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1. UVOD V POROČILO O DELU 

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: 

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

varujejo naravne vrednote, ohranjajo biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost;  

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

živalskih vrst;  

 ohranjanje za krajinski park značilne mozaične krajine;  

 usmerjanje vzdrževanja mreže melioracijskih jarkov;  

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

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

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

pestrost v skladu z načrtom upravljanja. 
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2. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE , 

IZVAJANJE PRIORITETNIH NALOG IN PROGRAMA DELA V 

LETU 2015 

Program dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2015 je bil pripravljen skladno izhodišči Ministrstva za 

okolje in prostor, prejeta šele po sprejetju rebalansa Proračuna RS za leto 2015 (april), zato se je 

priprava programa dela zavlekla krepko v leto 2015. Upoštevani so bili postavljeni finančni okviri 

kakor tudi programska izhodišča oziroma postavljene prioritete. V aprilu 2015 je predlog programa 

dela obravnaval in potrdil Svet javnega zavoda KP Ljubljansko barje, 10. junija 2015 pa je Ministrstvo 

za okolje in prostor izdalo sklep o soglasju k programu dela in finančnem načrtu JZ KP Ljubljansko 

barje za leto 2015 kakor tudi k Poročilu o delu JZ KP Ljubljansko barje za leto 2014. Proračun RS za 

delovanje KP Ljubljansko barje namenja skupaj 156.604 EUR (vključuje stroške dela, materialne 

stroške in investicije), kar ne zagotavlja ustreznega finančnega okvira za  kakovostno izvajanje javne 

službe , še manj pa za  prioritetno nižje postavljena razvojne  naloge in aktivnosti osveščanja javnosti, 

predstavitve in urejanja obiskovanja parka.  Z MOP je bila sklenjena pogodba o financiranju dejavnosti 

(začasno financiranje do  potrditve programa dela), ki sta ji sledila še dva aneksa, v skupni vrednosti 

155.604 EUR. Ko se je proti koncu leta 2015 izkazalo, da sredstva za plače ne bodo v celoti 

porabljena (financiranje dela plače direktorice s strani projekta LOKNA), je park pripravil predlog 

rebalansa finančnega načrta programa dela 2015. Po odobritvi s strani MOP je bil del sredstev za 

plače , 9.000 EUR, prenesen na sredstva za materialne stroške.S temi sredstvi je bilo mogoče dodatno 

izvesti še nekatere dodatne aktivnost, ki niso bile navedene v programu dela 2015, oziroma povečati 

delež sredstev na načrtovanih aktivnostih. Ločeno je bila sklenjena še pogodba o financiranju investicij 

v višini 1.000 EUR. 

Na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je delež presežka prihodka SKZGS  

namenjen ukrepom varstva narave na kmetijskih zemljiščih.  KP Ljubljansko barje je s sklepom 

ministrice po razdelilniku pripadlo 12.000 EUR, na podlagi česar je bila sklenjena  tripartitna 

pogodba (SKZGS, MOP, KPLB) in prenesena sredstva na račun parka.  

Za izvajanje aktivnosti upravljanja z UNESCO spomeniškim območjem kolišč  je bila sklenjena letna 

pogodba z Ministrstvom za kulturo v višini 14.000 EUR. Pridobili smo tudi 3.115 EUR na razpisu  

Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (v podporo aktivnostim promocije UNESCO spomenika).  

Delež  dohodka iz tržne dejavnosti zavoda je zanemarljiv, izhaja pa predvsem iz ponudbe splošnih in 

razpisanih vodenih ogledov. Ti so kakovostni in dobro obiskani, vendar pa se stroški priprave in 

izvedbe programov vodenj in  njihove promocije v veliki meri izenačijo s prihodkom. V letu 2015 je 

bilo iz naslova vodenj in drugih predstavitev parka ustvarjenih 3.473 EUR.  Iz naslova zahtevka za 

izvedbo projekta Strokovna vodenja ( LAS projekt razvoja podeželja), ki je bil izdan že leta 2014, smo 

prejeli povrnitev stroškov v višini  2.368 EUR.  Za izvedbo aktivnosti v projektu Noč raziskovalcev 

smo prejeli 1.400 EUR, za izdajo  angleške različice izletniške karte od  zavoda Turizem Ljubljana in 

Mestne občine Ljubljana skupaj 9.900 EUR, za izvedbo razstave ob 140 letnici odkritja kolišč na 

Ljubljanskem barju pa od občine Ig še 1.550 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, ki 

se je prenesel v leto 2016 je znašal 4.226 EUR. Ta presežek se bo v letu 2016 porabil v določenem 

deležu za pripravo projekta kohezijske politike (Poljuba) in v določenem deležu tudi za pripravo 

programskih dokumentov in svetovalne storitve. 

 

V začetku leta 2015 je KP Ljubljansko barje kot partner sklenil še dve dodatni pogodbi za izvajanje 

projektov. Projekt LJUBA- Ljudje za Barje , odobren s strani finančnega mehanizma EGP,  poteka 
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od februarja 2015 do maja 2016.  Upravičeni stroški v KPLB znašajo 153.064,11 EUR, od tega je bil 

pomemben del namenjen  dvema projektnima zaposlitvama 

 (sodelavca sta na parku zaposlena od marca 2015), nakupu službenega avtomobila in ukrepom za 

vzpostavitev naravi prijaznega kmetijstva v parku.  

Projekt LOKNA- ohranitev in promocija vodnih biotopov je  financiran v okviru finančnega 

programa teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in prav tako teče od februarja 2015 do maja 

2016. Upravičeni stroški KPLB znašajo 91.197 EUR, od tega je večina namenjena inventarizaciji , 

sanaciji in ureditvi (za obisk) barjanskih oken. V projektu sicer niso predvidene projektne zaposlitve, 

je pa okoli 20 % plače direktorja  (za vodenje in koordinacijo projekta) krito iz projektnih sredstev, 

zaradi česar je bila realizirana manjša letna poraba sredstev za plače iz proračuna. 

Ker oba programa finančne pomoči ne zagotavljata vnaprejšnjega financiranja projektnih aktivnosti, se 

je KP Ljubljansko barje vključil v enotni zakladniški račun pri Ministrstvu za finance in najel 

likvidnostno posojilo za avansiranje stroškov izvajanja obeh projektov. Kljub potrjenim vmesnim 

poročilom za projekt LOKNA v letu 2015 še niso bila nakazana sredstva iz zahtevka, za projekt 

LJUBA pa je bil v letu 2015 realiziran zahtevek prvega vmesnega poročila v višini 11.668 EUR. 

 

Na področju zaposlovanja ostaja velika težava šibka kadrovska zasedba, saj  zavod zaposluje le tri 

redno zaposlene sodelavke (od tega le ena strokovna!), kar pomeni 20 odstotkov po sistemizaciji 

predvidenih delovnih mest. Izvedbo znatnega dela aktivnosti urejanja obiska in ozaveščanje smo zato z 

javnim naročilom delno poverili zunanjim izvajalcem, prav tako naloge spremljanja stanja v naravi 

(zunanji terenski izvajalec ) in izvajanje aktivnosti upravljanja s svetovno dediščino. Delno smo 

kadrovski primanjkljaj  pokrili  s pomočjo projekta Zavoda RS za zaposlovanje »Usposabljanje na 

delovnem mestu«, z dvomesečno zaposlitvijo sodelavke v prvi polovici leta ter z nekaj pomoči  z 

delom študentov preko ŠS.  Veliko spremembo je pomenila tudi začasna zaposlitev dveh projektno 

zaposlenih sodelavcev na projekti LJUBA, saj je delo lahko potekalo veliko bolj intenzivno. Kljub temu 

pri nalogah, ki zahtevajo večji časovni angažma zaposlenih in so  vezane na dolgotrajnejše usklajevanje 

in koordinacijo med različnimi že beležimo delne časovne zaostanke glede na program. To je bilo 

posebej izrazito pri pripravi  dopolnjenega predloga Načrta upravljanja, kjer  zaradi drugih obveznosti 

in daljše bolniške  odsotnosti cilji iz programa dela niso bili doseženi. 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. Kljub temu smo pripravili dva pomembna projekta za financiranje iz 

evropskih programov: projekt Danube Eco Tours je bil skupaj s partnerji prijavljen na razpis 

teritorialnega sodelovanja Podonavje, v glavnih obrisih pa je oblikovan tudi projekt  za financiranje iz 

kohezijskega programa (OP Evropska kohezijska politika). Še najbolj pa pogrešamo več terenskega 

dela in profesionalizirano opravljanje nalog naravovarstvenega nadzora. 

Ne glede na zgoraj navedene težave ocenjujemo, da je bilo delovanje KP Ljubljansko barje v letu 2015 

nadpovprečno uspešno. Ugotavljamo, da smo v letu 2015 sledili načrtovanim aktivnostim in predvsem 

zastavljenim prioritetam v programu dela za 2015 in da smo načrtovane aktivnosti marsikje tudi 

presegli, kar gre zahvala predvsem nadvse predanim zaposlenim in zunanjim sodelavcem parka in pa 

dejstvu, da smo iz projekta lahko zaposlili dodatne sodelavce. Največ težav je pri izvajanju aktivnosti, 

ki so vezane na komunikacijo in usklajevanje z različnimi deležniki na območju parka (teh pa je največ) 

in ki  zahtevajo veliko časa in angažmaja.. Poleg  s Programom dela 2015 načrtovanih nalog 
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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. 

Glede doseganja naravovarstvenih ciljev pa  z rezultati v parku nismo zadovoljni. Pristojnosti parka  in 

njegova realna moč v lokalnem okolju na področju zagotavljanja naravovarstvenih ciljev enostavno ne 

zagotavljajo realizacije teh ciljev. Na podlagi spremljanja stanja ( lastni monitoringi in javno dostopni 

podatki o stanju vrst in habitatov) ugotavljamo, da se stanje ohranjenosti narave slabša. Ne glede na 

določila uredbe opažamo vse več naravovarstveno nesprejemljivih praks, pretežno v kmetijstvu. Na 

podlagi rezultatov kartiranja habitatnih tipov ugotavljamo, da so  veliki pritiski predvsem na  območja 

nižinskih  ekstenzivnih travnikov (HT  6510) in na travnike s prevladujočo modro stožko (HT 6410), 

ki so pretežno v prvem varstvenem območju parka. Zaradi  vse večjega intenziviranja kmetijstva in 

relativno slabe vključenost v ciljne kmetijsko okoljske ukrepe v okvirih Programov razvoja podeželja 

se v zadnjih letih velike površine  travnikov preoravajo in spreminjajo v (koruzne) njive. V zadnjih 

desetih letih je bilo po naših podatkih izgubljenih okoli 1300 hektarjev vrstno bogatih travnikov v 

korist njiv. Trend slabšanja stanja habitatov, ki predstavljajo življenjski prostor za večino  

kvalifikacijskih in drugih redkih ali ogroženih vrst rastlin in živali, se nadaljuje. To potrjujejo tudi  

rezultati iz poročila o izvajanju Habitatne direktive, v katerem  je celotno Ljubljansko barje območje, 

na katerem je večje število Natura 2000 vrst in habitatnih tipov v slabem stanju, še posebej pa tisti, ki 

so vezani na travniške habitate v kmetijski krajini.  Podobno velja za krajinske prvine, nastale kot 

posledica tradicionalne rabe kmetijskih površin. KP Ljubljansko barje kot upravljavec z območjem 

nima ustreznih pristojnosti, da bi lahko preprečeval neželene kmetijske prakse posameznih lastnikov  

(vprašljiva je tudi kadrovska zadostnost). Kmetijsko-okoljski podnebni  ukrepi tudi v novi skupni 

kmetijski politiki zaradi različnih razlogov  (prenizka nadomestila, slaba obveščenost…) ne zadoščajo 

kot edini  instrument  usmerjanja v naravi prijaznejšo rabo kmetijskih površin. Velik del projektnih 

aktivnosti LJUBA je bil zato namenjen sodelovanju s pristojnimi službami in uporabniki zemljišč, 

zabeleženi so bili tudi precejšnji uspehi pri vključevanju v okoljske ukrepe. Dodatno grožnjo 

naravnemu okolju, vrstam in habitatom na Ljubljanskem barju predstavlja hitro širjenje tujerodnih 

rastlinskih vrst.  Problematična je predvsem velika zlata in kanadska rozga, ki po ocenah  pokrivata že 

okoli 300-500 hektarjev površin v parku. 
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2.1   Prioritete 2015 in njihovo izvajanje 

 

Upoštevajoč zgoraj navedene omejitve tako v finančnih kot kadrovskih virih smo naloge javne službe 

v letu 2015 načrtovali in so bile izvedene skladno s postavljenimi prioritetami in sicer: 

 

1. prioriteta = varstvene, upravljavske in nadzorne naloge ( varstvo vrst, habitatnih tipov, 

ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine;  spremljanje stanja; omogočanje 

pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih živalskih vrst in ohranjanje  najbolj občutljivih 

naravnih vrednot; spremljanje kazalnikov stanja narave; aktivnosti na kmetijskih zemljiščih… 

2. prioriteta =  naloge urejanja obiska in osveščanja javnosti ( zagotavljanje  poteka obiska, ki je 

ustrezen z vidika varstva in obiskovalcev; nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovalce; 

zagotavljanje prepoznavnosti ZO in osveščanje javnosti; delno varstvo kulturne dediščine in programi 

razvoja podeželja) 

3. prioriteta = razvojne naloge  ( usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih 

ravnaj; razvoj blagovne znamke; sodelovanje  z lokalnimi skupnostmi; vključevanje ZO v turistično 

ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma; varstvo kulturne dediščine). 

 

* V poročilu o izvajanju posameznih nalog smo zaradi lažje preglednosti  prioritete označili z: 

    I. prioriteta 
    II. prioriteta 

    III. prioriteta 

 

2.1.1 Varstvene in upravljavske naloge ter naravovarstveni nadzor 

 

Na področju izvajanja neposrednih ukrepov in aktivnosti za varstvo vrst, HT, ekosistemov, Natura 

2000 območij smo v letu 2015 izvajali aktivnosti za vzpostavitev ustreznega upravljanja travniških 

habitatov vrst in HT (projekt LJUBA) ter aktivnosti za  ohranitev vodnih biotopov (projekt LOKNA), 

poleg tega pa so bile izvedene tudi aktivnosti, kot jih je predvidel program dela. 

 

Projekt LJUBA naslavlja glavne vzroke upadanja biotske pestrosti na Ljubljanskem barju, projekt 

LOKNA pa naslavlja problematiko barjanskih oken, njihove ogroženosti, nepoznavanja in 

prezentacije. V okviru projekta LJUBA so bile izvedene tudi aktivnosti iz programa dela, predvsem 

popis in odstranitev z ITRV zaraščenih površin, sodelovanje s kmetovalci in promocija KOPOP 

ukrepov in kartiranje pokošenosti travnikov. Zunaj projektnega sklopa sta bili nad pričakovanimi 

okviri uspešni akciji za varstvo dvoživk in netopirjev. Uspešno izveden in zaključen je bil ohranitveni 

ukrep za gnezdišča velikega škurha. Pri popisu gnezdišč so bila najdena 3 gnezda, od katerih ni bil 

uničen samo na enem območju. Zato je bilo sklenjeno pogodbeno varstvo z lastnikom za izvede 

kasnejšo košnjo in se tudi sicer vzdrži vseh aktivnosti na locirani parceli do najmanj 1.7.2015.  

Na področju spremljanja kazalnikov stanja narave so bile leta 2015 izvajane aktivnosti Kartiranja in 

naravovarstvenega vrednotenja habitatnih tipov pojavnosti tujerodnih invazivnih vrst rastlin na 

območju KPLB znotraj MOL, ki ga ta tudi financira. Izveden je bil monitoring stanja populacij velike 
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bele čaplje. Sodelovali smo pri monitoringu populacije velikega škurha na območju KPLB, ki ga sicer 

izvaja DOPPS. Skozi celo vegetacijsko leto sodelavci zagotavljajo nove informacije o lokacijah izbranih 

ogroženih vrst in jih vpisujejo v GIS portal. 

Priprava končne različice načrta upravljanja je zaradi pomanjkanja kadrov začasno zastala.   

Skupaj z zunanjimi izvajalci smo spremljali stanje spoštovanja Uredbe o KP Ljubljansko barje in o 

ugotovitvah poročali pristojnim službam. 

2.1.2 Urejanje obiska in ozaveščanja javnosti  

Na področju osveščanja javnosti in promocije pomena parka in ekosistemskih storitev narave so 

aktivnosti številne in so tekle skladno s programom dela (spletne strani, predavanja, predstavitve, 

razstava, objave v medijih, sodelovanje pri prireditvah…), pri čemer praviloma  presegamo  

postavljene kazalnike. Glede na potrebe smo izvedli več ponatisov in ponovno izdali angleško različico 

izletniške karte. Po parku poleg zaposlenih in stalnih zunanjih sodelavcev parka vodijo usposobljeni 

vodniki, ki so v lanskem letu opravili usposabljanje za vodenje po KPL Ljubljansko barje. V letu 2015 

se je organiziranih voenj udeležilo preko 100 obiskovalcev. Na 8 barjanskih osnovnih šolah smo 

izvedli brezplačne delavnice o dvoživkah, barjanskih oknih in koliščarski kulturi. Dodatno se park 

angažira s sodelovanjem pri organizaciji prireditev in drugih  oblik obiskovanja  parka, kjer sodeluje z 

lokalnimi subjekti, pri katerih prevzema vlogo  priprave in prezentacije naravoslovnih in 

kulturnozgodovinskih vsebin. Redno objavljamo na parkovni spletni o aktualnih zanimivostih, novostih 

in dogodkih strani in v lokalnih medijih. Vztrajno se veča število prispevkov, ki jih objavljamo v Delu, 

Dnevniku, radiu in televiziji. Na parkovni spletni strani smo leta zabeležili v povprečju med 8000 in 

10000 obiskov mesečno, v parkovni informacijski pisarni pa preko 300 tako domačih kot tujih 

obiskovalcev. Park je bil aktiven tudi na področju urejanja infrastrukture za obiskovalcev, predvsem s 

pomočjo lokalnim skupnostim in drugim organizacijam in posameznikom, ki so nosilci teh ureditev. 

2.1.3 Razvojne aktivnosti  

Razvojne naloge KP Ljubljansko barje uveljavljamo predvsem s sodelovanjem z različnimi deležniki in 

nosilci interesov na območju krajinskega parka, saj smatramo da gre v danih zaostrenih razmerah za 

dobro priložnost uveljavljanja interesov varstva narave in promocijo poslanstva parka.  Usmerjanje in 

spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih trajnostnih ravnanj smo uresničevali predvsem s 

povezovanjem pridelovalcev in promocijo lokalnih pridelkov v okviru blagovne znamke Barjanski 

cekarček in s sodelovanjem v mednarodnem okviru, kjer smo se vključili v mrežo parkov Dinarskega 

loka in parkov ob reki Savi, s katerimi smo v procesu priprave več projektnih predlogov. Z lokalnimi 

skupnostmi smo sodelovali pri načrtovanju in izvajanju projektov LJUBA in LOKNA ter v pripravah 

na spremembe občinskih prostorskih načrtov  in vzpostavitvi infrastrukture za obiskovalce.  Poleg 

tega smo  vzpostavili tvorno sodelovanje z strokovnimi organizacijami s področij, ki jih pokriva park 

ter izobraževalnimi in znanstvenimi institucijami, s katerimi izvajamo skupne pilotne projekte ( 

seminarji in druge projektne naloge študentov in učencev, delavnice v šolah, mreža šol…).  

V letu 2015 smo izvajali aktivnosti Upravljanja Svetovne dediščine prazgodovinskih kolišč na Igu 

skladno s pogodbo z Ministrstvom za kulturo. Devetnajst upravljavskih aktivnosti se osredotoča zlasti 

na ohranjanje kolišč, informiranje javnosti, komunikacija z vsemi deležniki. Zato smo izdali zbornik 

Mednarodne konference Prezentacija kulture kolišč na Igu. Za šolsko leto 2014/2015 smo izvedli 

koliščarske delavnice.. Ob obeležitvi 140. letnice odkritja kolišč na Igu smo pripravili Pohod po 

Ljubljanskem barju. Pripravili smo novo razstavo, posvečeno 140 letnici odkritja ižanskih kolišč. 
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Izpolnjujemo tudi mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz programa dela mednarodne koordinacijske 

skupine Palafittes. 

2.1.4 Realizacija odhodkov po prioritetah programa dela 

V Programu dela 2015 smo opredelili tudi razmerje med  stroški prve, druge in tretje prioritete za 

programske stroške, brez upoštevanja stroškov, ki bi nastali z izvajanjem projektov Ljuba in Lokna. 

Zaradi začetka izvajanja obeh projektov, ki sodita v celoti v prvo prioriteto, se je razmerje  med 

prioritetami močno nagnilo v prid prvi prioriteti.  

 

Tabela 2.1.4 : Realizacija programskih stroškov po prioritetah 2015  

PRIORITETA 
STROŠKI  

predvideni po PD 
DEJANSKI STROŠKI 

%STROŠKI 

 

1. varstvene nadzorne 

naloge 
43.325 116.990 73% 

2. urejanje obiska in 

ozaveščanja javnosti 
21.200 22.080 14% 

3. razvojne naloge 20.615 20.265 13% 

SKUPAJ  159.335  

 

 

 

2.2   Izvajanje Programa dela 2015 

2.2.1 Načrt upravljanja KP Ljubljansko barje 

Decembra 2014 smo oddali v pregled osnutek Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje pristojnima 

resorjema (MOP in MK). Osnutek NU KPLV s pripombami smo dobili od MOP sredi leta 2015. 

116.990 

22.080 

20.265 

Poraba po prioritetah 2015 v EUR 

varstvene in nadzorne naloge 

urejanje obiska in ozaveščanje 

razvojne naloge 
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Zaradi bolezni in priprave projekta za pridobitev kohezijskih sredstev se priprava NU ni nadaljevala v 

letu 2015. Zato se vse predvidene aktivnosti zamikajo do konca leta 2016.  

 

Tabela 2.2.1- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvajanje naravovarstvenih nalog 

NALOGA PO 

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK  

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI  

REALIZACIJA 

STROŠKOV  

Načrt upravljanja 

– zaključna faza 

  

Z vsemi deležniki 

usklajen predlog 
Naloga ni bila 

izvedena 

  

1.300 

  

0 

SKUPAJ 
   

0 

 

2.2.2 Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in 

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

 

V letu 2015 smo  predvideli 12 nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, 

varovanja naravnih vrednot in nalog za zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih 

tipov. V večini opravljenih nalog smo dosegli realizacijo postavljenih kazalnikov.  

 

2.2.2.1 Ohranitveni ukrepi – dvoživke (črne točke)  

Izvedli smo vse načrtovane aktivnosti. Izvedli smo 15 delavnic z osnovnimi šolami na območju KPLB, 

udeležilo se jih je 309 otrok. Med Pakom in Goričico in na odseku pri Gradu Bistra smo mesec dni 

(od 4.3.2015 do 7.4.2015) z začasno ograjo (v skupni dolžini 1300 m) preprečevali povoze dvoživk, 

spremljali njihovo število in vrste, ter jih dvakrat dnevno prenašali na drugo stran ceste. Izdelano je 

bilo tudi poročilo o izvedenem ukrepu.  

2.2.2.2 Ohranitveni ukrepi za vrsto plavček (Rana arvalis) – postavljanje začasnih ograd za 

preprečevanje dostopa do mrestišč  

Naloga se ni izvajala. V programu dela za 2015 je bil pogoj, da finančno projekt prevzame MOL, kar 

pa se ni zgodilo. 

2.2.2.3 Ohranitveni ukrepi za netopirje.  

Pri nalogi Ohranitveni ukrepi za netopirje smo v letu 2015  uspešno izvedli komunikacijo s skrbniki 

cerkva in opravili ohranitvene ukrepe za netopirje na 6 cerkvenih objektih (cerkev Sv. Duh v Vnanjih 

Goricah, Sv. Križ v Iški vasi, Device Marije rožnega venca v Tomišlju, Sv. Jakob v Blatni Brezovici, Sv. 

Nikolaj na Bregu pri Borovnici ter Sv. Jakob v Strahomerju). V novembru 2015 smo v sodelovanju z 

upravitelji javne razsvetljave z izbranim izvajalcem, podjetjem EUROMIX d.o.o., zamenjali svetila na 

omenjenih objektih z okoljsko varčnejšimi in naravovarstveno bolj prijaznimi. Vsa svetila smo 

zamenjali z novimi EcoSky LED svetilkami s posebej izdelanimi maskami, ki preprečujejo osvetljevanje 

izven cerkvenih zidov in vsebujejo dodatne zasenčitve na mestih, kjer izletavajo netopirji.  

2.2.2.4 Ohranitveni ukrepi – odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (ITRV) 

Naloga se je izvajala in se finančno pokrivala v okviru projekta LJUBA – Ljudje za barje. Površinsko se 

je razširila iz predvidenih 2,5 ha na skupno 20 ha. 

 

2.2.2.5 Ohranitveni ukrepi – ohranitev gnezd velikega škurha.  

V sodelovanju z DOPPS so bila v letu 2015 izvedena ciljna opazovanja za identifikacijo lokacij gnezd  

velikega škurha. Najdena so bila tri gnezda. Dogovor (pogodbeno varstvo) smo sklenili z lastnikom 
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parcel, kjer se je nahajajo eno gnezdo velikega škurha, na površini velikosti 3 ha. Košnja se je 

zamaknila na čas po 1.7.2015. Preostali  gnezdi, ki sta bili še najdeni ,sta bili uničeni. Eno je bilo 

prezgodaj pokošeno, drugo pa uničeno s strani plenilcev. 

2.2.2.6 Kartiranje in NV vrednotenje HT v KPLB. 

 V letu 2015 je bilo izvedeno kartiranje 547 ha velikega območja znotraj KPLB in znotraj MOL. 

Izdelano je bilo tudi poročilo o kartiranju. Ugotovljeno je bilo, da več kot četrtino kartiranega 

območja na Ljubljanskem barju pokrivajo njive. Naravovarstveno visoko ovrednoteni (ocena 4, 5) so 

travniki z modro stožko, sestoji z visokimi šaši, oligotrofni mokrotni travniki, močvirna črnojelševja in 

močvirna vrbovja, evtrofni poplavni travniki in vlažni travniki z rušnato masnico, ki skupno pokrivajo 

51% (281 ha) območja kartiranja. Namen naloge je bil, da se sočasno s popisom HT in izbranih ITRV 

popišejo še žarišča nelegalnih odlagališč odpadkov. Z nalogo smo pridobili predlog območij parka 

znotraj MOL, kjer bi bilo smiselno z vidika naravovarstvene vrednosti bližnjih parcel (genska banka) in 

s stališča analize stroškov v prihodnjih letih izvesti renaturacijo zaraščenih območij v ekstenzivne 

naravovarstveno vredne travnike. Kartiranje je finančno krila MOL. 

2.2.2.7 Kartiranje in popis pokošenosti travnikov. 

V letu 2015 smo sofinancirali izvedbo raziskave (Jančar, 2015), kjer smo skupaj z ostalimi sodelujočimi 

partnerji trikrat popisali vsa kmetijska zemljišča na 5.349 ha velikem delu Ljubljanskega barja. Popisno 

območje je obsegalo 43,3% območja Natura 2000 za ptice Ljubljansko barje, pri čemer smo se 

osredotočili na dele, ki so za kosca (Crex crex) najpomembnejši.  

Raziskava je pokazala, da je na popisanem območju Barja travnikov še vedno veliko: 3.069 ha oz. 

57,3% popisnega območja. Travnikov je precej več kot njiv, katerih smo popisali 1.453 ha (27,2%). 

Vse ostale rabe skupaj so nanesle 826 ha (15,4%). Po drugi strani pa raziskava razkriva, da je 

gospodarjenje s temi travniki mnogo preveč intenzivno, da bi omogočalo sobivanje z varovanimi 

vrstami travniških ptic. Ob tretjem popisu okrog 10. julija je bilo na popisnem območju nepokošenih 

in nepašenih le še 16,3% travnikov (501 ha). Velika večina travnikov je bila takrat že pokošena (73,4% 

oz. 2.251 ha), preostali pa so bili (po)pašeni (10,3% oz. 316 ha). Travniki, ki so bili okrog 10. julija že 

pokošeni ali pašeni, koscu ne omogočajo uspešne gnezditve. Kljub prepovedi preoravanja, ki jo 

določajo pravila Evropske unije o neposrednih plačilih in varstveni režim prve varstvene cone 

Krajinskega parka Ljubljansko barje, je bilo v zadnjem letu na območju popisa preoranih 26,31 ha 

travnikov. Od tega je bilo preoranih 16,31 ha trajnih travnikov, med njimi kar 15,0 ha takih, ki v 

zadnjih 15 letih, za katera so na voljo podatki, niso bili nikoli preorani. Na popisnem območju je daleč 

najpomembnejša kmetijska kultura koruza, ki je letos pokrivala 77,5% (1.054 ha) njiv. Nadaljnjih 13,0% 

(177 ha) so pokrivala vsa ostala žita skupaj. Nepričakovano visoko po deležu kmetijskih kultur na 

barjanskih njivah je trava (skupaj z nekaj detelje in travno deteljnih mešanic), ki je bila popisana na 

3,1% (42 ha) njiv. Z 2,0 % (27 ha) površin sledijo vrtički, torej manjše njive z gredicami različnih 

kultur. Vse ostale kulture skupaj pa so pokrivale 4,5% (61 ha) njiv. 

2.2.2.8 Ugotavljanje stanja populacije izbranih vrst ptic 

V letu 2015 je JZKPLB izvedel popise stanja velike bele čaplje na izbranem transektu na območju 

KPLB. Tako smo nadaljevali z izvajanjem naloge ki smo ga začeli izvajati ob strokovni pomoči 

Nacionalnega inštituta za biologijo v letu 2013/2014. Monitoring velike bele čaplje smo izvajali v 

novembru in decembru 2014 ter januarju 2015. V februarju zaradi snega popisa nismo izvedli.  V treh 

popisih (november, december, januar) smo našteli skupaj 62 osebkov. V letu 2015 smo sodelovali 

tudi pri prvem (aprilskem) popisu ugotavljanja populacije velikega škurha, ki ga sicer vodi DOPPS.  

Drugega se zaradi bolezni nismo udeležili. 

2.2.2.9 Ugotavljanja območja odlaganja jajc močvirske sklednice na izbranih območjih znotraj KPLB.  

Nalogo je na podlagi izvedenega javnega naročila opravilo društvo SHS. Z oddajniki so opremili dve 

samici in enega samca močvirske sklednice. Spremljanje teh treh živali je potekalo v obdobju od 

24.5.2015 do 1.10.2015. Našli sta se dve gnezdi, ki so jih zaščitili s kovinsko mrežo. Dokazali so, da 

ima kmetijska dejavnost negativen vpliv na preživetje gnezd močvirske sklednice ter s teh na njihov 

razmnoževalni  uspeh. Glavna problema za močvirske sklednice na območju Curnovca sta izredno 

majhen delež samic in slab razmnoževalni uspeh, kar lahko privede do izumrtja populacije.   
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2.2.2.10 Pridobivanje informacij o lokacijah izbranih ogroženih rastlinskih vrst.  

V okviru terenskih ogledov smo popisali več kot 5 lokacij, kjer se nahajajo rastišča značilnih 

barjanskih rastlin.  Tako smo popisali rastišča vodne perunike, ki se nahaja večinoma ob (zraščajočih) 

jarkih, munca, zdravilne strašnice, velikega poletnega zvončka itd.  

2.2.2.11 Monitoring mrestov in odrastlih samcev vrste plavček na mrestiščih na območju razširjenosti 

znotraj KPLB.  

Naloga ni bila izvedena. Zaradi izvajanja dveh evropskih projektov  kadrovske zmogljivosti parka niso 

zadoščale za izvedbo naloge, ki ni bila označena za prioritetno. 

 

Tabela 2.2.2- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvajanje naravovarstvenih nalog 

NALOGA PO 

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK  

DOSEGANJA 

REALIZACIJA DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVA

NI 

STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

 

Ohranitveni ukrepi 

– dvoživke  

Aktivnosti 

prenosa dvoživk 

in poročilo 

Izvedene vse aktivnosti 

(postavitev začasne ograje, 

dnevni prenos dvoživk, 

spremljanje vrst in 

izvedene delavnice s 

šolami ter izvedeno 

poročilo o aktivnosti 

2675 3.016 

Ohranitveni ukrepi 

– dvoživke 

(plavček) 

Aktivnost se ni 

izvajala 
   

Ohranitveni ukrepi 

- netopirji 

Menjava 

neustrezne 

osvetljenosti 

objektov (cerkva) 

kjer bivajo 

netopirji 

Uspešna komunikacija s 

skrbniki cerkva in 

upravitelji javne 

razsvetljave ter ureditev 

razsvetljave na 6  

cerkvah 

1000 6.959 

Ohranitveni ukrepi 

– invazivne 

tujerodne rastlinske 

vrste 

Izvedena akcija 

odstranjevanja 

invazivnih 

tujerodnih 

rastlinskih vrst  

Izvedeno enkratno 

odstranjevanje (mulčenje) 

na 20 ha zaraščenih 

površin z zlato rozgo 

(projekt se je financiral iz 

EGP – Ljuba) 

4000 0 

Ohranitveni ukrepi 

– ohranitev gnezd 

velikega škurha 

Sklenjen dogovor 

za izvajanje 

poznejše košnje. 

Sklenjeno pogodbeno 

varstvo na 3 ha, kjer je bilo 

najdeno še edino 

obstoječe gnezdo velikega 

škurha 

4500 4.139 

Kartiranje in NV 

vrednotenje HT v 

KPLB 

Kartiranje cca 

500 ha površin in 

izdelano poročilo 

Izvedeno je bilo kartiranje 

547 ha velike površine 

znotraj KPLB na območju 

MOL, izvedeno je bilo tudi 

poročilo 

0 0 

Kartiranje oz. popis 

pokošenosti 

travnikov 

Izvedeni 3 

terenski dnevi 

(maj, junij, julij) 

popis 3200 ha 

velike površine in 

poročilo o 

pokošenosti 

Izvedeno je bilo 

sofinanciranje popisa na  

5349 ha velikem območju. 

Pripravljeno je bilo 

poročilo o izvedenem 

popisu 

3000 3.499 
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Ugotavljanje stanja 

populacij ptic  

Izveden terenski 

popis in izdelano 

poročilo o popisu 

velike bele čaplje 

Ter sodelovanje 

pri popisu 

populacije 

velikega škurha 

Izvajanje terenskega  

spremljanja stanja velike 

bele čaplje in sodelovanje 

pri popisu populacije 

velikega škurha v aprilu 

2015 

0  0 

Ugotavljanje 

območja odlaganja 

jajc močvirske 

sklednice na 

izbranih območjih 

znotraj KPLB 

Ugotavljanje 

natančne lokacije 

odlaganja jajc na 

izbranih 

območjih. Izdelan 

strokovni predlog 

za ohranitvene 

ukrepe habitata te 

vrste na izbranih 

lokacijah 

Najdeni dve gnezdi 

močvirske sklednice. 

Pripravljen predlog 

ohranitvenih ukrepov za 

habitat vrste močvirska 

sklednica. 

2000 3.300 

Pridobivanje 

informacij o 

lokacijah izbranih 

ogroženih 

rastlinskih vrst 

Najdenih vsaj 5 

rastišč 

Pri terenskem delu smo 

popisali več kot 5 lokacij 

rastišč velikega poletnega 

zvončka, vodne perunike, 

munca itd. 

0 0 

Monitoring mrestov 

in odraslih samcev 

vrste plavček na 

mrestiščih na 

območjih 

razširjenosti znotraj 

KPLB 

Naloga se ni 

izvajala 
   

SKUPAJ   17.175,00 20.913 

 

2.2.3 Zakup in upravljanje s kmetijskimi zemljišči v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Slovenije 

Leta 2015 je  KP Ljubljansko barje uspel dogovor s SKZGS, ki predstavlja noviteto na tem področju. 

Na podlagi dogovora je SKZGS pri razpisu za zakup prostih  površin v celoti upošteval pogoje za 

zakup, kot smo jih pripravili v parku ( naravovarstveno sprejemljivejši načini rabe zemljišč), pogoji so 

bili zapisani tudi v pogodbah o zakupu.  Par je od Sklada najel tudi 5,5, ha razpoložljivih zemljišč ( 

večinoma z lesno zarastjo in ITRV zaraščenih površin), jih očistil in uredil ( s sredstvi projekta LJUBA) 

in vzpostavil  površine, primerne za razvoj v habitat barjanskega okarčka in drugih ogroženih vrst. 

Park je pridobil tudi status kmetijskega gospodarstva in identifikacijsko številko KMG-MID, vpisal 

GERKe in tako vzpostavil pogoje za pridobitev kmetijskih subvencij oziroma  sredstev iz KOPOP 

ukrepov. 

 

Tabela 2.2.3- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvajanje upravljanja s kmetijskimi zemljišči 

NALOGA PO 

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK  

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

Zakupnina 
Zakupljenih 10 ha 
naravovarstveno 

pomembnih zemljišč 
5,5 ha  850 258 
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Upravljanje z 

zemljišči (košnja, 

mulčenje, 

spravilo,...) 

Ustrezno upravljanih 10 
ha zemljišč 

Glej LJUBA 1.620 0 

SKUPAJ    258 

 

2.2.4 Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine 

Aktivnosti upravljanja UNESCO spomeniškega območja kolišč na Igu so bile realizirane skladno s 

pogodbo, ki je bila sklenjena z Ministrstvom za kulturo in aktivnostmi iz PD 2015 v vrednosti 14.000 

EUR. Aktivnosti izvedene po pogodbi z Ministrstvom za kulturo so: 

 

2.2.4.1 Mednarodni koordinacijski odbor »Prazgodovinska kolišča okoli Alp«; 

o Udeležba na 11. in 12. sestanku ICG v Milanu in Deselzano del Garda, 

o Priprava letnega poročila za Slovenijo. 

o Recenzija in testiranje podatkovne baze Palafittes - http://paladb.lo-

fi.at/area/slovenia 

o Priprava slovenskih primerov uporabe uradnega logotipa UNESCO 

Prazgodovinska kolišča okoli Alp. 

o Koordinacija prevzema predsedovanja Slovenije ICG. 

2.2.4.2 Izvedba aktivnosti informiranja, osveščanja in promocije 

 KP Ljubljansko barje je  za obeležitev 140 letnice odkritja kolišča v letu 2015 izvedel naslednje 

aktivnosti: 

 

o Pohod oziroma posebno strokovno vodenje 140. letnica odkritja Dežmanovih 

kolišč 

Pohod z navedeno tematiko je bil načrtovan konec maja 2015, vendar je bil zaradi  

o Priprava razstave »Velikanska najdba – prva odkritja kolišč na Ljubljanskem barju« 

Razstava je bila odprta 3. decembra 2015 v Mestnem muzeju Ljubljana in je bila na ogled 

do 10.1.2016 

o Posodabljanje vsebin spletne strani KPLB s koliščarsko tematiko. 

o Priprava zbornika mednarodne konference Prezentacija dediščine kolišč 

o Izvedba  koliščarskih delavnic med 12.1.2015 in 23.1.2015. 17 delavnic se je 

udeležilo skupaj 398 oseb, 389 učencev in 15 učiteljic 

o Recenzija in dopolnjevanje podatkovne baze Palafittes. 

o Koordinacija Slovenske udeležbe na mednarodni prireditvi Welterbefest, Hodiše, 

Avstrijska Koroška,  

o Ponatis slovenske različice publikacije »Koliščarji« (2000 izvodov) 

o Urejanje spletne strani www.ljubljanskobarje.si ( rubrika UNESCO na Ljubljanskem barju) 

o Organizacija okrogle mize doktorskih študentov heritologije na Igu in domačinov. 

o Sodelovanje pri pripravi in organizaciji, koordinacija Avstrijske udeležbe na 8. 

Koliščarskem dnevu (Ig). 

2.2.4.3 Redno spremljanje stanje območja kolišč na Igu  

o Priprava predloga monitoringa hidrologije na območju kolišč na Igu.  

o Območje Ižanskih kolišč je bilo redno pregledano. 5 ogledov spomeniškega 

območja in foto-dokumentiranje stanja. 

2.2.4.4 Sodelovanje in koordinacija z lokalnimi skupnostmi  

o Anketa - Arheološka dediščina na Ljubljanskem barju v očeh lokalne skupnosti (rezultati 

bodo predstavljeni v doktorski študiji Mije Černe). 

http://paladb.lo-fi.at/area/slovenia
http://paladb.lo-fi.at/area/slovenia
http://www.ljubljanskobarje.si/
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o Dogovor o sodelovanju z OŠ na območju parka- terminski načrt za izvedbo cca. 25 

koliščarskih delavnic za šolsko leto 2015/2016 

2.2.4.5 Sodelovanje in usklajevanje aktivnosti z nacionalnimi institucijami 

o Priprava - Projektna naloga: Priprava razvojnega projekta Natura 2000 za finančno 

perspektivo 2014-2020 – Ljubljansko barje 

o Letno poročilo – Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.  

o Udeležba na sestankih skupine za upravljanje z voda na Ljubljanskem barju (Arso)  

2.2.4.6 sodelovanje na srečanjih, delavnicah in izobraževalnih seminarjih 

o konferenca 28.4.2015 v Milanu - Storie sommerse: la palafitta di Bodio centrale 

Presentazione dei lavori v organizaciji ICG in Sopraintendeza Archeologia della 

Lombardia.  

o Delavnica na Igu – Zgodbe v turizmu (Turizem Ljubljana) 

o Izobraževanje GIS Collector 

o Izobraževanje za pripravo projektov na Kohezijo 2014-2020 

o 70 obletnica UNESCO v Kozjanskem parku  

o Muzeoforumu, ki ga je organiziralo Muzejsko društvo in Narodni Muzej Slovenije. 

o Predstavitev in priprava članka za UNESCO forum v Portorožu. 

2.2.4.7 Sodelovanje z visokošolskimi inštitucijami 

o Fakulteta za arhitekturo UL o izvedba letnega seminarja za študente vseh letnikov (pri 

prof. Kobetu) »Prezentacija dediščine na Igu"- v študijskem letu 2014/2015. 

2.2.4.8 Druge naloge  

o Dan slovenskih parkov 24.05.2015 

 

Tabela 2.2.4- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov za naloge varovanja kulturne dediščine 

NALOGA KAZALNIK DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVA

NI STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

Upravljanje z območjem 

UNESCO kolišč na 

Ljubljanskem barju 

Izvedene predvidene 

delavnice, vodenja, 

Ažurirana spletna stran, 

Udeležba na sestankih 

in dogodkih ICG 

Palafittes, Izvedba 

strokovnega srečanja, 

spremljanje stanja, 

delavnice za domačine, 

Podpora izvajanju 

visokošolskih 

programov 

Izvedene so bile vse 

načrtovane aktivnosti 

 

 

 

14.000,00 

 

 

 

14.000 

Obeležitev 140 obletnice 

odkritja kolišč. 

Pohod po Ljubljanskem 

barju, Postavljena 

razstava 

Pohod po 

Ljubljanskem barju, 

Postavljena razstava 

3.115 

 

4.665,00 

 

SKUPAJ 17.115 18.665 
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2.2.5 Parkovna infrastruktura 

V letu 2015 KP Ljubljansko barje ni samostojno urejal parkovne infrastrukture, saj za to ni bilo 

načrtovanih  večjih sredstev. Zamenjane so bile poškodovane informativne table na učni poti Okljuk 

in Bevška učna pot. Sodelavci parka so svetovali in pomagali pri  lokalnih pobudah in ureditvah: 

-Zavod Ivana Cankarja Vrhnika je v letu 2015 postavil informativni modul v Retovju, izvedba v 

Močilniku pa je obstala. 

- KP Ljubljansko barje je pripravil vsebino informativnih tabel kolesarske povezave Barjanski mozaik in 

opravil terenski ogled postavitve informativnih ter usmerjevalnih tabel in opozoril naročnika (LAS 

Barje z zaledjem) na pomanjkljivosti, ki so jih izvajalci dopolnili.  

-KP Ljubljansko barje je s dopisi opozoril Mestno občino Ljubljana in Občino Ig na kritične točke 

prometne ureditve v parku iz vidika obiskovalcev parka.  

-Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine smo svetovali pri izdelavi in oblikovanju opozorilnih 

tabel v parku. 

 

Tabela 2.2.5- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov urejanja parkovne infrastrukture 

NALOGA PO  

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK 

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA  

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI 

REALIZACIA 

STROŠKOV 

Učna pot Izviri 

Ljubljanice -

Močilnik 

Postavitev info 

modulov; 

informativnih in 

usmerjevalnih 

obeležij 

Postavljen 1 modul 1.000 

 

0 

 

Kolesarska 

povezava 

barjanski 

mozaik* 

Postavitev 

informativnih in 

usmerjevalnih tabel 

Pripravljena vsebina 

za table 
0 1.500 

Zamenjava 

poškodovanih 

informativnih 

tabel* 

Zamenjane 

poškodovane 

informativne table 

Table zamenjane 0 610 

Postavitev 

opozorilnih 

tabel* 

Postavljene 

opozorilne table 

Postavljene 

opozorilne table 
0 300 

SKUPAJ    2.410  

* aktivnosti, označene z * sicer niso bile načrtovane v Programu dela 2015, vendar pa so bile izvedene 

( projekt, dodatna sredstva, potrebe lokalnih skupnosti…) 

2.2.6 Spremljanje stanja na terenu 

Spremljanje stanja v naravi sta v letu 2015 izvajala zunanja izvajalca, ob vsakokratnem terenskem delu 

pa tudi zaposleni Javnega zavoda Krajinskega parka Ljubljansko barje. Glede na to, da park nima 

pristojnosti izvajati naravovarstvenega nadzora, je večinski del naših aktivnosti na terenu komunikacija 

z domačini. Po opravljenem ogledu stanja v naravi se naredi poročilo, na podlagi katerega se 
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pripravijo prijave na pristojne inšpekcijske službe.  Na e-naslov nadzornik@ljubljanskobarje.si 

sprejemamo opažanja in prijave domačinov, morebitne prijave predhodno preverimo.  

V letu 2015 je zunanji izvajalec opravil oglede okoli 50 lokacij in pripravil mesečna poročila o 

izvedenem spremljanju stanja. Na podlagi teh poročil in spremljanja stanja s strani zaposlenih je bilo 

na pristojne inšpekcijske službe (nacionalne in lokalne) podanih skupaj 24 prijav nedovoljenih 

posegov. V letu 2015 so posebej izstopale naslednje kršitve oziroma dogodki, ki jim je bilo posvečeno 

veliko  dela: 

- poseg vzdrževalca vodotoka na reki Iščici 

- poseg s kmetijsko mehanizacijo na območju kolišč 

- najdba obsežnega rastišča orjaškega dežna 

- usklajevanje akcij s kmetijsko inšpekcijo (odstranjevanje zarasti s kmetijskih zemljišč) 

V smislu boljšega sodelovanja s pristojno okoljsko inšpekcijo smo organizirali sestanek, na katerem so 

bili sklenjeni dogovori o nadaljnjem sodelovanju, revidirano pa je bilo tudi dosedanje sodelovanje. Na 

podlagi zaključkov sestanka je bilo sklenjeno, da park v letu 2016 ne bo več izvajal nadzora na ta 

način, pač pa bo svoje zaposlene vključil v ustrezno  usposabljanje za pridobitev licence 

naravovarstvenega nadzornika in prekrškovnega organa. 

 

Tabela 2.2.6 - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov spremljanja stanja na terenu 

NALOGA PO 

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK  

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

 

Naravovarstveni 

nadzor 

50 ogledov s 

poročilom 
12 poročil, 24 prijav  4.800 4.800 

SKUPAJ    4.800 

 

2.2.7 Razvojne  aktivnosti 

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

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

spodbujanja trajnostnega razvoja. Posebno pozornost je bila  namena ukrepom varstva narave in 

kulturne dediščine, načrtovanju, vzpostavitvi in vzdrževanju parkovne infrastrukture, aktivnostim, ki 

prispevajo k vzdrževanju in ohranjanju za krajinski park značilne mozaične krajine, spodbujanju naravi 

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

Ljubljansko barje smo uveljavljali predvsem s sodelovanjem za različnimi deležniki in nosilci interesov 

na območju krajinskega parka, saj smatramo da gre v danih zaostrenih razmerah za dobro priložnost 

uveljavljanja interesov varstva narave in promocijo poslanstva parka. V nadaljevanju navajamo 

najpomembnejše aktivnosti: 

-       Sodelovanje, usklajevanje z resornim ministrstvom za varstvo narave in strokovno 

organizacijo ZRSVN ( sodelovanje pri pripravi mnenj, izmenjava informacij, priprava skupnih 

projektov…) 

-       Aktivno sodelovanje v Skupnosti zavarovanih območij Slovenije  

-       Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi - srečanja z župani in drugimi predstavniki, 

sodelovanje pri posameznih projektih, aktivnostih, prireditvah, dogodkih… 

-       Redno sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo (Vrhnika, Ig), Kmetijskim zavodom 

Ljubljana  in drugimi organi KGZS (sodelovanje na izobraževanjih, posvetovanje o posamičnih 

primerih….) 

-       Srečanja z lastniki zemljišč in drugimi uporabniki 

-       Sodelovanje z LAS Barje z zaledjem in LAS Sožitje med mestom in podeželjem, pri 

pripravi strategija lokalnega razvoja in pri upravljanju lokalnih akcijskih skupin, 

mailto:nadzornik@ljubljanskobarje.si
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-       Sodelovanje s fakultetami Univerze v Ljubljani s ciljem vključevanja čim več  aplikativnih 

projektov v študijski proces( vsebina za seminarje in projekte, predstavitve in ocenjevanje 

izdelkov), posebej Fakulteta za arhitekturo, 

-       Sodelovanje s šolami na območju parka- vzpostavljena mreža parkovnih šol ( izvedba treh 

vsebinskih delavnic, vključevanje parkovnih vsebin v učni načrt) 

-       Sodelovanje z nacionalnimi in občinskimi inšpekcijskimi službami za področje narave, 

kmetijstva in kulturne dediščine 

- Mednarodno sodelovanje v združenju parkov Dinarskega loka , upravljanju asociacije in 

projektih 

 

 

Tabela 2.2.7: - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvedbe razvojnih aktivnosti 

NALOGA PO PROGRAMU 

DELA 

KAZALNIK  

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

Sodelovanje z ZRSVN in 

drugimi strokovnimi, 

znanstvenimi in 

raziskovalnimi 

organizacijami s 

področja varstva 

narave, kulturne 

dediščine, trajnostnega 

razvoja ter upravnih 

zadev 

6 srečanj;  

Pripravljen skupni 

projekt; pridobljena 

soglasja; skupna 

mnenja; terenski 

ogledi, predhodno 

usklajena stališča, 

strokovna 

ekskurzija 

 

200 1.000 

Sodelovanje z 

naravnimi parki in 

drugimi zavarovanimi 

območji v Sloveniji 

Izveden 

program 

sodelovanja 

za 2015 

3 srečanja; Dan 

parkov 2105; 

srečanje zaposlenih   

250 250 

Sodelovanje z lokalnimi 

skupnostmi in drugimi 

razvojnimi 

organizacijami 

Najmanj 6 

srečanj 

Skupni projekti, 

gostovanja razstav, 

usklajena stališča; 

dobava in ponatisi 

info materialov; 

250 500 

Sodelovanje z lastniki in 

uporabniki zemljišč ter 

strokovnimi službami na 

področju kmetijstva in 

razvoja podeželja 

Najmanj 5 

srečanj  
Glej projekt LJUBA 250 0 

Sodelovanje z nosilci 

razvoja turistične 

ponudbe 

Skupna 

ponudba in 

trženje 

Program obiska 

Iškaadvenure; 

sodelovanje na 

prireditvah  (pohod, 

koliščarski dan 

 

250 100 

Sodelovanje z 

izobraževalnimi 

institucijam 

Program 

delavnic;  

delovanje 

mreže šol; 

skupne 

projektne 

naloge 

Sestanek mreže šol, 

razpisan program 

delavnic, 

sodelovanje s 

Centrom Dolfke 

Boštjančič ; 

Seminar na FA 

1.500 500 

Mednarodno 

sodelovanje  

4 srečanja; 

polnopravno 

članstvo;  

Udeležba na 

delavnici Sava 

Parks; udeležba na 

sestanku UO 

1.000 250 
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Dinaridi; sestanek 

Danube Ecotours 

Promocija lokalnih 

pridelkov, proizvodov in 

storitev 

Objave 

ponudnikov v 

medijih; 

vključitev v 

parkovne 

prireditve in 

predstavitve; 

Obiski pri 4 novih 

ponudnikih, 

vključitev na 

spletno strana; 

sodelovanje pri 

prireditvah Pohod, 

koliščarski dan, 

vodenja 

500 500 

SKUPAJ    3.100 

 

2.2.8 Prostorsko informacijski sistem (GIS KP Ljubljansko barje) 

V letu 2015  ni bilo večjih posegov v prostorski-informacijski sistem, redno so bili kriti stroški 

gostovanja in vzdrževanja sistema. Že sedaj 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.  Pomen dobre podatkovne baze je bil  izrazito 

izpostavljen v projektu LJUBA ( vsi prostorski podatki kot izhodišče za  dogovore z domačini), v 

projektu Popis pokošenosti travnikov in pri izvedbi naravovarstvenega vrednotenja kmetijskih 

zemljišč (pri pripravi Celovitih načrtov upravljana na kmetijah. Redno se baza uporablja za sproten 

nadzor nad spremembami na terenu ( odlagališča in druge kršitve). Nadgradnja omogoča ne samo 

pasivno, ampak aktivno upravljanje z bazo  in oblikovanje novih zbirov podatkov. 

 

Tabela 2.2.8- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov za PIS KP Ljubljansko barje 

NALOGA PO 

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK  

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

Prostorsko  

informacijski 

sistem 

Delujoč in letno  

posodobljen GIS 

 

Redna uporaba 

 
4.500 4.392,00 

SKUPAJ    4.392,00 

 

2.2.9 Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, 
ekosistemskih storitev in kulturne dediščine 

2.2.9.1 Spletna stran www.ljubljanskobarje.si   

 

Na parkovni spletni strani smo prenovili zavihek vodenj po parku, kjer smo objavili dopolnjeni cenik 

vodenja in predstavitev vodenih obiskov parka. Prenovili smo tudi zavihek o izvedenih strokovnih 

vodenjih. Skupno smo v letu 2015 objavili na spletni strani 89 objav, večinoma med aktualnimi 

novicami in v koledarju. 

 

2.2.9.2 Tiskan promocijski material 

V letu 2015 smo ponatisnili: 

-2000 izvodov zloženk o koliščarjih  

-2000 izvodov zloženk o učni poti ob reki Iški-Okljuk  

-5000 izvodov brošure Park na robu mesta.   

Dopolnili smo gradivo za interpretacijo z 2 mapami z 16 plastificiranimi fotografijami in ilustracijami. 

Na povabilo Turizma Ljubljana smo pripravili prenovo in izdajo angleške različice izletniške karte 

http://www.ljubljanskobarje.si/
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KPLB in jo natisnili v 15.000 izvodih. 

 

2.2.9.3 Delavnice, predavanja in  predstavitve 

 

V letu 2015 smo izvedli 38 predstavitev KP Ljubljansko barje: 

-31 delavnic za osnovne šole (17 x koliščarske delavnice, 15 x dvoživke) 

-3 predstavitve LB preko izdanih znamk Pošte Slovenije (ob izdaji znamke KPLB, 2 x na OŠ) 

-2 predavanji Varuh zakladov Ljubljanskega barja na Koliščarskem dnevu in na prireditvi Z glavo v 

naravo 

- 1 predstavitev KP Ljubljansko barje Zavodu za varstvo narave (strokovna ekskurzija) 

- 1 predstavitev KP Ljubljansko barje naravovarstvenim nadzornikom TNP 

 

2.2.9.4 Mobilna razstava 

 

V letu 2015 smo v parku razstavili razstavo z naslovom Ljudje z Ljubljanskega barja v prostorih 

Občine Logatec in v prostorih Osnovne šole v Borovnici. Pripravili smo razstavo ob 140 letnici 

odkritja kolišč na Ljubljanskem barju Velikanska najdba, ki smo jo premierno predstavili v Mestnem 

muzeju Ljubljana.  

 

2.2.9.5 Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje 

 

V letu 2015 smo obiskovalcem informacijsko svetovalne pisarne nudili informacije in materiale o 

Krajinskem parku Ljubljansko barje ter strokovno pomoč glede razvojnih projektov, posegov v 

prostor in podobno.  

 

2.2.9.6 Sodelovanje z mediji( 124 prispevkov) 

 

V letu 2015 smo največ prispevkov objavljali na parkovni spletni strani  (89) in v lokalnih časopisih 

(Naš Časopis, Glasnik, Mostiščar, Ljubljana, Barjanski list). Ob posameznih priložnostih/ dogodkih 

smo za lokalne in nacionalne medije pripravili izjave za javnost (naravovarstvena ukrepa za dvoživke in 

netopirje, 140 letnica odkritja kolišč na Ljubljanskem barju, izdaja znamke KP Ljubljansko barje… ).  

V letu 2015 se je park večkrat predstavil tudi v večjih medijih: 11 X  v Delu, Dnevniku, Slovenske 

novice in 4 x na televiziji (3x na RTV Slovenija in 1 x na Planet TV), 4 X na radiu (Radio Ognjišče, 

VAL 202), 3x v časopisu Kmečki glas. V letu 2015 je KP Ljubljansko barje nadaljeval sodelovanje z 

National Geographic Junior, tokrat  v sklopu natečaja za naj fotografijo. 

 

2.2.9.7 Vodenje obiskovalcev ( 32 vodenj, 1.043 obiskovalcev) 

 

V letu 2014 smo po KP Ljubljansko barje popeljali 1.043 obiskovalcev. Med zaključenimi skupinami je 

bilo največ šolskih skupin. Najbolj obiskani poti v parku sta Koščeva učna poti in pot ob reki Iški –

Okljuk. Izhodišče za obe poti je pri gostišču Kolišče v Lipah, kjer obiskovalci poti velikokrat koristijo 

parkirna mesta in sanitarije gostišča brez uporabe in plačila storitev gostišča. V prihodnosti bo 

potrebno iskati možnosti za ureditev javnega parkirišča in sanitarij v Lipah. 

 

2.2.9.8 Nastopi na sejemskih in drugih prireditvah 

 

V letu 2015 smo organizirali 5 prireditev v parku, na 2 prireditvah pa smo sodelovali: 

24. maja 2015: Dan odprtih vrat Krajinskega parka Ljubljansko barje, vodeno kolesarjenje po Okljuku 

19. maja 2015: Na zabavo v naravo v Notranjih Goricah, Varuh zakladov LB  

6. junija 2015: Šport špas na Škofljici, Varuh zakladov LB  

22. avgust 2015: Koliščarski dan, Varuh zakladov LB  
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24. september 2015: Izid znamke KP Ljubljansko barje 

25. september 2015: Noč raziskovalcev, predstavitev delovanja barjanskih tal in voda  

3. oktober 2015: strokovno vodenje o b 140 letnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju, delavnice 

Skupaj z ostalimi naravnimi parki Slovenije smo se predstavili 20. maja 2015 na stojnici pred STIC-em 

na Krekovem trgu ob novinarski konferenci pred dnevom parkov Slovenije. 

 

2.2.9.9 Usposabljanje lokalnih vodnikov 

 

Parkovne vodnike smo v letu 2015 redno obveščali o novostih v parku preko elektronske pošte. 

Sedem vodnikov se je odzvalo ponudbi uvajanja na temo izvedbe delavnic na temo koliščarjev, 

dvoživk in voda na Barju. Prijavljene vodnike smo razporedili med 30 delavnic, tako da so vsi osvojili 

vse tri teme. Na parku smo organizirali tudi dve srečanji vodnikov. 

 

2.2.9.10 Druge promocijske aktivnosti 

 

Poleg načrtovanih aktivnosti smo se odzivali na povabila za udeležbo delavnice turističnih produktov v 

organizaciji Turizma Ljubljana in posveta na temo kolesarskih povezav na Ljubljanskem barju. Skupaj z 

Občino Brezovica smo pripravili priporočila za obiskovanje Podpeškega jezera v času največjega 

obiska poleti.  

Ob izdaji znamke so na pobudo KP Ljubljansko barje učenci OŠ Log Dragomer pripravili razstavo 

znamk na temo Ljubljanskega barja, skupaj s Pošto Slovenije pa smo pripravili nabor izdanih znamk 

Pošte Slovenije na temo Ljubljanskega barja. Zbirka ilustracij učencev in znamk Pošte Slovenije na 

temo Ljubljanskega barja je doživela 3 postavitve v prostorih Kulturnega doma v Notranjih Goricah, 

na Osnovni šoli Log Dragomer in na Osnovni šoli v Borovnici. 

V sodelovanju s Hotelom Park v Ljubljani smo pripravili predstavitvena panoja parka, ki sta stalno na 

ogled obiskovalcem  v hotelu. 

 

Tabela 2.2 9 - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvajanje osveščanja  

* aktivnosti, označene z * sicer niso bile načrtovane v Programu dela 2015, vendar pa so bile izvedene 

( projekt, dodatna sredstva, potrebe lokalnih skupnosti…) 

 

NALOGA PO 

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK 

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

 

Spletna stran 

www.ljubljansko 

barje.si 

 

6000  

obiskov mesečno 

8500  

obiskov mesečno 

(povprečno) 

1.000,00 500 

Tiskan promocijski 

material: 

P – priprava 

O- oblikovanje 

T - tisk 

Ponatis edicij po 

potrebi 

2000 x zloženka 

Koliščarji 

2000 x zloženka 

Okljuk 

5000 x brošura  

Park na robu mesta 

4.500,00 2.500 

Gradivo za 

interpretacijo 

2 mapi z 16 

plastificiranimi 

fotografijami in 

ilustracijami  

500,00            500 

http://www.ljubljansko/
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Angleška karta KP 

Ljubljansko barje* 
15.000 izvodov kart - 9.000 

Delavnice, 

predavanja, 

predstavitve 

30 prestavitev KP 

Ljubljansko barje   

38 predstavitev  

(glej besedilo) 
4.000,00 

 

3.500 

 

Mobilne razstave 

(Ljudje na 

Ljubljanskem 

barju, Ljubljansko 

barje na znamkah) 

Minimalno 5 

postavitev 
5 postavitev 300,00 0 

Informacijsko 

svetovalna pisarna 

200 obiskovalcev 

letno 
300 obiskovalcev 500,00 100 

Sodelovanje z 

mediji 
70 objav v medijih 124 objav v medijih 1.500 0 

Vodenje 

obiskovalcev 
1.000 obiskovalcev 1.043 obiskovalcev 3.000,00 2.000 

Nastopi na 

sejemskih in drugih 

prireditvah 

 

2 skupna nastopa 

3 nastopi v parku 

 

1 skupni nastop 

7 nastopov v parku 
1.500,00 200 

Usposabljanje 

lokalnih vodnikov 

2 srečanji vodnikov, 

13 uvajanj vodnikov, 

7 obvestil preko e-

maila o novostih 

2 srečanji vodnikov, 

30 uvajanj vodnikov, 

15 obvestil  

 

1.000,00 1.170 

 

Druge promocijske 

aktivnosti 

 

 

posveti; izdaja 

znamke; 

predstavitev hotel 

Park… 

1.000,00 200 

SKUPAJ  
  

19.670 

 

2.2.10 Projekti in projektne ideje 

2.2.10.1 Projekt LJUBA- Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju 

V letu 2014 smo skupaj z ZRSVN OE Ljubljana (vodilni partner), ter ostalimi partnerji (KGZS Zavod 

Ljubljana in ZRC SAZU) prijavili projekt LJUBA na razpis Programa finančnega mehanizma EGP 2009-

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

raznovrstnosti. Projekt je bil odobren in se je začel izvajati februarja 2015. 

  

KP Ljubljansko barje je v letu 2015 kot partner v projektu izvedel oz. sodeloval pri izvedbi naslednjih 

aktivnosti:   

 Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani www.ljuba.si; 

 Priprava člankov za lokalne medije (Mostiščar, Naš Časopis, Glasnik, Barjanski list); 

http://www.ljuba.si/
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 Predstavitev projekta na dveh tradicionalnih dogodkih, dijakom Gimnazije Želimlje in BC 

Naklo in drugih zunanjih dogodkih; 

 Sodelovanje pri izvedbi KOPOP izobraževanj za kmete; 

 Sodelovanje pri oblikovanju promocijskega materiala; 

 Svetovanja in usposabljanja kmetov glede vpisa KOPOP ukrepov v obliki individualnih obiskov 

(preko 60 obiskov); 

 Sodelovanje pri revitalizaciji nizkega barja in rastišča Loeselijeve grezovke v Strajanovem 

bregu; 

 Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prostovoljne delovne akcije v Strajanovem bregu in 

novinarske konference; 

 Zakup in revitalizacija 5,5 ha kmetijskih zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 

RS;  

 Sklenitev pogodbenega varstva za strašničinega mravljiščarja in barjanskega okarčka na 21,5 

ha;  

 Sodelovanje pri pripravi dolgoročnega načrta upravljanja s projektnim območjem, ki bo 

dosegljiv na spletni podstrani v obliki aplikacije ISSUU; 

 Sodelovanje pri pripravi treh celostnih načrtov upravljanja kmetij na Ljubljanskem barju; 

 Sodelovanje pri preizkušanju različnih metod odstranjevanja invazivne tujerodne rastlinske 

vrste zlate rozge; 

 Sodelovanje pri izvedbi popisa pokošenosti travnikov na Ljubljanskem barju. 

 

2.2.10.2 Projekt LOKNA- Ohranitev in promocija vodnih biotopov- kali in barjanska okna za prihodnost 

 

Leta 2012 je KP Ljubljansko barje skupaj s partnerji JU Priroda, mesto Krk in  Geodetski inštitut 

Slovenije prijavil čezmejni projekt LOKNA- ohranitev in promocija vodnih biotopov. Projekt naslavlja 

na hrvaški strani kraške kale na otoku Krku, na slovenski pa pojav barjanskih oken na Barju. Oba 

vodna biotopa predstavljata pomembne habitate za ogrožene vrste, obenem pa zaradi antropogenih 

vplivov in sprememb v okolju vse bolj izginjata oziroma sta resno ogrožena.  Projekt predvideva 

aktivnosti popisov, sanacije in promocije ohranjanja obeh vodnih pojavov. Kljub obvestilu, da se 

projekt ni uvrstil med odobrene smo v februarju 2015 dobili vest, da je projekt odobren, zato smo 

nemudoma pristopili k izvedbi načrtovanih aktivnosti: V letu 2015 smo, skladno s projektnim 

načrtom, samostojno ali v sodelovanju s partnerji  in zunanjimi izvajalci izvedli: 

- 4 sestanke projektnih partnerjev 

- Izdelava komunikacijskega načrta 

- Uvodno konferenco na Igu 

- Izbiro izvajalcev vsebinskega in administrativno-finančnega vodenja projekta 

- Sodelovanje pri izdelavi skupnih zasnov popisa in varovanja vodnih biotopov 

- Pripravo vsebin, oblikovanje in tisk letaka LOKNA 

- Čiščenje in sanacija Strahomerskih oken 

- Oblikovanje celostne grafične podobe projekta 

- Osnovni popis barjanskih oken (osnovni podatki: lega, velikost, zaraščenost…) 

- Hidrogeološki popis /inventarizacijo barjanskih oken 

- Popis flore in favne na izbranih barjanskih oknih 

- Izvedba delavnic na temo barjanskih oken na 2 osnovnih šolah na Barju (OŠ Ig, OŠ v 

Borovnici) 

- Priprava  člankov oziroma drugih prispevkov za medije in spletno stran projektov 

- Izbor lokacij za postavitev učne poti in ureditve za obiskovalce 

- PZI in statična presoja Ureditve Strahomerskih oken za obisk 

- Priprava vsebin za  projektno brošuro  

- Izbor fotografij za vse promocijske materiale in fotorazstavo  

- Pridobitev dovoljenj, soglasij lastnika ipd. za ureditev razgledne ploščadi in učne poti. 
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2.2.10.3 Noč raziskovalcev 

 

25. septembra 2015 smo v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana izvedli predstavitev barjanskih tal in 

voda. Predstavili smo Ljubljansko barje in posebnosti tega območja in v nadaljevanju izvedli nekaj 

skupinskih poskusov na temo poroznosti in prepustnosti barjanskih tal. Učenci so izdelovali pet 

različnih modelov vodonosnikov, ki smo jih na koncu testirali. Preko izvedenih poskusov smo 

ugotovili, kje v barjanskih tleh se nahaja pitna voda in kako prihaja na površje. Prireditve se je 

udeležilo dvajset učencev devetega razreda OŠ Livada in dve  učiteljici.  

 

2.2.10.4 Projekt CONWAST- celovito upravljanje z odpadki 

Projekt je bil oddan na razpis LIFE, vendar ni bil izbran, zato se ni izvajal. 

 

2.2.10.5 Projekt Sava Parks Network 

Vodilni partner je odstopil od priprave projekta, zato do oddaje prijave na razpis ni prišlo. 

 

2.2.10.6 Projekt Sava Eco Tours 

Zaradi sprememb v partnerstvu je bil projekt s podobno vsebino razširjen iz območja reke Save na 

celotno Podonavje. Projekt naslavlja problematiko obiskovanja mokrišč v porečju reke Donave, 

njihovo ogroženost zaradi neurejenega obiska in skupni pristop vseh partnerskih mokrišč pri 

reševanju te težave. V sklopu projekta bodo številne izmenjave izkušenj, predstavitve dobrih praks, 

usposabljanje zaposlenih v parkih, skupna promocija in trženje, deloma pa bo mogoče tudi urediti 

manjše infrastrukture za obiskovanje mokrišč. Projektni predlog je bil pripravljen in pravočasno 

oddan na razpis programa teritorialnega sodelovanja Podonavje. 

 

2.2.10.7 Priprava projekta Interpretacija in prezentacija dediščine Ljubljanskega barja 

 

Priprava projektne ideje za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada ( na podlagi OP Evropska 

kohezijska politika) naj bi se po prvotnih načrtih nanašala predvsem na interpretacijo in prezentacijo 

naravne in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju ( info center in ureditev prezentacije kolišč). Ker 

je vmes prišlo do sprememb meril za odobritev projektov smo  skupaj s partnerji začeli pripravljati 

projekt, ki je usmerjen v tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite 

uporabe virov; programska os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; naziv prednostne 

naložbe: 2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 2000). 

V letu 2015 je bilo oblikovano osnovno projektno partnerstvo ( KPLB, DOPPS, ZRC SAZU, ZRSVN, 

CKFF) in pripravljen osnutek projektnih aktivnosti, ki je bil posredovan na MOP. 

 

Tabela 2.2.10 - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov za izvedbo projektov  

NALOGA PO 

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK  

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

Izvedba projekta 

LJUBA  

Izvedba projektnih 

aktivnosti  

Uspešna realizacija 

projektnih 

kazalnikov 

6.330  

(lastna udeležba v 

2015) 

 46.040  

(od tega 5.466,18  

lastna udeležba v 

letu 2015) 

 

Izvedba projekta 

LOKNA 

Izvedba projektnih 

aktivnosti 

Uspešna realizacija 

projektnih 

kazalnikov 

3.200  

(lastna udeležba v 

2015) 

39.087 

(od tega 2.420,55 

(lastna udeležba v 

2015) 

Izvedba projekta 

Noč raziskovalcev  

Izvedba projektnih 

aktivnosti 

Izvedene planirane 

aktivnosti 
1.400 1.400 
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Projekt Sava 

Parks Network 

Prijava na razpis 

Podonavje 

Projekt ni bil 

pripravljen 
200 0 

Projekt Sava 

Ecotours 

Prijava na razpis 

Podonavje  
Prijava oddana 0 0 

Projekt 

Interpretacija in 

prezentacija 

dediščine LB 

Razvoj projektne 

ideje 

Projektni osnutek 

pripravljen 
0 0 

SKUPAJ    86.527 

 

2.2.11 Poslovanje javnega zavoda 

Ker je KP Ljubljansko barje statusno ustanovljen kot javni zavod  zahteva  samo poslovanje zavoda 

izvajanje številnih rednih aktivnosti, med katerimi izpostavljamo: 

- Kadrovske zadeve 

- Pravne in upravne zadeve 

- Finančno poslovanje 

- Interno komuniciranje  

- Administrativna podpora 

 

Obveznosti s teh področij so številne in zahtevne (zakonodaja in novi predpisi,  planiranje in 

poročanje, vodenje evidenc, nadzor nad  finančnim poslovanjem, javno naročanje…)  in se ne glede 

na kadrovsko osiromašeno ekipo le še  povečujejo,  tako po zahtevnosti kot količinsko.  Naša zelo 

konzervativna ocena je, da za ta vidik poslovanja  zaposleni v zavodu povprečno porabimo vsaj 

tretjino vseh delovnih ur.  

 

Svet JZ KP Ljubljansko barje se je v prvi polovici leta 2015 sestal na dveh rednih sejah, na eni je 

potrdil program dela 2015 in poročilo o delu za leto 2014, na drugi pa podal mnenje o kandidatu za 

direktorja. Člani sveta so se odločili uveljavljati sejnine in povračilo potnih stroškov. Strokovni svet se 

je sestal na seji, na kateri so člani potrdili poročilo o delu za 2014 in obravnavali nekatera druga 

aktualna strokovna vprašanja.  

Konec julija 2015 je potekel mandat v.d. direktorice zavoda. Razpis je bil objavljen maja 2015, vendar 

nov direktor ni bil imenovan, mandat v.d. direktorice je bil podaljšan do januarja 2016. 

Med aktivnosti, ključne za poslovanje zavoda, moramo upoštevati tudi  tiste, ki predstavljajo  fiksne 

stroške delovanja zavoda ( najemnine poslovnih prostorov, naročnine, stroški pisarniškega materiala, 

ogrevanje, telefonija, servisi opreme, vzdrževanje IT sistema in opreme, čiščenje… ipd.).  

 

 

Tabela 2.2.11 - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov poslovanja zavoda 

NALOGA PO 

PROGRAMU DELA 

KAZALNIK  

DOSEGANJA 

REALIZACIJA 

DOSEGANJA 

KAZALNIKOV 

NAČRTOVANI 

STROŠKI 

REALIZACIJA 

STROŠKOV 

Finančno 

poslovanje zavoda  

 

Urejeni finančni 

dokumenti; 

revizijsko poročilo 

Urejeni finančni 

dokumenti,obračun 

plač, zahtevki,  2 

poročili, 1 finančni 

8.000 
 

9.930 
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načrt; vodenje 2 

projektov 

Delovanje 

organov 

upravljanja 

Redne seje 

strokovnega in 

sveta zavoda 

2 seji sveta; 1 seja 

strokovnega sveta 
3.500 650 

Drugi  stroški 

poslovanja 
  19.720 19.702 

SKUPAJ    30.282 

 

2.3   Investicije 

 Sredstva za investicije smo namenili dodatni opremi službenega avtomobila, ki je ni bilo mogoče 

pridobiti s projektnimi sredstvi LJUBA in vzdrževanju računalniške opreme zavoda v skupni vrednosti 

1.009.29EUR.  

 

Tabela 2.3 – Investicije 2015 

OPREMA REALIZACIJA STROŠKOV v EUR 

slušalke 167,75 

računalnik- osnovna plošča 262,74 

vlečna kljuka Škoda Yeti 438,80 

pnevmatika Škoda Yeti 140 

SKUPAJ 1.009,29 
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3. POROČILO O IZVEDBI KADROVSKEGA NAČRTA 

3.1   Zaposlenost 

Število zaposlenih za nedoločen čas v letu 2015 se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014 ni  

povečalo z in dosega le tri javne uslužbence, in sicer direktorja, poslovnega sekretarja in višjega 

naravovarstvenega svetovalca. V okviru projekta LJUBA, ki traja od marca 2015 do maja 2016 sta se 

na stroške projekta na parku zaposlila dva naravovarstvena svetovalca. Poleti 2015 bila na parku 

preko programa  »Usposabljanje na delovnem mestu« zaposlena sodelavka. Park z njeno zaposlitvijo 

ni imel stroškov, saj je program v celoti financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Drugih 

odhodov/prihodov kadrov ni bilo. 

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.  

Poseben problem izhaja 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. Zaradi minimalnega 

števila zaposlenih je bila obremenitev zaposlenih zelo velika, poleg količine pa je bila velika tudi 

raznovrstnost dela, ki je zahtevala zelo različna znanja in spretnosti. Ukvarjanje z veliko različnimi 

zadevami je šlo na račun poglobljenega strokovnega dela. Zaposleni in zunanji sodelavci parka 

izkazujejo izjemno motivacijo in svoje naloge opravljajo veliko nad pričakovanji in posplošenimi  

sodbami o delovanju javnega sektorja. 

V letu 2015 sta vsaka za dva plačna razreda po sprostitvi napredovanj napredovali dve sodelavki. 

Tabela 3.1.1- Realizacija kadrovskega načrta 2015 

Zaposleni, ki jih 

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

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 
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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. 

2015 (1+2) 

0 0 1 4 0 0 5 

 

 

Tabela 3.1.2 : Realizacija načrta stroškov dela po denarnem toku 

STROŠKI DELA  2015 - DENARNI TOK 
SKUPAJ 

REALIZACIJA 2015 
SREDSTVA 
MOP 2015 

DRUGI VIRI 
SREDSTEV 

2015 

SKUPAJ 
SREDSTVA 

2015 

DEJAVNOST 
NA TRGU 

2015 
DELEŽ 

MOP V % 

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

a) plače in dodatki 98.081,18 61.218,18 36.863,00 98.081,18 0,00 62 

od tega dodatki za delo v 

posebnih pogojih       0,00 0,00   

b) regres za letni dopust 1.366,33 756,55 609,78 1.366,33 0,00 55 

c) povračila in nadomestila  8.903,68 6.622,71 2.280,97 8.903,68 0,00 74 

d) sredstva za delovno 

uspešnost       0,00 0,00   

e) sredstva za nadurno delo       0,00 0,00   

f) drugi izdatki (odpravnine, 

solidarnostna pomoč, 

jubilejne nagrade) 0,00 0,00   0,00 0,00   

SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f) 108.351,19 68.597,44 39.753,75 108.351,19 0,00 63 

g) Skupaj bruto plače (a+d+e) 98.081,18 61.218,18 36.863,00 98.081,18   62 

h) Skupaj drugi osebni 

prejemki (b+c+f) 10.270,01 7.379,26 2.890,75 10.270,01   72 

i) Skupaj prispevki, davek, 

premije pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 16.103,08 10.014,09 6.088,99 16.103,08   62 

SKUPAJ 2. (g+h+i) 124.454,27 78.611,53 45.842,74 124.454,27 0,00 63 

j) prispevki  15.867,75 9.866,37 6.001,38 15.867,75   62 
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k) premije pokojninskega 

zavarovanja  235,33 147,72 87,61 235,33   63 

struktura virov   63,16 36,84   0,00   

 

Tabela 3.1.3: Realizacija zasedenosti delovnih mest 

 

 

Naziv DM 

Število 

sistemiziranih DM 

po veljavnem 

pravilniku 

Število zasedenih 

DM na dan 31. 12. 

2014 

Predvideno število 

zasedenih DM na 

dan 31. 12. 2015 

Realizirano število 

zasedenih DM na 

dan 31. 12. 2015 

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 3 3 

naravovarstveni 

svetovalec 

2 0 0 0 

naravovarstveni nadzornik 

III 

2 0 0 0 

naravovarstveni sodelavec 

IV 

1 0 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 

 

3.2   Ostale oblike dela 

Za izvedbo najnujnejših prioritetnih nalog smo sklenili pogodbe z zunanjimi izvajalci za izvedbo 

spremljanja stanja na terenu ( nadzor terena), in izvedbe storitev priprave in izvedbe turističnega 

obiska in promocije  parka. Avtorske pogodbe so bile sklenjene za izvedbo turističnih vodenj ( plačilo 

iz lastne dejavnosti).  Preko študentske napotnice smo zagotavljali čiščenje poslovnih prostorov.  

V okviru programa Zavoda za zaposlovanje RS za usposabljanje na delovnem mestu smo dva meseca 

zaposlovali  brezposelno osebo, pri čemer stroški za zavod niso nastali. KP Ljubljansko barje je tudi 

upravljavec z  območjem svetovne dediščine, vendar sistemsko financiranje te dejavnosti za enkrat ni 

urejeno, zato smo primorani naloge, vezane na varovanje svetovne dediščine, opravljati v okviru 

zasedenih delovnih mest in s pomočjo pogodbe z zunanjim izvajalcem. 
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3.3    Izobraževanje 

Zaposlenim v zavodu je bilo skladno z možnostmi in ponudbo omogočeno usposabljanje s področja 

predstavljanja in ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, naravovarstvenih, okoljskih ter 

bioloških znanosti. Omogočeno je bilo tudi sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji, ki  

se je izboljšalo tudi z ustanovitvijo Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije. Izbirali smo 

izključno tista izobraževanja, seminarje, delavnice, kongrese za katere ni bilo potrebno plačati 

kotizacije in drugih dajatev in kjer je bilo predvideno aktivno sodelovanje zaposlenih v parku 

(prezentacije). Stroški udeležbe na izobraževanjih in  kongresih, povezanih z upravljanjem svetovne 

dediščine, so bili kriti na podlagi pogodbe z MK. Vsi zaposleni se tudi redno udeležujejo strokovnih 

vodenj v organizaciji parka. 
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4. FINANČNO POROČILO 

4.1  Prihodki 

Javni zavod KP Ljubljansko barje je v letu 2015  pridobival sredstva za izvajanje programa dela  iz 

naslednjih virov: 

 Ministrstvo za okolje in prostor 

o pogodba o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave                            

št. 2330-15-850008 v višini 31.217,16 EUR (PP 765710) 

o aneks 1 k  pogodbi št.  2330-15-850008 v višini 42.302,28 EUR (PP 765710) 

o aneks 2 k  pogodbi št.  2330-15-850008 v višini 82.084,56 EUR (PP 765710) 

o pogodba o financiranju investicij št. 2550-15-330007 v višini 1.000 EUR (PP 

765710) 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Urad za UNESCO) 

o pogodba o sofinanciranju izvajanju programa Slovenske nacionalne komisije za 

UNESCO št. 3330-15-500068v višini 3.115 EUR(PP 569510) 

 Ministrstvo za kulturo 

o Pogodba o zagotavljanju sredstev za izvajanje aktivnosti upravljanja Svetovne 

dediščine prazgodovinskih kolišč na Igu na Ljubljanskem barju št. 3340-15-

149001 v višini 14.000 EUR (PP 948310) 

 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije 

o Pogodba o sofinanciranju ukrepov varstva narave na kmetijskih zemljiščih št. 

C2550-15-330021 v višini 12.000 EUR 

 Izvajanje aktivnosti v projektih nacionalnih ali mednarodnih finančnih programov 

o Projekt Noč raziskovalcev 

 Inštitut Jožef Štefan v višini 1.400 EUR (prejeto) 

o Projekt LJUBA 

 zahtevek 1 v višini 12.303,65 EUR (prejeto 11.688 EUR) 

 zahtevek 2 v višini 46.674,95 EUR 

o Projekt LOKNA 

 Zahtevek 1 v višini 5.341,76 EUR 

 Sredstva lokalnih skupnosti 

o Občina Ig 

 Pogodba 62201-008/2015v višini 1.550 EUR 

o Mestna občina Ljubljana/Turizem Ljubljana 

  Naročilnica v višini 9.900 EUR 

 Lastna dejavnost – vodenja 3.473,00 EUR 

 Presežek prihodkov nad odhodki 2014 v višini 4.781,00 EUR 
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Tabela 4.1: Prihodki KP Ljubljansko barje v letu 2015 - OBRAČUNSKI TOK 

 

VIR V  EUR 

I. DRŽAVNI PRORAČUN 173.481 

    

Prejeta sredstva iz državnega proračuna  -MOP  155.131 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna  - MIZŠ 3.115 

    

Prejeta sredstva iz državnega proračuna  - MK 14.000 

Preneseno na sklad premoženja za nabavljena osnovna sredstva  - konto 98 1.760 

Na kratkoročne pasivne  razmejitve preneseno   - konto 29  7.500 

Na prihodkih  sredstev MK  za stroške v letu 2015 4.740 

    

Prejeta sredstva iz državnega proračuna -  SKZG  12.000 

Preneseno na dolgoročno odložene prihodke za lastni delež za nabavljena OS iz 

projektov  - konto 92 1.505 

Prihodki namenjeni za pokrivanje lastnega deleža projekt LJUBA  5.014 

Prihodki namenjeni za pokrivanje lastnega deleža projekt LOKNA  2.421 

Prihodki namenjeni za programske stroške zavoda  3.061 

Na prihodkih sredstev iz državnega proračuna - SKGZ 10.495 

    

II. LOKALNA SKUPNOST  11.450 

Prejeta sredstva za izvajanje programa iz lokalne skupnosti  11.450 

    

    

III. LASTNI VIRI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  132.863 

    

Sredstva za izvajanje projektov  153.199 
Preneseno na sklad premoženja za nabavljena osnovna sredstva  - LJUBA - EU - 

konto 98 22.589 
Preneseno na sklad premoženja za nabavljena osnovna sredstva  - LJUBA - 

nacionalno sof. - konto 98 2.657 

Prihodki za projekte - nacionalno sofinaciranje  18.264 

Prihodki iz sr. Iz proračuna RS iz drugih EU inst. - Norveški Mehanizem  LJUBA 68.539 

Prihodki iz sr. Iz proračuna EU za projekte  -  IPA - LOKNA  41.150 

Na prihodkih sredstev za projekte  127.953 

    

Prejeta sredstva od vodenja obiskovalcev  3.415 

Prejeta sredstva od oprav.storitev - strok. delavnice in predav. 1.400 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki iz poslovanja 95 

    

IV. RAZMEJENI PRIHODKI    
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Razmejeni prihodki v kratkoročne pasivne časovne razmejitve za namensko 

pridobljena sredstva za projekte, ki niso dokončani v letu 2015 in se nadaljujejo 

v letu 2016. Presežek neporabljenih sredstev za projekte znaša  7.500 

SKUPAJ VSI PRIHODKI  PO OBRAČUNSKEM TOKU 317.795 

 

 

 

4.2    Odhodki 4.3  

4.2.1      Odhodki redne dejavnosti 

 
Vrednost skupnih odhodkov redne dejavnosti javnega zavoda (po načelu obračunskega  

toka) v letu 2014 je znašala 313.669 EUR. Razdelitev odhodkov po posameznih 

postavkah je naslednja: 

 

  Tabela 4.2:1 Odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2015 po obračunskem toku 

  
ODHODKI V EUR 

Fiksni materialni stroški 25.679 

Programski materialni stroški 74.207 

stroški nastali na projektih : 85.127 

Projekt LJUBA  46.040 

Projekt LOKNA  39.087 

Stroški dela 77.988 

Stroški dela na projektih  50.261 

Projekt LJUBA  40.936 

Projekt LOKNA  9.325 

amortizacija drobnega inventarja 407 

SKUPAJ VSI ODHODKI 313.669 

 

 

4.3 Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka  

Po načelu denarnega toka je JZ Krajinski park Ljubljansko barje iskazuje  presežek odhodkov nad 

prihodki  v višini 121.776 EUR, kar pomeni, da je upoštevno načelo denarnega toka.   Nastale 

obveznosti  oz.  stroški nastali pri delu za  projekta LJUBA in LOKNA , v letu 2015  so se pokrivali  iz 

likvidnostnega posojila pridobljenega pri Zakladnici Republike Slovenije.  

 

Tabela 4.3.1: Prejemki po načelu denarnega toka v primerjavi s planom  

    

VRSTA PREJEMKA 

PLAN  realizacija 
indeks 

realizacija 
15/plan15     2015 2015 
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I.   
PREJEMKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE (A+B) 205.718 215.478 105 

A   
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH 
FINANC (1.+2.+3.) 185.719 210.548 113 

1. 7400 
SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 185.719 189.163 102 

1.1.   
SREDSTVA ZA TEKOČO 
PORABO 184.719 188.163 102 

1.2.   SREDSTVA ZA INVESTICIJE 1.000 1.000 100 

2 7401 
SREDSTVA IZ OBČINSKIH 
PRORAČUNOV 0 11.450   

2.1.   
SREDSTVA ZA TEKOČO 
PORABO 0 11.450   

2.2.   SREDSTVA ZA INVESTICIJE       

3 741 

PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU   9.935 

 
            

B   

DRUGI PREJEMKI ZA 
IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE 
SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) 19.999 4.930 25 

1. 7130 

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV IZ NASLOVA 
JAVNE SLUŽBE  3.555 4.835   

2. 7102 PREJETE OBRESTI 0     

3. 7100+7101 

PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI 
DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN 
FINANČNIH INSTITUCIJ       

4. 7141 

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ 
NASLOVA IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE   95   

5. 730 DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   0 
 

6. 731 DONACIJE IZ TUJINE       

7. 786 
Ostala prejeta sredstva iz 
proračuna  EU  16.444     

8. 787 
Prejeta sredstva od drugih EU 
institucij 0     

            

II.   
PREJEMKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU  0 0 

 
            

    

PREJEMKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 

 

1. 7130 
PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV NA TRGU  0 0 589 

2. 7102 PREJETE OBRESTI       

3. 7103 

PREJEMKI OD NAJEMNIN, 
ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI 
OD PREMOŽENJA       

4. 7100+7101 

PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI 
DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN 
FINANČNIH INSTITUCIJ       
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6. 7141 

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE 
IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE       

            

I.+II.   SKUPAJ  PREJEMKI 205.718 215.478 105 

 

 

Tabela 4.3.2: Izdatki po načelu denarnega toka v primerjavi s planom 

 

   VRSTA IZDATKA KONTO PLAN  realizacija indeks  

    evid. str. 2015 2015 
realizacija 
15/plan 15 

              

I. 

IZDATKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE 
(1.+2.+3.+4.+5.)     247.762 337.254 136 

              

1. 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 400 464 116.096 108.351 93 

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000   103.818 98.081 94 

1.2. REGRES ZA LETNI DOPUST 4001   1.522 1.367 90 

1.3. 
POVRAČILA IN 
NADOMESTILA 4002   10.338 8.903 86 

1.4. 
SREDSTVA ZA DELOVNO 
USPEŠNOST 4003         

1.5. 
SREDSTVA ZA NADURNO 
DELO 4004         

1.6. 

DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 
- JUBILEJNE NAGRADE, 
ODPRAVNINE 4009   418     

2. 
PRISPEVKI IN DAVKI NA 
PLAČE 401+4028 464 17.283 16.103 93 

2.1. 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 401   16.794 15.868 94 

2.2. PREMIJE KDPZ 4015   489 235 48 

2.3. DAVKI NA PLAČE 4028         

3. 
IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE  402   113.383 184.451 163 

3.1. 
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 4020   83.363 151.847 182 

3.2. 
POSEBNI MATERIAL IN 
STORITVE 4021   0 95 

 

3.3. 

ENERGIJA, VODA, 
KOMUNALNE STORITVE IN 
KOMUNIKACIJE 4022   5.700 3.018 53 

3.4. 
PREVOZNI STROŠKI IN 
STORITVE 4023   500 1.513 303 

3.5. 
IZDATKI ZA SLUŽBENA 
POTOVANJA 4024   7.000 3.365 48 

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025   2.200 9.929 451 

3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 4026   8.120 7.879 97 

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027         
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3.9. DRUGI OPERATIVNI IZDATKI  4029   6.500 6.805 105 

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 467   4   

5. INVESTICIJSKI IZDATKI  420 462 1.000 28.345 2.835 

              

II. 

IZDATKI  IZ NASLOVA 
PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(1.+2.+3.+4.+5.)     0 0 

 
              

1. 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM  400 464 0     

2. 
PRISPEVKI IN DAVKI NA 
PLAČE 401 464 0     

3. 
IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE  402 

460 
461 0   

 

3.1. 
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 
MATERIAL IN STORITVE 4020         

3.2. 
POSEBNI MATERIAL IN 
STORITVE 4021   0 0 

 

3.3. 

ENERGIJA, VODA, 
KOMUNALNE STORITVE IN 
KOMUNIKACIJE 4022         

3.4. 
PREVOZNI STROŠKI IN 
STORITVE 4023         

3.5. 
IZDATKI ZA SLUŽBENA 
POTOVANJA 4024         

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025         

3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 4026         

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027         

3.9. DRUGI OPERATIVNI IZDATKI  4029         

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 467 0     

              

I.+II. 

  

    247.762 

  

136 SKUPAJ IZDATKI  337.254 


