  Glede na to da ja KP Ljubljansko 

barje eden od pomembnejših parkov v Sloveniji je potrebno ustrezno poskrbeti za večje 

število zaposlenih.  KP Ljubljansko barje dela veliko različnih stvari, zato je pomembno, da je 

več zaposlenih, ki naloge ustrezno in kakovostno opravljajo. Meni, da projektne rešitve niso 

najboljše, zato poziva k ustreznejši ureditvi kadrovskega področja.  

 

Poudarila je, da je potrebno ustrezno rešiti problematiko odvodnikov tretjega reda. Tam, 

kjer je intenzivno kmetijstvo, naj se uredi odvodnjavanje, tam kjer so mokrotni travniki, pa 
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naj bo čim manj odvodnjavanja. Naravovarstvena služba se ji zdi dobrodošla. Ima pomislek 

glede usposabljanja lovskih in ribiških čuvajev za opravljanje tega dela, saj jo skrbi navzkrižje 

interesov.  

Gospod Kastelic je pojasnil, da so lahko usposobljeni lovski in ribiški čuvaji  le prostovoljni 

nadzorniki.  Na kratko je opisal svoje sodelovanje z lovskimi in ribiškimi čuvaji ob 

pripravljanju lovske in ribiške zakonodaje ( ki jo je skupaj s sodelavci pripravljal v času 

službovanja na ministrstvu). Poudaril je, da gre predvsem za sodelovanje z ljudmi, ki so 

stalno prisotni na terenu.  

Glede sodelovanja z biološko stroko je pojasnil, da park intenzivno sodeluje z Zavodom za 

varstvo narave ter Zavodom za gozdove.  

Povedal je, da bo park v letu 2017 pridobil 1 novo zaposlitev.  

 

Gospoda Jančarja je zanimalo stališče gospoda Kastelica glede lova na Iškem Morostu in 

sodelovanje Krajinskega parka z Iškim Morostom. Gospod Jančar je predstavil stroške, ki jih 

ima Dopps z vzdrževanjem Iškega Morosta.  

 

Po mnenju gospoda Kastelica, je lovnih površin na barju dovolj, zato meni, da ni potrebe 

po tem, da bi se lovilo tudi na področju Iškega Morosta. Poudaril je, da je sodelovanje z 

Dopps-om zelo dobro kljub dejstvu, da Društvo ni upravljalec področja. To je dobra praksa 

iz katere lahko vsi črpamo. Tudi  Krajinski park je najemnik in plačuje najemnino Skladu 

kmetijskih zemljišč. To je področje, ki ga ureja zakon o kmetijskih zemljiščih. Ko bo zakon 

odprt bo park lahko podal pripombe glede urejanja področja najemnin, trenutno pa to ni 

mogoče. Park želi imeti v najemu le zemljišča, ki so pomembna iz naravovarstvenega vidika. 

Te površine so običajno zapuščene in se zaraščajo. Naloga parka je njihova revitalizacija. V 

projektu LJUBA bi lahko več naredi za naravo, če bi bila Slovenska kmetijska zakonodaja 

bolj prilagodljiva.  

Gospod Jančar je vprašal, ali se bo ob spremembi uredbe o KPLB upoštevala prepoved lova 

v naravnih rezervatih?  

Gospod Kastelic je povedal, da bo zagovarjal omejevanje lova v naravnih rezervatih. 

Zagovarja sedanje omejitve, poudaril pa je, da se je potrebno usklajevati z vsemi. Obstajajo 

potrebe po zaščiti določenih področij, na določenih področjih bi bilo potrebno omejiti 

dostop, vse pa je stvar dogovora.  Poudaril je, da morajo nevladne organizacije sodelovati 

med sabo. Zakonodaja je predpis, izvajanje pa je stvar deležnikov. Sam je pristaš 

dogovarjanja.  
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Gospa Hladnik je pojasnila, da si tudi resorno ministrstvo prizadeva  za to, da se znotraj 

naravnih rezervatov doseže prepoved lova.  

 

Gospod Stržinar se je strinjal z mnenjem, da bi morala biti politika bolj prožna. Na svojem 

lastnem primeru je opisal višino najemnine v povezavi z predvidenim davkom na 

nepremičnine. Povedal je svoje mnenje glede določenih ukrepov kmetijske politike v 

povezavi s košnjo stelje. Glede na to, da je barje dovolj veliko za vse, se mu zdi pomembno, 

da se dogovorimo, kaj bomo imeli kje, predvsem se mu zdi pri tem pomemben načrt 

upravljanja in kako bodo zadeve v načrtu definirane. Poudaril je, da je potrebno zadeve 

realizirati ne le govoriti o tem, kako bi izvedli realizacijo.  

 

Na koncu se je gospa Hladnik vsem zahvalila za prisotnost in številne konstruktivne 

predloge. Seja se je zaključila ob 16:15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Jelena Hladnik 

           predsednica Sveta 

          JZ KP Ljubljansko barje 

 


