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1. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljnjem besedilu: KP Ljubljansko barje) je bil
ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur.l.RS, št. 112/2008) s ciljem,
da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi
krajinska pestrost. Temeljni namen ustanovitve KP ljubljansko barje je vzpostavitev
modernega zavarovanega območja narave, v katerem se ohranja narava in
značilna krajina ter v katerem bodo prebivalci dobili nove razvojne priložnosti,
obiskovalci pa se bodo v njem dobro počutili.
Območje KP Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic
in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega
števila naravnih vrednot, naravnih spomenikov, naravnih rezervatov in prisotnosti mnogih
ogroženih ter mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih
habitatov in habitatnih tipov ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so
rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave.
Statusno je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski park tudi ekološko pomembno
območje, posebno območje varstva za 22 vrst ptic, posebno ohranitveno območje za 23
živalskih, eno rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov ter s tem del evropskega omrežja
varovanih območij Natura 2000. Na območju Ljubljanskega barja se nahajata tudi dve skupini
prazgodovinskih kolišč, ki sta od 9. septembra 2011 vpisani na UNESCO Seznam svetovne
dediščine.
KP Ljubljansko barje, ki obsega 130 kvadratnih kilometrov površine, je razdeljen na tri
varstvena območja, za katera so določeni različni varstveni režimi. Na celotnem območju
parka pa ni dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti in aktivnosti v obsegu,
času in na način, ki ogroža cilje parka in slabša hidrološke, geomorfološke in ekološke
lastnosti parka z vidika doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov,
zagotavljanja ustreznih hidroloških razmer ter ohranjanja krajinske pestrosti in obsega
ekstenzivnih travnikov.
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:
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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.

V mednarodnih okvirih je Slovenija pogodbenica Konvencije o biološki raznovrstnosti in
država članice Evropske unije, zavezana k izpolnjevanju dveh področnih ciljev:
 Sprejeti učinkovite in nujne ukrepe za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti, da bi
do leta 2020 zagotovili odporne ekosisteme, ki bi še naprej zagotavljali osnovne
storitve s čimer se zagotovi raznovrstnost življenja na Zemlji in ki bi prispevali k
človeški blaginji in izkoreninjanju revščine (cilj Nagoya Aichi, ki je bil sprejet na 10.
Konferenci pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti).
 Zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU do leta 2020
in njihova obnovitev v največji možni meri, hkrati pa okrepiti prispevek EU za
zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti na globalni ravni (Biotska raznovrstnost
2020).
Poleg obeh navedenih ciljev (in s tem obeh strateških dokumentov) projekt podpira izvajanje
vladnega Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007–2013, enega izmed
nacionalnih prednostnih nalog v skladu z Nacionalnim programom varstva okolja 2005–2012.
1.1.

Osebna izkaznica Krajinskega parka Ljubljansko barje

Območje

Krajinski park Ljubljansko barje

Lokacija

KP Ljubljansko barje se nahaja na Ljubljanskem barju, ki leži v
osrednji Sloveniji in je najjužnejši del Ljubljanske kotline.
Razprostira se od Ljubljanskih vrat med Golovcem, Gradom in
Šišenskim hribom na severu in severovzhodu, do Polhograjskega
hribovja na severozahodu in zahodu, na jugu sega do Krimskega
hribovja z Menišijo, na jugovzhodu pa do Dolenjskega podolja.

Površina zavarovanega
območja

13.505 ha oziroma 135 km2

Upravni status

KP Ljubljansko barje se nahaja na območju 7 občin: Brezovica,
Borovnica, Ig, Log – Dragomer, Škofljica, Vrhnika ter Mestna
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občina Ljubljana.
Osnovne značilnosti

Območje KP Ljubljansko barje je največje območje mokrotnih
travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih in vodnih površin v
Sloveniji. Zaradi načina obdelave (ekstenzivno košeni travniki) se je
ohranila visoka biotska raznovrstnost. Večji del varovanih,
klasifikacijskih vrst živali in rastlin oziroma habitatnih tipov je
življenjsko vezan na ohranitev mokrotnega značaja ekosistema
Ljubljanskega barja ter na ohranitev obsega ekstenzivno upravljanih
travnikov (skromno gnojeni in pozno košeni).

Naselja v parku

Znotraj KP Ljubljansko barje v celoti ali v večjem delu leži 22
naselij, in sicer Jezero, Notranje Gorice, Plešivica, Podplešivica,
Vnanje Gorica, Žabnica, Brest, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kremenica,
Matena, Strahomer, Tomišelj, Vrbljene, Draga, Podkraj, Črna vas,
Lipe, Bevke, Bistra in Blatna Brezovica.
Znotraj KP Ljubljansko barje ležijo tudi druga naselja, vendar le
njihov manjši del: Ljubljana ob Ižanski cesti južno od obvoznice,
del Podpeči, Verda, Sinje Gorice, Goričice, Prevalj in Kamnika pod
Krimom, Loga in Lukovice pri Brezovici, Dola in Brega pri
Borovnici ter manjši del naselij Pako, Gumnišče, Lavrica in
Škofljica.

Število prebivalcev v parku

Leta 2011 je po podatkih Centralnega registra prebivalstva znotraj
meje KP Ljubljansko barje živelo 11.946 prebivalcev.

Raba

Urbane površine predstavljajo okoli 5 % površine KP Ljubljansko
barje, 1 % zavzemajo vodne površine (stoječe vode, jarki, kanali,
reke, potoki) in 9 % gozd. Več kot dve tretjini površine parka
predstavljajo kmetijske površine, pri čemer prevladujejo travniki
(46 %), sledijo jim njive in vrtovi (31 %).

Lastništvo

Večina zemljišč v parku je v zasebni lasti (83 % zemljišč). V
lasti/solastništvu RS je okoli 12 % zemljišč, s 3 % upravlja Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov. 0,7 % zemljišč je v lasti/solastništvu
občin, 0,6 % v lasti/solastništvu Rimskokatoliške cerkve oz.
okoliških župnij, v lasti/solastništvu podjetij pa je približno 0,5 %
zemljišč KP Ljubljansko barje.

Ustanovitev parka

KP Ljubljansko barje je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem
parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08), ki je začela
veljati 12. decembra 2008.

Kategorija zavarovanja

Krajinski park V. kategorije po IUCN

Varstveni status

Širše zavarovano območje – krajinski park (IUCN V. kategorija), 2
ekološko pomembni območji, območje Nature 2000. Predstavlja
posebno območje varstva za 22 vrst ptic na podlagi evropske
direktive o pticah. Izjemno je zaradi velikega števila naravnih
vrednot (59), naravnih spomenikov (9), naravnih rezervatov (6) in
prisotnosti velikega števila ogroženih in mednarodno varovanih
prostoživečih rastlinskih (1) in živalskih vrst (23), njihovih
habitatov in habitatnih tipov (7) ter kot območje številnih kulturnih
vrednot in mozaične krajine, ki je rezultat dolgotrajnega sožitja
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človeka z naravo.
Varstvena območja v parku

Prvo varstveno območje (44,5 km2 ali 33% celotnega območja) je
naravovarstveno najpomembnejše in je prednostno namenjeno
uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, ugodnega
stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in temu
prilagojenemu opravljanju kmetijske dejavnosti.
Drugo varstveno območje (26,3 km2 ali 19% celotnega območja)
je naravovarstveno pomembno in je namenjeno uresničevanju
varstva naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in pestrosti
krajine ter sonaravnim oblikam kmetijske dejavnosti in trajnostni
rabi drugih naravnih virov na način, ki je za naravo čim manj
moteč.
Tretje varstveno območje (64,2 km2 ali 48% celotnega območja) je
prednostno namenjeno ohranjanju krajinske pestrosti in
spodbujanju trajnostnega razvoja.

Mednarodni status

Na območju KP Ljubljansko barje se nahajata dve skupini
prazgodovinskih kolišč, ki sta vpisani na UNESCO Seznam
svetovne dediščine.

Število ožjih zavarovanih
območij

15 (9 naravnih spomenikov in 6 naravnih rezervatov)

Število naravnih vrednot

59

Število kulturnih
spomenikov

4 kulturni spomeniki državnega in 3 kulturni spomeniki lokalnega
pomena

Število enot kulturne
dediščine

246

Članstvo v mednarodnih
zvezah

Načrtuje se včlanitev v mrežo zavarovanih območij v Evropi
(Europarc Federation) ter vpis območja na seznam Ramsarskih
lokalitet.

Upravljavec

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

Ustanovitev zavoda

Ustanovitev s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 55/2009, z dne 17. 7. 2009).

Naslov

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

Telefon

00386 (0) 8 205 23 50

Fax

00386 (0) 1 356 60 64

e-mail
Spletna stran

info@ljubljanskobarje.si
www.ljubljanskobarje.si
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2. UVOD V PROGRAM DELA
Program dela Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2013 je strukturiran podobno kot
dosedanji programi dela zavoda, pri čemer so upoštevana Izhodišča za pripravo programov
dela in finančnega načrta za leto 2013.
V uvodnem delu s predstavitvijo zavarovanega območja in oceno izvedbe programa dela za
preteklo obdobje so navedene glavne prioritete upravljanja, upoštevajoč predvsem finančno
in kadrovsko situacijo in naloge izvajanja javne službe varstva narave, kot jih zavarovanim
območjem narave in parku predpisujejo Zakon o ohranjanju narave ter Uredba KP
Ljubljansko barje.
Sledi osrednji del, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je program dela oziroma letni
program aktivnosti po posameznih vsebinskih skopih, in sicer:
 načrt upravljanja,
 opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja vrst in
habitatov,
 sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in kulturne krajine,
 urejanje parkovne infrastrukture,
 naravovarstveni nadzor,
 osveščanje ter promocija in trženje parka,
 mednarodni projekti in sodelovanje.
Sledi kadrovski in finančni načrt ter priloge s predpisanimi tabelarnim delom.
V prilogi programa dela so navedene naloge, ki presegajo finančne okvire v proračunu za leto
2013, in ki se bodo izvedle le v primeru, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tekom leta z
notranjimi prerazporeditvami zagotovi potrebna dodatna sredstva.

3. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA JZ KP
LJUBLJANSKO BARJE ZA LETO 2012
Za delovanje JZ KP Ljubljansko barje je bilo po rebalansu proračuna RS za leto 2012
namenjenih na proračunski postavki 765710 Ministrstva za kmetijstvo in okolje 186.139 EUR,
kar je za 95.402 EUR ali kar 35 % manj, kot je bilo v sprejetem proračunu RS za leto 2012
pred rebalansom. Z namenom doseganja ciljev varčevalnih ukrepov je bil Program dela, ki je
bil sprejet dne 4. januarja 2012 na 5. seji sveta zavoda JZ KP Ljubljansko barje ponovno
ocenjen z vidika možnosti njegove realizacije v danih finančnih okvirjih in potrjen na Svetu
zavoda JZ KP Ljubljansko barje v začetku aprila, Vlada RS pa ga po dolgotrajni medresorski
obravnavi sploh ni obravnavala. Posledično je Javni zavod KP Ljubljansko barje v celotnem
letu 2012 deloval na podlagi začasne pogodbe o financiranju dejavnosti (osnovna pogodba in
trije aneksi).
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Bistvena odstopanja od sprejetega programa dela na svetu zavoda KP Ljubljansko barje so:
1. na področju fiksnih stroškov:
 Pri stroških za najem poslovnih prostorov je bil sklenjen dogovor za odlok plačila, v
kolikor bi bil ta potreben.
 Dosežen je bil dogovor o nižji ceni gostovanja in vzdrževanja prostorskega
informacijskega sistema KP Ljubljansko barje.
2. na področju programskih stroškov:
 Za izdelavo študije o razširjenosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v KP
Ljubljansko barje je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.
 Naloge na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja
naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov
na območju KP Ljubljansko barje, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva, niso bile
izvedene.
 Zaradi prepovedi zaposlovanja v javni upravi predvidene tri nove zaposlitve niso bile
realizirane, zato smo za zagotavljanje osnovnih nalog javne službe na področju
ohranjanja narave (naravovarstveni nadzor) sklenili pogodbo z zunanjim izvajalcem.
 Nismo izvedli nadaljevanja etnološke naloge »Življenje na Barju na starih fotografijah«
in tudi ne načrta ureditve povezovalnih poti.
Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ so se plače zaposlenih v parku znižale za
8 odstotkov. Izplačil na osnovi odprave plačnih nesorazmerij ni bilo. Skladno z zakonom in
navodili resornega ministrstva zaposleni niso napredovali niti prejemali drugih dodatkov iz
naslova delovne uspešnosti in nadur. Vsi zaposleni so tako na izhodiščnih plačnih razredih za
kategorizirano delovno mesto, ki ga zasedajo. Izplačan je bil močno znižan regres za letni
dopust. Znižali smo potne stroške, nadomestila za prevoz na delo in prehrano.
Finančno je bil proračun parka za izvedbo programa dela realiziran v celoti, dodatno je bil
skladno s sklepom sveta zavoda za izvedbo programa dela 2012 porabljen tudi pretežni del
sredstev presežka iz leta 2011 in na trgu ustvarjenega dohodka. Naloge upravljanja z
območjem ostankov kolišča na Ljubljanskem barju, ki so vpisana na UNESCO Seznam
svetovne dediščine, so bile izvedene na podlagi pogodbe s pristojnim Ministrstvom za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Za park je velika ovira, da je začel s svojim delovanjem proti koncu finančne perspektive
Evropske unije, ko so bili pomembnejši razpisi evropskih skladov že zaprti, skrajno omejena
kadrovska zasedba in proračun pa sta še dodatno otežkočila pridobivanje projektnih sredstev
(zagotavljanje lastne udeležbe, avansiranje, priprava in vodenje projektov).
Ne glede na navedene okoliščine ocenjujemo, da smo v javnem zavodu program dela za leto
2012 zadovoljivo izpolnili. Prva prioritetna naloga tega je bila priprava Načrta upravljanja. Pri
tem smo s časovnico sledili sprejetemu Programu priprave NU (poslanstvo in vizija parka,
opis in celovita ocena stanja, SWOT analiza, cilji in usmeritve). Pripravljeni so strokovni
predlogi ohranitvenih ukrepov za pomembnejše skupine rastlinskih in živalskih vrst (ptice,
metulji, kačji pastirji, netopirji, dvoživke) ter najbolj ogrožene habitatne tipe. Oblikovani so
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ukrepi in priporočila za področje kmetijstva in razvoja podeželja. Na približno tretjini
območja parka smo inventarizirali tujerodne rastlinske vrste in določili ukrepe za
preprečevanje širjenja. Druga prioriteta programa dela 2012 je bilo redno in konstruktivno
sodelovanje z različnimi deležniki na območju in zunaj parka (od občin do nevladnih in
strokovnih organizacij, izobraževalnih institucij, organov pregona itd.). Po naši oceni smo
zastavljene cilje na tem področju dosegli, saj je park postal relevanten subjekt v prostoru, s
sodelovanjem in skupnimi aktivnostmi z različnimi deležniki pa bili doseženi cilji parka, ki jih
sami nikoli ne bi dosegli.
Na področju predstavitve, informiranja in osveščanja o ohranjanju narave in kulturne
dediščine v parku smo dosegli precejšen uspeh. Pripravili smo večje število dogodkov z
namenom osveščanja o pomenu zavarovanega območja, osvežen in redno aktualiziran je
prostorsko-informacijski in predstavitveni spletni portal www.ljubljanskobarje.si.
Neposredno smo preko predavanj, predstavitev in vodenj nagovorili preko 5000 ljudi.
Spletna stran ima mesečno vsaj 6000 obiskov. Zabeležili smo preko 50 različnih novinarskih
prispevkov, ki se nanašajo na KP Ljubljansko barje. Kot soorganizatorji smo sodelovali smo
na številnih lokalnih prireditvah, izdali novo izletniško karto, Postavljena je bila Učna pot
Bevke ter prenovljena Koščeva učna pot, ter pripravljeno vse za postavitev učne poti Iška.
Označili smo spomeniško UNESCO območje. Vzpostavljamo blagovno znamko Barjanski
cekarček, preko katere združujemo in tržimo lokalne pridelovalce.
Sodelujemo v dveh projektih, financiranih s strani EU finančnih programov, pripravili smo
prijavo na razpis IPA, katerega rezultate pričakujemo v začetku leta 2013. Pridobili smo
sredstva za izvedbo dveh projektov razvoja podeželja, žal pa smo se več projektom, ki so
sicer dobili podporo LAS, morali odpovedati, saj ne moremo zagotavljati lastne udeležbe.
Na področju naravovarstvenega nadzora smo sklenili pogodbo z zunanjim izvajalcem,
sodelujemo pa tudi z organizacijami na terenu in pristojnimi inšpektorati ter vzpostavili
prijave nedovoljenih posegov preko posebnega spletnega naslova. Kolišča z Ljubljanskega
barja, ki so bila vpisana na Seznam svetovne dediščine UNESCO, upravljamo v sodelovanju z
ministrstvom, pristojnim za kulturo in Nacionalno komisijo za UNESCO. S prispevki smo
sodelovali na dveh mednarodnih konferencah. Sodelovali smo pri pripravi strokovnih podlag
za plovnost Ljubljanice ter aktivno spremljamo načrtovane spremembe Skupne kmetijske
politike EU po letu 2013. Aktivno sodelujemo tudi v Skupnosti naravnih parkov Slovenije
(skupni promocijski nastopi, spletna stran www.parkislovenije.si, stroka).
Na terenu opažamo, da se kot posledica splošne gospodarske, finančne in vrednostne krize
ter neprepričljive podpore s strani politike močno slabša tudi odnos javnosti, lokalnih
skupnosti in medijev do področja varstva narave. Opazno je nespoštovanje določil Uredbe
KP Ljubljansko barje, ki je ne spoštujejo ne lokalne skupnosti, ne investitorji in ne drugi
uporabniki prostora. S tega vidika so naši napori za spremembo odnosa in obnašanja do in
na zavarovanem območju Ljubljanskega barja vse bolj jalovi, saj moramo ob zmanjšani javni
podpori vse bolj krčiti tudi sredstva za delovanje. V zaostrenih razmerah se od zavoda, ki
izvaja javno službo varstva narave, pričakuje bodisi racionalizacija, bodisi razvojne aktivnosti
in ustvarjanje dobička, brez razumevanja in poznavanja vrednosti, ki jo ohranjena narava
družbi vrača v obliki ekosistemskih storitev, kot so čist zrak in voda, varstvo pred poplavami
in podobno.
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4. PRIORITETE 2013
Ne glede na finančne in kadrovske omejitve mora zavod v letu 2013 v okviru svojih z uredbo
in sklepom določenih nalog, prioritetno izvesti predvsem naslednje upravljavske naloge:

Prioriteta I: Varstvene upravljavske in nadzorne naloge
 Priprava osnutka Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje (v nadaljevanju: NU KP
Ljubljansko barje) skladno s sprejetim Programom priprave NU KP Ljubljansko barje
 Predstavitev in uskladitev osnutka NU KP Ljubljansko barje z deležniki in vložitev v
nadaljnjo obravnavo
 Aktivnosti za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 200,
naravnih vrednot in krajine
 Naravovarstveni nadzor

Prioriteta II: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
 Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva in obiskovalcev
 Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in osveščanja javnosti
 Nameščanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture

Prioriteta III: Razvojne naloge
 Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov
 Razvoj blagovne znamke KP Ljubljansko barje
 Sodelovanje z/med lokalnimi skupnostmi (prostorsko načrtovanje, investicijski
projekti), strokovnimi organizacijami varstva narave in varstva kulturne dediščine ter
kmetijsko svetovalno službo, nevladnimi organizacijami, kmeti in lastniki in uporabniki
zemljišč, pristojnimi inšpekcijskimi službami, drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji
in tujini in z izobraževalnimi institucijami
 Vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo
 Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine

Razporeditev aktivnosti glede na prioritete je prikazana v poglavju 5.11 (str. 32). Skladno s
prioritetami so razporejeni tudi stroški blaga in storitev ter predvidena poraba ur zaposlenih
(Tabela 5.11.1. – Razporeditev delovnih ur in stroškov po prioritetah in virih financiranja, str. 34).

JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
PROGRAM DELA 2013

13
5. PROGRAM DELA
5.1.

Načrt upravljanja

Priprava desetletnega načrta upravljanja ostaja tudi v letu 2013 prioritetna naloga. V letu
2012 je bil zaradi zamika začetka priprave načrta upravljanja in nerealiziranih dveh dodatnih
zaposlitev v letu 2011 v Programu priprave načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko
barje ažuriran časovni okvir izvajanja posameznih faz priprave načrta upravljanja. Program
določa pripravo predloga načrta upravljanja do konca leta 2013.
Glavne aktivnosti pri pripravi dokumenta načrta upravljanja v letu 2013 so
usmerjene v postavitev ukrepov in programa njihovega izvajanja, pripravo
osnutka načrta upravljanja in njegovo usklajevanje ter komunikacijo z deležniki
in lokalno skupnostjo.
V letu 2012 smo pridobili izhodišča in strokovne podlage za pripravo ukrepov na področjih,
ki so pomembna z vidika upravljanja zavarovanega območja (narava, kmetijstvo, obiskovanje
in interpretacija parka). Na podlagi tega bomo v prvi polovici leta 2013 nadaljevali s pripravo
načrta upravljanja, ki se nanaša na postavitev ukrepov in programa njihovega izvajanja ter
pripravo sistema spremljanja izvajanja načrta upravljanja. Osnutek načrta upravljanja bo nato
dopolnjen in usklajen s ključnimi organizacijami, v drugi polovici leta pa bo sledila faza
organizacije delavnic za predstavitev osnutka načrta upravljanja lokalnim skupnostim v
procesu javne obravnave. Konec leta 2013 bo pripravljen in usklajen predlog načrta
upravljanja poslan v medresorsko usklajevanje in potrditev na Vlado RS.
TABELA 5.1 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za pripravo izhodišč načrta upravljanja - zneski v EUR

NALOGA
Operativna priprava
dokumenta osnutka
predloga načrta
upravljanja
SKUPAJ

KAZALNIK
DOSEGANJA
Pripravljen
osnutek
predloga NU

ZAPOSLENI NA
NALOGI
2 in znanji
izvajalci

ŠTEVILO
UR*
1.450

TRAJANJE
1-12/2013

1.450

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**
10.000
10.000

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.

5.2.

Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega
stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko
barje

5.2.1. Kartiranja in inventarizacije območja KP Ljubljansko barje
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5.2.1.1. Razširjenost tujerodnih rastlinskih vrst
V letu 2012 smo pričeli s triletnim raziskovalnim projektom »Tujerodne rastlinske vrste in
ugotavljanje območja njihove razširjenosti v Krajinskem parku Ljubljansko barje«, v okviru
katerega smo pridobili na terenu zbrane podatke o razširjenosti kanadske zlete rozge
(Solidago canadensis L.), japonskega dresnika (Reynoutria japonica Houtt.) in žlezave nedotike
(Impatiens glandulifera Royle). Rastlinski material je bil vzorčen za natančnejše citogenetske
analize, ki so omogočile oceno vitalnosti in invazivnosti posameznih vrst na območju raziskav.
V končni fazi so bile podane smernice za zmanjšanje škodljivih vplivov invazivnosti in predlog
metod spremljanja invazivk za njihov nadzor in omejitev. V prvem letu je bilo ugotovljeno
območje razširjenosti invazivk v vzhodnem in osrednjem sklopu travišč v prvem varstvenem
območju med Lipami in Škofljico, na bregovih pritokov Ljubljanice (Iščica, Želimeljščica,
Dremavščica) ter v naravnih rezervatih Iški morost, Koslerjeva gošča, Strajanov breg in
Ribniki v dolini Drage.
V letu 2013 bomo nadaljevali z ugotavljanjem območja razširjenosti treh tujerodnih
rastlinskih vrst v Jelšju pri Škofljici, v severnem gozdnatem delu prvega varstvenega območja,
ob brežinah Ljubljanice od Podpeči proti Ljubljani ter v naravnem spomeniku Jezero pri
Podpeči. Podatki terenskega dela bodo osnova za topografske karte z območji razširjenosti
neofitov v KP Ljubljansko barje. Z rezultati raziskovalnega dela bomo prispevali k/h:
 boljšemu poznavanju nekaterih glavnih vrst tujerodnih rastlin, ki uspevajo v mokriščih
Ljubljanskega barja;
 kakovostnejšemu biomonitoring stanja mokriščnih rastišč (z izdelavo karte
razširjenosti omenjenih tujerodnih rastlinskih vrst);
 širjenju naravovarstvene osveščenosti, varstvu ter zmerni in uravnoteženi izrabi
biotske raznovrstnosti s tem pa prispevali k lažjem izpolnjevanju določil raznih
mednarodnih konvencij, ki se nanašajo na ohranjanje biodiverzitete in ogroženih
ekosistemov.
5.2.1.2. Inventarizacija najbolj ogroženih rastlinskih vrst
Ljubljansko barje zaradi bližine Ljubljane spada med bolje raziskana botanična območja,
vendar veliko število registriranih vrst še ne pomeni, da so na razpolago kvalitetni podatki.
Manjkajo predvsem prostorsko natančni podatki, zato bomo v letu 2013 v KP Ljubljansko
barje tudi s pomočjo prostovoljcev pričeli z aktivnostmi za zbiranje podatkov in monitoring
nekaj ciljnih najbolj ogroženih vrst, ki so hkrati enostavno prepoznavne: veliki poletni
zvonček (Leucojum aestivum), munec (Eriophorum sp.), maček (Gladiolus sp.), modrocvetna
perunika (Iris sp.) in orhideje. Pripravljena bo zloženka z opisom izbranih rastlinskih vrst ter
navodili za zbiranje in posredovanje podatkov. Javnost bomo obveščali oziroma pozvali k
sodelovanju preko naše spletne strani, lokalnih medijev in socialnih omrežij. Pridobljeni
prostorski podatki bodo posredovani in dostopni tudi v naravovarstvenem atlasu oziroma na
spletni strani Bioportala.
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5.2.1.3. Ugotavljanje stanja populacij ptic
V strokovnih podlagah za ukrepe v načrtu upravljanja KP Ljubljansko barje so bile za območje
KP Ljubljansko barje določene ciljne velikosti populacij značilnih vrst ptic. Za ugotavljanje
stanja in sprememb v velikosti populacij ptic na območju KP Ljubljansko barje je potrebno
zagotoviti učinkovit sistem monitoringa populacij ciljnih vrst. Za ugotavljanje velikosti in
razširjenosti ptic se običajno uporabljajo preprosta ciklična štetja osebkov z različnimi
metodami terenskega dela. Nekatere vrste monitoringa bi na terenu lahko izvajali zaposleni
in prostovoljci, zato bo v letu 2013 v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije organizirano krajše usposabljanje za terenske popisovalce.

5.2.2. Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura
2000
Kljub zavarovanju Ljubljanskega barja sodobne raziskave flore in favne kažejo na
nezaustavljen trend slabšanja stanja ohranjenosti narave na območju parka. Ohranjanje
naravovarstvene vrednosti Ljubljanskega barja z ohranjanjem biotske raznovrstnosti,
varovanjem naravnih vrednost in zagotavljanjem ugodnega stanja Natura 2000 vrst in
habitatnih tipov zato predstavljata ključen izziv KP Ljubljansko barje v letu 2013. Vse
aktivnosti, navedene v tem programu dela, so neposredno ali posredno podrejene doseganju
tega cilja. Na podlagi rezultatov študij, opravljenih v letu 2012, katerih namen je bil pripraviti
predlog ohranitvenih ukrepov za posamezne ogrožene skupine in habitatne tipe (ptice,
dvoživke, metulji, kačji pastirji, netopirji, rastline in varovani habitatni tipi) in ki predstavljajo
tudi strokovno podlago za ukrepe v 10-letnem Načrtu upravlja KP Ljubljansko barje, bomo v
letu 2013 izvedli manjši del predlaganih ohranitvenih ukrepov. V ospredju so ukrepi, katerih
izvedba pozitivno vpliva na več skupin barjanskih rastlin in živali.
5.2.2.1. Ohranitveni ukrepi
Dvoživke: Vse vrste dvoživk, ki živijo na Ljubljanskem barju, imajo nek naravovarstveni
status. Ukrepi, ki zagotavljajo njihovo dolgoročno preživetje se nanašajo predvsem na
preprečevanje uničevanja in fragmentacije njihovih življenjskih prostorov, zmanjšanje vnosa
gnojil in pesticidov ter odpravo ovir na njihovih selitvenih poteh v času mrestenja. V letu
2013 bomo v tem smislu:
- vzpostavili nadzor na območju mrestišč plavčka v času mrestenja, da se prepreči
zunanje motnje in prekinitev razmnoževanja,
- identificirali najpomembnejša mesta, kjer dvoživke množično prečkajo ceste.
Netopirji: Na Ljubljanskem barju živi 20 od 28 vrst netopirjev, ki jih sicer najdemo v
Sloveniji. Ciljnih raziskav in inventarizacij je bilo malo, vseeno pa obstoječe kažejo na velik
upad vrste mali podkovnjak. Upad gre na račun uničenja oziroma nedostopnosti kotišč
predvsem na podstrehah cerkvenih zvonikov in ladij. Kotišča so kolateralna škoda

JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
PROGRAM DELA 2013

16
preprečevanja vstopa golobov na podstrešja, pri čemer so skrbniki delno zaprli tudi preletne
odprtine za male podkovnjake. V letu 2013 bomo v skupni akciji z ZRSVN:
- stopili v kontakt s skrbniki cerkev na Ljubljanskem barju zaradi opredelitve problema;
- ustrezna ureditev /povečanje preletnih odprtin.
Rastišče loesijeve grezovke: zaradi sprememb vodnega režima in opuščanja rabe se barje
zarašča z lesno vegetacijo, zaradi česar postaja neprimerno kot habitat za tipične barjanske
vrste, kot je loeslijeve grezovka (edina barjanska kvalifikacijske Natura 2000 vrsta). Edino
znano rastišče loeslijeve grezovke je dolina potoka Strojanov breg (naravni rezervat). Vrsta je
močno ogrožena, njen obstoj na tej lokaciji je odvisen od obstoja nizkega barja. Zato bomo
na pobudo ZRSVN v letu 2013 v skupni akciji ter v sodelovanju z Botaničnim društvom
Slovenije in Društvom za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije izvedli:
- (prostovoljno) akcijo odstranitve lesne vegetacije v osrednjem območju naravnega
rezervata (cca. 1 ha).
Predvidena odstranitev lesne vegetacije je nujna tudi zaradi ohranitve nizkega barja kot
habitatnega tipa in metulja barjanski okarček, ki je vezan na isti habitat.
Habitatni tip bazična nizka barja (FFH 7230): Bazična nizka barja so z Naturo 2000
varovan habitatni tip, ki je v Sloveniji izjemno redek in se tudi na Ljubljanskem barju pojavlja
le še v fragmentih. Večinoma gre za majhne površine, ki prehajajo v okoliško vegetacijo. Le
malo je takih, ki tvorijo omejeno celoto v fiziognomskem, vegetacijskem in ekološkem
pogledu. Velik del nizkih barij je nenehno izpostavljen destruktivnemu vplivu človeka
(sprememba vodnega režima), zato se je skupna površina nizkih barij v zadnjih desetletjih
prepolovila. Za njihovo ohranitev bomo v letu 2013:
- preverili skartirane površine nizkih barij v parku,
- opredelili lastniško strukturo in stopili v stil z upravljavci zemljišč v smislu izvedbe
ohranitvenih ukrepov.
Invazivne tujerodne vrste: V KP Ljubljansko barje so naravne rastlinske združbe že močno
osiromašene, na biološko degradirane površine pa se hitro naselijo tujerodne vrste, medtem
ko avtohtone izginjajo in se močno manjša tudi biotska raznovrstnost mokriščnega
ekosistema. V raziskavi, ki je pokrila le manjši del parka, smo zabeležili 24 tujerodnih vrst
rastlin, med invazivnimi pa posebej izstopa velika razširjenost zlate rozge, japonskega
dresnika in žlezave nedotike. S ciljem omejevanja širjenja invazivnih vrst bomo v letu 2013:
- izvedli dodatne hitre bioteste za oceno vitalnosti in stopnje potencialne invazivnosti
posameznih skupin invazivnih vrst,
- izvedli vsaj eno akcijo odstranitve invazivnih rastlin s poudarkom na najvitalnejših
združbah na še relativno ohranjenem območju,
- v sodelovanju z NVO izvedli prostovoljno akcijo odstranjevanja velikega dežna.
Metulji (barjanski okarček): Ker so travniki najpomembnejši habitat za večino dnevnih
metuljev je razumljiv pomen Ljubljanskega barja z vidika varstva metuljev, obenem pa se v
parku soočamo tudi z dvema največjima grožnjama za njihov življenjski prostor –
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intenzifikacijo kmetijstva in opuščanjem tradicionalne rabe. Na Ljubljanskem barju je v zadnjih
30 letih populacija barjanskega okarčka močno upadla zaradi zmanjševanja površine
ustreznega habitata in povečevanjem razdalj med posameznimi fragmenti. Osrednje območje
barjanskega okarčka je med Igom in Škofljico, pri čemer so že identificirane poseljene
habitatne krpe. Pomemben korak za ohranitev bo
- vzpostavitev katastra lastnikov in uporabnikov zemljišč na naseljenih krpah, ki mu v
naslednjih letih sledijo konkretni ohranitveni ukrepi v soglasju in sodelovanju z njimi.
Ptice: Barje ima pomen za ptice v času gnezdenja, preleta in prezimovanja. Ohranjanje
značilne flore, favne in krajine so zato tisti ukrepi, ki bodo omogočili ohranitev in izboljšanje
stanja populacij vseh vrst ptic, ki jih najdemo v parku. Morebitni konkretnejši ukrepi, vezani
na posamezno vrsto se bodo izvedli v sodelovanju z DOPPS.
5.2.3. Opravljanje naravovarstvenih nalog varovanja naravnih vrednot
Naloga javnega zavoda je zagotoviti učinkovito varstvo naravnih vrednot, spremljati njihovo
stanje in seznanjati javnost, predvsem pa lastnike oz. zakupnike zemljišč z naravnimi
vrednotami na njihovem zemljišču. Na območju KP Ljubljansko barje je evidentiranih 59
naravnih vrednot, vse so naravne vrednote državnega pomena. V letu 2013 bomo v
sodelovanju z ZRSVN opravili ogled in podali ceno stanja izbranih naravnih vrednot in ožjih
zavarovanih območij parka. S tem bomo pridobili tudi informacijo o trendih sprememb ter
na tak način izluščiti najnujnejše ukrepe za varstvo teh naravnih vrednot.
5.2.4. Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti
V letu 2013 bomo še naprej spremljali stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti. Stanje
biotske pestrosti in ohranjenosti habitatnih tipov bomo izvedli s sodelovanjem Zavodom RS
za varstvo narave. Pridobili bomo podatke, pridobljene ob pripravi poročila o stanju
ohranjenosti rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov na območjih Natura 2000, ki se
nanašajo na stanje na Ljubljanskem barju.
Še naprej bomo sodelovali z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pri
izvedbi monitoringa populacij izbranih vrst na Ljubljanskem barju kot SPA območju.
Dogovorili se bodo za izmenjavo in interpretacijo podatkov, pridobljenih v okviru
monitoringa, ki ga DOPPS že izvaja na petih odsekih znotraj Ljubljanskega barja. Ker je
površina, ki jo pokrivajo obstoječi odseki premajhna za ocenjevanje dinamike populacij ciljnih
vrst na Ljubljanskem barju, se bomo dogovorili za razširitev že obstoječih odsekov. S tem bi
izkoristili že obstoječ sistem popisovanja ptic, kar pomeni daljšo časovno serijo podatkov in
bolj ekonomično izvedbo v smislu potrebnih sredstev in kadrov za popise.
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TABELA 5.2 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura
2000 vrst in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko barje - zneski v EUR

KAZALNIK
DOSEGANJA
Grafični sloj o
Razširjenost tujerodnih
razširjenosti
rastlinskih vrst
invazivk in
poročilo
Pripravljena
Inventarizacija najbolj
zloženka in
ogroženih rastlinskih vrst najdenih vsaj 5
rastišč
Izvedeno
Ugotavljanje stanja
usposabljanje za
populacij ptic
terenske
popisovalce
Nadzor v času
mrestenja
Ohranitveni ukrepi plavčkov,
dvoživke
evidentiranih 5
lokacij prečenja
ceste žab
ureditev
/povečanje
Ohranitveni ukrepi preletnih
netopirji
odprtin na 5
cerkvah
Izvedena 1
Ohranitveni ukrepi –
akcija
Loeselijeva grezovka
odstranjevanja
lesne vegetacije
Preverjenih vsaj
Ohranitveni ukrepi 80 % površin,
Habitatni tip bazična
kartiranih kot
nizka barja (FFH 7230)
bazična nizka
barja
Opravljeni 3
hitri biotesti in
Ohranitveni ukrepi 2 akciji
invazivne tujerodne vrste
odstranjevanja
invazivk
Vzpostavljen
Ohranitveni ukrepi –
kataster
metulji (barjanski
lastnikov
okarček)
zemljišč
NALOGA

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

ZAPOSLENI NA
NALOGI

ŠTEVILO
UR*

Zunanji izvajalec

10

3-11/2013

3.000

3 in zunanji
izvajalci

20

3-9/2013

1.000

1 in zunanji
izvajalci

20

1-6/2013

1.000

2 in zunanji
izvajalci

40

1-12/2013

3.000

2 in zunanji
izvajalci

40

1-12/2013

1.000

3 in zunanji
izvajalci

50

1-12/2013

500

2

42

1-12/2013

0

3 in zunanji
izvajalci

68

1-12/2013

1.000

1

20

6-12/2013

0

TRAJANJE
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Ohranitveni ukrepi ptice
Opravljanje
naravovarstvenih nalog
varovanja naravnih
vrednot
Spremljanje stanja
biotske raznovrstnosti

Sodelovanje na
vsaj 3 akcijah
DOPPS
Izvedenih 5
ocen stanja v
sodelovanju z
ZRSVN
Dodani 3
odseki v
obstoječi
monitoring vrst

SKUPAJ
* Število ur obsega načrtovan obseg
upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

3 in zunanji
izvajalci

80

1-12/2013

0

2 in zunanji
izvajalci

70

1-12/2013

0

2 in znanji
izvajalci

20

1-12/2013

0

480

18.500

ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez

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

5.3.

Varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

Krajina je pomemben element prepoznavnosti krajinskega parka, zato je ohranjanje mozaične
krajine in posameznih krajinskih prvin pomembna naloga Javnega zavoda KP Ljubljansko barje.
Pri svetovanju strankam, pri pripravi smernic za občinske prostorske načrte, pri izdaji
strokovnih mnenj h gradnjam in drugim posegom v prostor se upošteva vidik varstva in
ohranjanja krajine in krajinske pestrosti.

5.3.1. Upravljanje z območjem ostankov kolišč na Ljubljanskem barju, ki so
vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine
Odbor za svetovno dediščino je na 35. zasedanju v Parizu 27. junija 2011 soglasno uvrstil
serijsko nominacijo Prazgodovinska kolišča okoli Alp na Unescov Seznam svetovne dediščine.
Prazgodovinska kolišča okoli Alp zajemajo izbor 111 od skupno 1000 znanih arheoloških
najdišč kolišč v šestih državah okoli Alp (Švica, Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija).
Spomeniško območje sestavljajo ostanki prazgodovinskih koliščarskih naselbin iz obdobja od
5000 do 500 pred našim štetjem, ki se nahajajo pod vodo, na obrežjih jezer, vzdolž rek ali v
močvirjih, kar omogoča izjemne pogoje za ohranitev organskih snovi, kot so les, tkanine,
ostanki rastlin in okostja. Na podlagi izjemnega bogastva tovrstnih ostankov kolišča podajajo
jasno in izčrpno predstavo o svetu prvotnih kmetovalcev v Evropi in natančne informacije o
njihovem vsakodnevnem življenju, poljedelstvu, živinoreji in tehnoloških iznajdbah.
Na območju Ljubljanskega barja je z arheološkimi raziskavami odkritih več kot dvajset najdišč
koliščarskih naselbin, v serijski nominaciji pa sta na Seznam svetovne dediščine vpisani dve
skupini kolišč pri Igu, kot predstavniki najstarejših in najmlajših kultur v času obstoja
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koliščarjev. Ta najdišča so v prvem varstvenem območju KP Ljubljansko barje, za katerega
velja najstrožji varovalni režim. Ohranitev ostankov kolišč na KP Ljubljansko barje je odvisna
od ohranitve ustrezne zamočvirjenosti območja oziroma od zadostne višine podtalne vode
(ostanki morajo biti pod gladino podtalnice), zato bo KP Ljubljansko barje v letu 2013
skladno s svojo vlogo upravljavca dosledno uveljavljal spoštovanje varstvenih režimov,
predvsem pa:













pri pripravi načrta upravljanja upošteval osnutek načrta upravljanja iz dosjeja nominacije,
izvajal aktivnosti informiranja, osveščanja in promocije spomeniškega območja in
sodeloval pri organizaciji in izvedbi dogodkov in drugih aktivnosti, vezanih na promocijo
Unescove dediščine na Ljubljanskem barju,
sodeloval na srečanjih, delavnicah in izobraževalnih seminarjih, ki jih organizira Center za
svetovno dediščino ali njegove svetovalne organizacije;
sodeloval z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki v zvezi z načrtovanimi posegi v
prostor na območju KP Ljubljansko barje, še posebej na spomeniškem območju Svetovne
dediščine in njene neposredne okolice;
sodeloval in usklajeval aktivnosti z nacionalnimi institucijami, pristojnimi za varstvo
kulturne dediščine in implementacijio Strategije za varstvo kulturne dediščine in naravnih
vrednot v skladu z mednarodnimi pravnimi instrumenti in aktivnostmi;
sodeloval s pristojnimi muzejskimi in varstvenimi institucijami, zlasti Narodnim muzejem
Slovenije, Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (Mestnim muzejem Ljubljana) in
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
spodbujal razvoj kmetijskih dejavnosti na predmetnem območju, skladno z varstvom
kulturne dediščine;
pripravil in izvajal programe trajnostnega obiskovanja in prezentacije parka;

Navedene naloge bo KP Ljubljansko barje izvedel v primeru sklenitve pogodbe s pristojnim
Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

5.3.2. Partnersko sodelovanje z Mestnim muzejem in galerijami Ljubljana
(MMGL) ob razstavi Koliščarji 2013-2014
MMGL v maju 2013 odpira razstavo, posvečeno koliščarski kulturi Ljubljanskega barja, s
posebnim poudarkom na večplastni predstavitvi najstarejšega lesenega kolesa , ki je bilo
najdeno na enem od barjanskih kolišč in bo največja atrakcija razstave. MMGL in KP
Ljubljansko barje bosta v teku razstave (1 leto) kot partnerski organizaciji sodelovali na
naslednjih področjih:
 spremljajoči program ob razstavi (poseben razstavni prostor namenjen KP Ljubljansko
barje in barjanskim občinam)
 priprava in izvedba kombiniranih pedagoških programov (obisk razstave + obisk
parka) za šole, družine in druge udeležence
 strokovna vodenja s poudarkom na povezanosti in soodvisnosti naravne in kulturne
dediščine
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 delavnice za osnovne šole na območju parka (skupna priprava programov in izvedba)
 medsebojna podpora pri promociji dogodka in spremljevalnih programov
 vključevanje parkovnih prireditev v skupen program razstave in spremljevalnih
dogodkov (kolesarski festival, Koliščarski dan, Argonavtski dnevi….)
TABELA 5.3. – Naloge, kazalniki in ocena resursov za opravljanje varovanja kulturne krajine in sodelovanje
pri varstvu kulturne dediščine - zneski v EUR

NALOGA
Upravljanje z območjem
ostankov kolišča na
Ljubljanskem barju, ki so
vpisana na Seznam
svetovne dediščine***
Sodelovanje z Mestnim
Muzejem

KAZALNIK
DOSEGANJA

ZAPOSLENI NA
NALOGI

ŠTEVILO
UR*

TRAJANJE

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

Oddano
periodično
poročilo, akcije
osveščanja

1+ zunanji
izvajalci

150

1-12/2013

0

Priprava in
izvedba
spremljajočih
programov

1+ zunanji
izvajalci

20

1-12/2013

2.000

SKUPAJ

170

2.000

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.
*** Naloga bo izvedena v primeru sklenitve pogodbe s pristojnim Ministrstvom za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport.

5.4.

Parkovna infrastruktura

V letu 2013 bodo aktivnosti Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za izgradnjo oziroma
dopolnitev parkovne infrastrukture obsegale predvsem:
5.4.1. Realizacija informativnih in usmerjevalnih tabel ob parkovnih poteh
V sodelovanju z Občino Ig in Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU-ja je v
okviru projekta 2BParks v letu 2013 predvideno zbiranje potrebne dokumentacije za
postavitev informativnih in usmerjevalnih tabel v naravi: postavitev informativnih in
usmerjevalnih tabel ob reki Iški od Iškega vintgarja do Črne vasi v Ljubljani.
V letu 2012 smo sofinancirali ponatis vodnika po Koščevi učni poti, ki bo v letu 2013 v naravi
dopolnjena s podaljšanim delom neutrjene učne poti. Društvo za opazovanje in preučevanje
ptic Slovenije bo novi del poti označilo tudi v naravi z usmerjevalnimi tablami in prenovilo ter
dopolnilo dotrajane informativne table.
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Tabela 5.4. - Naloge, kazalniki in ocena resursov za ureditev parkovne infrastrukture - zneski v EUR

NALOGA
Zbiranje dokumentacije
za postavitev
informativnih in
usmerjevalnih tabel na
Učni poti ob Iški
Otvoritev novega dela
Koščeve učne poti

KAZALNIK
DOSEGANJA
Zbrana
dokumentacija
za postavitev
tabel

ZAPOSLENI NA
NALOGI

ŠTEVILO
UR*

TRAJANJE

1+ zunanji
izvajalci

20

1-6/2013

V naravi urejen
1+ zunanji
in označen novi
izvajalci
del poti

20

1-6/2013

SKUPAJ

70

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

500

0

500 EUR

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez
upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev
za plače zaposlenih.

5.5.

Naravovarstveni nadzor

V letih 2011 in 2012 je bila predvidena vzpostavitev posebne profesionalne nadzorne službe v
okviru Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, ker je potreba po preprečevanju kršitev v
prostoru zelo velika. Zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS in prepovedi dodatnega
zaposlovanja žal do tega ni prišlo, zato smo tudi v letu 2013 primorani najeti zunanje
izvajalce.
KP Ljubljansko barje sicer nima pooblastil prekrškovnega organa, zato tudi v letu 2013 za
preprečevanje nelegalnih in nedovoljenih posegov načrtujemo:
 večjo prisotnost na terenu;
 pripravo vsebinsko in dokumentarno popolnih prijav pristojnim inšpekcijam;
 sodelovanje s prostovoljnimi naravovarstvenimi in drugimi nadzorniki (lovske družine,
ribiči, obiskovalci, prostovoljci…);
 informiranje, osveščanje, izobraževanje o določilih Uredbe in varstvenih režimih
(sprejemljivo in nesprejemljivo ravnanje);
 sodelovanje z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi in represivnimi organi;
 sodelovanje z ostalimi zavarovanimi območji na področju naravovarstvenega nadzora;
 udeležbo zaposlenih in zunanjih sodelavcev na načrtovanem usposabljanju za
naravovarstvene nadzornike;
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TABELA 5.5. - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje naravovarstvenega nadzora - zneski v EUR

NALOGA
Naravovarstveni
nadzor

KAZALNIK
DOSEGANJA
50 ogledov s
poročilom

SKUPAJ

ZAPOSLENI NA
NALOGI
3 in zunanji
izvajalci

ŠTEVILO
UR*
288

TRAJANJE
1-12/2012

288

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**
4.000
4.000

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.

5.6.

Razvojne aktivnosti

Skladno z Uredbo o KP Ljubljansko barje bomo skrbeli za uveljavljanje razvojnih usmeritev
(načrtovanje in izvajanje) v krajinskem parku z namenom doseganja ciljev varstva narave in
spodbujanja trajnostnega razvoja. Posebno pozornost bomo namenili ukrepom varstva
narave in kulturne dediščine, načrtovanju, vzpostavitvi in vzdrževanju parkovne
infrastrukture, 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 v letu 2013:
5.6.1. Oblikovanje in razvoj blagovne znamke izdelkov in storitev Barjanski
cekarček
Neželene spremembe v krajini Ljubljanskega barja in velik padec biotske raznovrstnosti
zadnjih desetletij so posledica sprememb rabe prostora. Opuščanje tradicionalnih oblik
kmetovanja, intenziviranje in monokulture v kmetijstvu ter urbanizacija so spremenili tudi
karakter in identiteto območja parka iz socioekonomskega vidika. Z oblikovanjem izbora
izdelkov in storitev pod znamko »Barjanski cekarček« želimo spodbuditi lokalne pridelovalce
in druge k pridelavi in prodaji tržno zanimivih kmetijskih izdelkov (za začetek), pridelanih po
načelih trajnostnega kmetovanja. Dejstvo, da so izdelki proizvedeni v zaščitenem območju
narave jim daje dodano vrednost, park pa preko svojih kanalov promocije pomaga pri
trženju.
5.6.2. Povezovanje pridelovalcev in skupen nastop na trgu
Tržne aktivnosti posameznih proizvajalcev (kmetijskih in drugih) izdelkov in storitev v okviru
parka še vedno tečejo pretežno nepovezano, razpršeno, finančno skromno in zato v zelo
JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
PROGRAM DELA 2013

24
omejenem dosegu. Park s spodbujanjem skupnih nastopov, pomočjo pri oblikovanju
ponudbe, promociji in trženju, omogočanjem sodelovanja na novih trgih poskuša oblikovati
enotno identiteto prostora in odpira nove možnosti za zaslužek in morebitna nova delovna
mesta za lokalno prebivalstvo. S tem se zmanjšuje potreba po bodisi opuščanju bodisi
intenziviranju kmetijstva, saj se prihodek lahko ustvari tudi na drugačen, naravi prijaznejši
način.

5.6.3. Skupna kmetijska politika EU 2014-2020
Ohranitev biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot Ljubljanskega barja je v veliki meri
odvisna od ključne rabe prostora - kmetijstva. Zato je sodelovanje uprave parka pri
oblikovanju nove SKP do leta 2020 pomembno, saj lahko posamezne predvidene
spremembe bodisi dolgoročno izboljšajo ali poslabšajo stanje ohranjenosti narave v parku.
Še posebej se bomo angažirali pri (pre)oblikovanju ukrepov razvoja podeželja in oblikovanju
morebitnih novih zahtev v okviru kmetijsko okoljskih ukrepov (vzdrževanje odvodnikov in
mejic). Cilj je zagotoviti čim večjo vključenost kmetov v ukrepe, ki spodbujajo način rabe ki
ugodno vpliva na stanje vrst in habitatov, obenem pa v zadostni meri tudi finančno stimulirajo
izpolnjevanje zahtev.

5.6.4. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi organizacijami
Na območju KP Ljubljansko barje je sedem občin, več lokalnih turističnih organizacij,
regionalna destinacijska organizacija, dve lokalni akcijski skupini itd. Za KP Ljubljansko barje
bo prioriteta usklajevanje strateških, razvojnih in prostorskih dokumentov s cilji krajinskega
parka in usklajevanje razvojnih in investicijskih načrtov z načeli trajnostnega razvoja.

5.6.5. Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na
področju kmetijstva in razvoja podeželja.
Kmetijstvo je osnovna raba prostora v parku, ki pa je zaradi naravnih, socialnih in ekoloških
vidikov potrebno posebne obravnave tako s stališča kmetijske kot naravovarstvene stroke.
Ohranitev obstoječe naravne in kulturne krajine je odvisna tudi od socioekonomskega stanja
ter dohodkovnih zmožnosti lokalnega prebivalstva. V sodelovanju s pristojnimi KSS želimo z
naravovarstvenimi vsebinami sodelovati pri izvedbi rednih in izrednih izobraževanj.
Dodatno v letu 2013 načrtujemo:
 svetovanje in strokovno pomoč pri izvajanju ukrepov kmetijske okoljske politike;
 pomoč lokalnemu prebivalstvu pri trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in
storitev;
 vključevanje lokalne ponudbe v programe obiskovanje parka;
 pomoč pri urejanju odnosov z obiskovalci parka;
 sodelovanje pri urejanju infrastrukture.
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5.6.6. Sodelovanje z nosilci razvoja turistične ponudbe
Lokalne skupnosti prepoznavajo KP Ljubljansko barje kot pomembnega deležnika pri
oblikovanju in trženju ponudbe za obiskovalce, zato bo park sodeloval z občinami, lokalnimi
in regijskimi turističnimi organizacijami in društvi pri oblikovanju, promociji in trženju
enovite ponudbe znotraj območja parka. Sodelovanje bo potekalo v okviru Regionalne
destinacijske organizacije (RDO) Ljubljana – Osrednja Slovenija, ki je na območju regije
prevzela vodenje, organiziranje in upravljanja turistične destinacije na regionalni ravni.
Prednostne aktivnosti na tem področju so:
 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi dogodkov in prireditev;
 vključevanje ponudbe KP Ljubljansko barje v ponudbo RDO;
 vključevanje aktivnosti različnih društev skupno ponudbo za obiskovalce.
5.6.7. Sodelovanje s strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami
s področja varstva narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter
upravnih zadev
Sodelovanje KP Ljubljansko barje s temi organizacijami in institucijami je potrebno zaradi
razpršenih pristojnosti le–teh ter doslednega uveljavljanja določil Uredbe o KP Ljubljansko
barje in bo v letu 2013 potekalo predvsem na področju:
 priprave mnenj, soglasij, dovoljenj in pogojev v zvezi s predvidenimi posegi;
 uveljavljanja predkupne pravice države na zavarovanem območju;
 spremljanja stanja biotske pestrosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine in
turističnega obiska;
 spremljanja raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem;
 preprečevanja nedovoljenih in neželenih posegov.

5.6.8. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami
Ključna prednost te vrste sodelovanja je aktiviranje in senzibiliziranje mladih za problematiko
varstva narave in okolja.
Prednostne aktivnosti v letu 2013 bodo:
 Sodelovanje pri projektih mednarodnega sodelovanje in raziskovalnih projektih
mladih (mentorstvo);
 Pomoč pri izvedbi tekmovanj in natečajev.

5.6.9. Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji
Sodelovanje bo potekalo v okviru Skupnosti parkov Slovenije. Prioritete sodelovanja v letu
2013 so predvsem:
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skupna kmetijska politika EU za naslednje finančno obdobje;
medsebojna pomoč in svetovanje;
promocijske aktivnosti;
strokovno usposabljanje;
oblikovanje skupnih stališč do aktualnih vprašanj varstva narave.

TABELA 5.6. - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje razvojnih aktivnosti - zneski v EUR

KAZALNIK
DOSEGANJA

NALOGA
Oblikovanje in razvoj
blagovne znamke izdelkov in Vključitev novih
storitev Barjanski cekarček
proizvajalcev
Povezovanje pridelovalcev
in skupen nastop na trgu

Skupna kmetijska politika
EU 2014-2020

ZAPOSLENI ŠTEVILO
NA NALOGI
UR*

TRAJANJE

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

1+ zunanji
izvajalci

10

1-12/2013

1.000

Podpora,
promocija,
predstavitev
dobrih praks

1+ zunanji
izvajalci

10

1-12/2013

1.000

Sodelovanje pri
pripravi ukrepov

1+zunanji
izvajalci

30

1-12/2013

0

Sodelovanjem z lokalnimi
skupnostmi in drugimi
razvojnimi organizacijami

Najmanj 10 srečanj 2

25

1-12/2013

200

Sodelovanjem z lastniki in
uporabniki zemljišč ter
strokovnimi službami na
področju kmetijstva in
razvoja podeželja

Najmanj 5 srečanj

40

1-12/2013

500

Sodelovanjem z nosilci
razvoja turistične ponudbe

Skupna ponudba in 1+ zunanji
trženje
izvajalci

5

1-12/2013

200

2

30

1-12/2013

300

1+ zunanji
izvajalci

30

1-12/2013

200

Sodelovanjem s strokovnimi,
znanstvenimi in
raziskovalnimi
Izmenjava znanja,
organizacijami s področja
stališč; usklajeno
varstva narave, kulturne
delovanje
dediščine, trajnostnega
razvoja ter upravnih zadev
Sodelovanjem z
izobraževalnimi institucijam

Sodelovanje pri
min. 3 projektih
/nalogah

2
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Sodelovanjem z naravnimi
parki in drugimi
zavarovanimi območji v
Sloveniji
SKUPAJ

Izveden program
sodelovanja za
2012

1

12

1-12/2013

192

100
3.500

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.

5.7.

Prostorsko informacijski sistem (GIS KP Ljubljansko barje)

Z zagonom delovanja zavoda KP Ljubljansko barje je bil vzpostavljen javni in interni
elektronski geoinformacijski portal, ki je dostopen preko spletne strani parka.
Geoinformacijski portal omogoča vpogled v več kot 120 podatkovnih slojev, ter celovit
kartografski in podatkovni vpogled v številna področja na Ljubljanskem barju, od narave,
kulturne dediščine, katastrskih, gozdarskih, vodarskih podatkov, občinskih prostorskih
načrtov, topografske in ortofoto podlage ter iskalnike parcel, naslovov, zemljepisnih imen in
koordinat. Konec leta 2012 je bil PIS prenovljen in osvežen, dodane so bile nove uporabne
baze podatkov, predvsem pa je uporaba prijaznejša uporabnikom. Predstavlja najpopolnejšo
informacijsko bazo kateregakoli zavarovanega območja v Sloveniji z velikimi možnostmi
sprotnega dopolnjevanja z aktualnimi podatki z različnih področij ter nadgrajevanja z novimi
bazami. V letu 2013 bomo nadaljevali s sprotnim posodabljanjem in dograjevanjem
podatkovnih baz in pomagali zunanjim uporabnikom pri čim bolj učinkoviti uporabi portala.
TABELA 5.7 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje aktivnosti prostorsko informacijskega sistema
GIS KP Ljubljansko barje - zneski v EUR

NALOGA

KAZALNIK
DOSEGANJA

Delujoč in
Prostorsko informacijski
posodobljen
sistem
GIS
SKUPAJ

ZAPOSLENI NA
NALOGI
1 in znanji
izvajalci

ŠTEVILO
UR*
20
20

TRAJANJE
1-12/2013

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**
4.320
4.320

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.
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5.8.

Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti,
ekosistemskih storitev in kulturne dediščine KP Ljubljansko barje

Predvidene aktivnosti za osveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in
kulturne dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja kakor tudi
aktivnosti promocije in trženja so namenjene različnim ciljnim skupinam, tako strokovni
javnosti, zaposlenim v zavodu in drugih strokovnih organizacijah, domačinom z območja
Ljubljanskega barja kot obiskovalcem. Glede na majhne pristojnosti, ki jih ima zavod pri
ukrepanju proti kršiteljem predpisov s področja varstva narave, ter še manjše, kar zadeva
ukrepanje na tujih zemljiščih, so akcije osveščanja in sprotnega informiranja različnih ciljnih
skupin skoraj edino, tudi na dolgi rok učinkovito orodje za doseganje ciljev parka. Zato bomo
v letu 2013 v te aktivnosti vložili veliko napora.

5.8.1. Spletna stran www.ljubljanskobarje.si
Spletna stran o KP Ljubljansko barje poleg predstavitvenih informacij o naravi, kulturi,
zgodovini, varstvenih režimih, razvojnih projektih, turistični ponudbi itd., nudi več aktualnih
informacij, omogočen je neposreden kontakt in različna naročila ter prijave nedovoljenih
posegov, objavljene so tudi vse informacije o zavodu KP Ljubljansko barje (informacije javnega
značaja, razpisi, sklepi sveta zavoda in drugih organov) in novice z območja, ki so relevantne z
vidika ciljev parka. Spletno stran bomo tudi v letu 2013 urejali skladno s temi izhodišči.

5.8.2. Tiskan promocijski material
Obiskovalci parka so zelo lepo sprejeli prenovljeno in dopolnjeno izletniško karto Krajinskega
parka Ljubljansko barja. Ker nam je ostalo še zelo malo izvodov te karte, jo nameravamo v
letu 2013 ponatisniti.
Opazili smo tudi zanimanje za rastlinske in živalske vrste v parku, zato smo pripravili
predstavitev 100 zanimivejših rastlinskih in živalskih vrst Ljubljanskega barja, ki jo
nameravamo v letu 2013 izdati v tiskani obliki. V letu 2012 smo začeli s predstavitvami parka
v šolah, ki ležijo v in ob Krajinskem parku Ljubljansko barje. Pri predstavitvi parka nižjim
starostnim skupinam se zelo dobro obnesejo pobarvanke barjanskega zmaja, na katere otroci
do rišejo in dopišejo, kar so si zapomnili iz predstavitve. V letu 2013 tako nameravamo
natisniti ustrezno število pobarvank.
Za starejše starostne skupine pa smo v letu 2012 testno uporabili interpretativne fotografije
in ilustracije, ki so se izkazale za odličen pripomoček vodnikov po parku. V letu 2013 tako
nameravamo natisniti tudi ta interpretativna gradiva.
Za najširšo skupino obiskovalcev in prebivalcev parka nameravamo v letu 3013 izdati še
splošno predstavitveno zgibanko o Krajinskem parku Ljubljansko barje.
Na vseh materialih bo skladno s priročnikom uporabljena celostna grafična podoba KP
Ljubljansko barje, s čemer bo zagotovljena prepoznavnost in vzpostavljanje blagovne znamke.
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5.8.3. Predavanja, predstavitve
V letu 2013 nadaljujemo s predstavitvami parka šolam, ki ležijo v in ob parku. Šolam bomo
tako predstavili park preko predavanj in delavnic na različne teme (biotska pestrost,
ekologija, arheologija, zeliščarstvo). K delavnicam smo povabili tako domačine kot
strokovnjake različnih strok. Našemu povabilu sta se tako že odzvali zeliščarici iz Lip in Črne
vasi ter Mestni muzej v Ljubljani, ki nam bo nudil potrebna arheološka znanja.
V začetku leta 2013 smo dogovorjeni za predstavitev parka še v Centru starejših v Notranjih
Goricah, kjer bomo postavili tudi razstavo Krajinskega parka Ljubljansko barje. Veseli nas, da
se na park obračajo tudi predstavniki raznih fakultet, katerim lahko ponudimo teme za
konkretne projekte, ki jih študentje obravnavajo v okviru študija. V letu 2012 smo tako
predstavili park skupini študentov zadnjega letnika arhitekture, ki zdaj delajo na 3 konkretnih
projektih v parku. V letu 2013 načrtujemo še širše sodelovanje z raznimi fakultetami.
Zaposleni v zavodu se bodo redno odzivali tudi na vabila ostalih organizacij po predstavitvi
KP Ljubljansko barje.

5.8.4. Mobilna razstava
Mobilna razstava je bila na v minulem letu na ogled v šolah, knjižnicah in drugih razstavnih
prostorih pretežno na območju parka in neposredne okolice. Z razstavo bomo tudi v letu
2013 gostovali ob najrazličnejših priložnostih (prireditve in drugi dogodki, predavanja ipd.) in
na različnih lokacijah, pri čemer želimo predstavitev razširiti na druga območja v Sloveniji.

5.8.5. Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje
V prostorih zavoda smo uredili manjši prostor za delovanje informacijske pisarne, v katerem
obiskovalci dobijo informacije in materiale o Ljubljanskem barju, ponudbi, zanimivostih, delu
zavoda, obenem pa zaposleni zavoda nudijo tudi strokovno pomoč glede razvojnih projektov,
posegih v prostor, naravi prijaznem kmetovanju, podjetniških priložnostih, prijavah na razpise
in podobno. V letu 2013 bo pisarna delovala v okviru poslovnega časa parka.

5.8.6. Sodelovanje z mediji
Vodili bomo, skladno z možnostmi, aktivno politiko sodelovanja z mediji in sodelovali z vsemi
medijskimi hišami, lokalno, nacionalno in mednarodno.

5.8.7. Vodenje obiskovalcev
V letu 2013 nadaljujemo s strokovnimi vodenji, s katerimi smo uspešno pričeli v letu 2012.
Predvidenih imamo 6 strokovnih vodenj, med katerimi bomo vsaj enega izvedli v sodelovanju
z Mestnim muzejem Ljubljana v navezavi razstave koliščarskega kolesa.
Različnim skupinam (šolske skupine, upokojenci, družine itd.) bomo skupaj z Mestnim
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muzejem ponudili tudi programe, v katerih bomo združili obisk muzeja in obisk parka.
V letu 2013 nadaljujemo tudi z vodenjem zaključenih skupin po parku.
5.8.8. Nastopi na sejemskih in drugih prireditvah
V letu 2013 namerava KP Ljubljansko barje nastopati na večjih sejemskih in drugih
prireditvah v parku: Pohod po Barju, Festival kolesarjenja, Koliščarski dan, Dan borovnic,
Kosci in grabljice, Argonavtski dnevi. Manjših prireditev v parku se bomo udeležili v skladu s
kadrovskimi zmožnostmi. Zunaj meja parka pa namerava v zavod nastopiti v sladu z
dogovorom Skupnosti Naravnih parkov Slovenije.
5.8.9. Izobraževanje lokalnih vodnikov
V letu 2012 smo pričeli z izobraževanjem vodnikov po KP Ljubljansko barje: v okviru
projekta RDO Osrednja Slovenija, ob srečanju vodnikov parka, ob otovoritvi Učne poti
Bevke in individualno. V letu 2013 bomo izobraževanje vodnikov izvajali s sprotnim
obveščanjem o novostih v parku, z vsaj dvema terenskima obiskoma parka ter izdajo
interpretacijskih pripomočkov za vodenje po parku. Poleg tega bomo vodnike sproti
obveščali o vodenjih po parku, tako da se bodo lahko uvajali na vodenjih z izkušenimi vodniki.
Tabela 5.8. - Naloge, kazalniki in ocena resursov za akcije osveščanja in informiranja - zneski v EUR

NALOGA
Spletna stran
www.ljubljanskobarje.si

Tiskan promocijski
material:
P – priprava
O- oblikovanje
T - tisk

KAZALNIK
DOSEGANJA

ZAPOSLENI
NA NALOGI

ŠTEVILO
UR*

TRAJANJE

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

6000 obiskov
mesečno

1+ zunanji
izvajalci

100

Stalna naloga

1.000

Ponatis izletniške
karte

Zunanji
izvajalci

20

6/2013

3.000

1 + zunanji
izvajalci

30

11/2013

1 + zunanji
izvajalci

10

12/2013

zunanji
izvajalec

3

6/2013

zunanji
izvajalec

10

6/2013

Natisnjena
zloženka
Predstavitev KP
Ljubljansko barje
Natisnjena
brošura o živalih
in rastlinah v KP
Ljubljansko barje
Pobarvanke
barjanskega zmaja
Slikovno gradivo
za interpretacijo

2.000

3.500
250

250
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Predavanja, predstavitve

20 prestavitev KP zunanji
Ljubljansko barje izvajalci

130

1-12/2013

Mobilna razstava

Minimalno 5
postavitev

1

50

Stalna naloga

500

Informacijsko svetovalna 200 obiskovalcev
pisarna
letno

3

100

Stalna naloga

500

Sodelovanje z mediji

50 objav v medijih

3 + zunanji
izvajalci

54

Stalna naloga

0

Vodenje obiskovalcev

500 obiskovalcev

1 + zunanji
izvajalci

30

3-11/2013

3.000

Nastopi na sejemskih in
drugih prireditvah

2 skupna nastopa

1 + zunanji
izvajalec

50

Stalna naloga

1.500

Izobraževanje lokalnih
vodnikov

2 terenski
izobraževanji

zunanji
izvajalec

10

1-12/2013

SKUPAJ

597

3.000

500
19.000

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.

5.9.

Projekti razvoja podeželja

Ker je območje Ljubljanskega barja pretežno v kmetijski rabi in se zato številni načrtovani
ukrepi za zagotavljanje ciljev iz Uredbe o KP Ljubljansko barje nanašajo na področje
kmetijstva in razvoja podeželja, smo posebno pozornost namenili sodelovanju z lokalnimi
akcijskimi skupinami in uskladitvi delovanja. Glede na številne stične točke, ki jih imajo
lokalne razvojne strategije LAS Barje z zaledjem (območje občin Borovnica, Brezovica,
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika) in LAS Sožitje med mestom in
podeželjem (občine MOL, Grosuplje, Ig, Škofljica in Ivančna Gorica) s strateškimi
usmeritvami KP Ljubljansko barje (za področje razvoja podeželja), smo se v letu 2012
dogovorili za sodelovanje in sofinanciranje nekaj skupnih projektov. Na podlagi javnega
poziva dveh na območju KP Ljubljansko barje delujočih lokalnih akcijskih skupin, bosta v
obdobju med 2013 in 2014 izvedena dva projekta, katerih nosilec je KP Ljubljansko barje. Na
podlagi javnega poziva dveh na območju KP Ljubljansko barje delujočih lokalnih akcijskih
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skupin, bosta v obdobju med 2013 in 2014, v kolikor bodo zagotovljena sredstva za lastno
udeležbo, izvedena dva projekta, katerih nosilec je KP Ljubljansko barje, in sicer Strokovna
vodenja in Kmetijstvo za park. Ker sredstva za lastno udeležbo še niso zagotovljena je
podrobnejši opis v poglavju 7 (Naloge, ki presegajo finančne okvire proračuna 2013).
Vsi projekti razvoja podeželja, ki jih bo park izvajal v letu 2013, prispevajo k realizaciji enega
od ciljev ustanovitve parka, to je omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem krajinskega
parka s spodbujanjem trajnostnega razvoja, skladnega s krajevno tradicijo območja (1. člen
Uredbe o KP Ljubljansko barje).

5.9.1. Barjanski mozaik
Gre za projekt ureditve in označitve krožne in povezovalne kolesarske poti po KP
Ljubljansko barje (t.i. kolesarska pot Barjanski mozaik), s ciljem uveljavitve in prepoznavnosti
KP Ljubljansko barje kot trajnostne turistične destinacije. Projekt vključuje veliko število
akterjev, s čimer se v aktivnosti parka vključuje vse večje število prebivalcev, gospodarskih
subjektov, društev in lokalnih skupnosti ter vzpostavlja zaupen in tvoren odnos med parkov
in lokalnim okoljem.
KP Ljubljansko barje je avtor projektne ideje, vendar zaradi finančne in kadrovske
podhranjenosti ne sodeluje kot nosilec projekta, ampak kot partner z lastnim delom. Po
končanju projekta bo upravljavec kolesarske poti Javni zavod KP Ljubljansko barje.

Tabela 5.9. - Naloge, kazalniki in ocena resursov za sodelovanje in pripravo projektov razvoja podeželja zneski v EUR

NALOGA
Barjanski mozaik
SKUPAJ

KAZALNIK
DOSEGANJA
(do konca
trajanja
projekta)
označena in
urejena
kolesarska pot

ZAPOSLENI NA ŠTEVILO
NALOGI
UR*
(leto 2013)
(leto 2013)
1 in zunanji
izvajalci

30
30

TRAJANJE
(leto 2013)
1-12/2013

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**
(leto 2013)
0
0

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.
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5.10. Mednarodno sodelovanje in projekti
5.10.1.

Razpis programov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega
prostora

Priprava prijave na razpis finančnega mehanizma EGP skladno z razpisnimi pogoji za področje
Biotska raznovrstnost in ekosistemi (cilj je ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti ) v prvi
polovici leta 2013. Glede na doslej znane pogoje razpisa je varstvo habitatov in vrst, vezanih
na mokrišča in ekstenzivno travinje, prioriteta prihajajočega razpisa in s tem velika priložnost
za pridobitev dodatnih sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja na Ljubljanskem barju. Namen
projekta je zagotoviti ustrezno upravljanje z območji Natura 2000 ter okrepiti izvajanje
Programa upravljanja območij Natura 2000 na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje,
kar sodi med najpomembnejše cilje ustanovitve parka in prioritetne aktivnosti javne službe
upravljanja z zavarovanimi območji.
Prijava bo predvidela izvajanje naslednjih sklopov aktivnosti:
- Prenova in dopolnitev obstoječih podatkov o stanju vrst in habitatnih tipov
- Izvajanje prioritetnih ukrepov na pilotnih območjih
- Vključevanje strokovne in splošne javnosti v procese upravljanja z varovanimi območji
- Vrednotenje učinkov predvidenih ukrepov in aktivnosti na ekosistemske storitve in
podnebne spremembe.

5.10.2.

Projekt 2BParks

Projekt, katerega partner v Sloveniji je ZRC SAZU - Geografski inštitut Antona Melika,
poteka v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj – program Mediteran. V tem projektu
je KP Ljubljansko barje pilotno območje in ni upravičen do finančnih sredstev projekta.
Projekt 2BParks z vključevanjem okoljskih vsebin v procese odločanja, z razvojem
trajnostnega turizma in ozaveščanjem prispeva k trajnostni rabi naravnih virov in h krepitvi
povezav med družbami, gospodarstvi in zavarovanimi območji. Slovenski partnerji so v
projektu aktivni predvsem v vsebinah, ki zadevajo raziskave in izobraževanje za ozaveščanje
javnosti in pripravo vzgojno- izobraževalnega spletišča. Na Ljubljanskem barju je bilo v okviru
projekta doslej izdelana tematsko vsebinska zasnova, vsebina ter potek Učne poti ob reki
Iški, zasnova zelenega vodnika po parku in e-lekcija za osnovnošolce. V letu 2013 je
predvidena ureditev dokumentacije za označitev Učne poti ob Iški v naravi, predstavitev
arhitekturne zasnove interpretacijskega središča v Iški vasi, izdelava 3 e-lekcij za 3 starostne
skupine (na različne teme) in umestitev le teh na spletno stran parka ter določitev okoljskih
kriterijev za ponudbo na Ljubljanskem barju. Projekt traja do konca junija 2013.
5.10.3.

Noč raziskovalcev 2013

Institut "Jožef Stefan" je skupaj z Nacionalnim institutom za biologijo ter Fakulteto za
informacijske študije iz Novega mesta v okviru delovnega programa "Ljudje" Sedmega
JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
PROGRAM DELA 2013

34
okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene
dejavnosti prijavil predlog za sofinanciranje Noči raziskovalcev v 2013. Projekt je namenjen
promoviranju in plasiranju poklica raziskovalca in raziskovalne dejavnosti širši slovenski
javnosti na čim bolj prijazen in razumljiv način, preko raznih delavnic, predstavitev, iger,
eksperimentov itd. Ciljne skupine projekta so predvsem mlajša populacija (vrtci, srednje šole
in družine), vse z namenom povečevanja atraktivnosti poklica raziskovalca in vzpodbujanja
razvoja znanosti v regiji in Sloveniji. KP Ljubljansko barje sodeluje kot izvajalec ene izmed
mnogih delavnic v okviru projekta, in sicer s predstavitvijo KP Ljubljansko barje na
Prešernovem trgu, ostali sodelujoči partnerji pa bodo v svojih »hišah« predstavili pomen
Ljubljanskega barja vsak iz svojega zornega kota: Geografski inštitut Antona Melika ZRC
SAZU iz geografskega, Mestni muzej Ljubljana iz arheološkega, Naravoslovno tehnična
fakulteta iz hidrogeološkega in Botanični vrt iz botaničnega.
5.10.4.

Projekt Vital Landscapes

Cilj projekta, ki poteka od maja 2011 v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj,
program Osrednja Evropa, je ohranjanje kakovosti kulturne krajine v luči spoštovanja narave
in kulturne dediščine in ob upoštevanju razvojnih potencialov. KP Ljubljansko barje sodeluje
kot pilotno območje in ni upravičen do finančnih sredstev projekta. Cilj projekta je iskanje
možnosti za razvoj novih, okolju prijaznih kreativnih dejavnosti in produktov. Nosilec
projekta v Sloveniji je Ljubljanski urbanistični zavod. Projekt se zaključuje v začetku 2013, na
območju parka bo zato organiziran zaključni dogodek s predstavitvijo rezultatov projekta.
5.10.5.

Projekt SIIT

KP Ljubljansko barje je pridruženi partner projekta SIIT (Interaktivna določevalna orodja za
šole) in kot tak sodeluje pri projektnih aktivnostih, ni pa upravičen do finančnih sredstev
projekta. Projekt poteka v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija in katerega cilj je
izdelava inovativnih aplikativnih orodij za identifikacijo glavnih komponent biodiverzitete, jih
prilagoditi in dati na razpolago v izobraževalne namene šolam in za promocijo naravoslovnega
turizma. Določevalni ključi bodo dostopni preko spleta in s pomočjo mobilnih medijev tudi
na terenu. Za KP Ljubljansko barje bodo izdelani določevalni ključi za lesnate in travniške
vrste rastlin, z možnostjo nadaljevanja tudi na druge skupine rastlin in živali.

5.10.6.

Vpis Ljubljanskega barja med mednarodno pomembna mokrišča na
podlagi Ramsarske konvencije

Konvencija o mokriščih (Ramsar, Iran, 1971) je med najstarejšimi globalnimi okoljskimi
sporazumi in je že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postavila “preudarno rabo” (wise
use) kot celostni pristop pri načrtovanju in upravljanju ter kot nujno izhodišče za ohranjanje
mokrišč in njihovih naravnih dobrin. Bila je prva od mednarodnih pogodb, ki so bile
namenjene ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti vseh mokrišč kot ogroženih
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ekosistemov. Ramsarska konvencija še vedno ostaja vodilna globalna konvencija, ki opozarja
na pomen vode za ohranjanje ekosistema in ekoloških procesov ter z njimi povezanih
družbenogospodarskih potreb za zagotavljanje trajnostnega razvoja. Na podlagi kriterijev, ki
jih določa konvencija, je bilo do sedaj na seznam mednarodno pomembnih lokalitet
vključenih 1616 mokrišč. Glavni cilj je zagotoviti ohranjanje mokrišč, predvsem tistih
mednarodnega pomena, s smotrno rabo, mednarodnim sodelovanjem in zavarovanjem.
Ljubljansko barje izpolnjuje kriterije, da se pridruži družini mednarodno pomembnih mokrišč,
med katere so v Sloveniji vpisane še Cerkniško jezero, Sečoveljske soline in Škocjanske jame.
V letu 2013 bomo zato pripravili dosje za vpis in ga predali v nadaljnjo obravnavo strokovnim
institucijam in službam v postopku kandidature.
Tabela 5.10. - Naloge, kazalniki in ocena resursov za sodelovanje in pripravo mednarodnih projektov - zneski
v EUR

NALOGA
Projekt 2B Parks

KAZALNIK
DOSEGANJA
Najmanj tri
redna
operativna
srečanja

ZAPOSLENI NA
NALOGI

ŠTEVILO
UR*

TRAJANJE

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

1+ zunanji
izvajalci

20

1-6/2013

500

Noč raziskovalcev 2013

Izveden
prijavljen
program

Zunanji izvajalci

0

1-12/2013

500

Projekt Vital Landscapes

Zaključni
dogodek

1+ zunanji
izvajalci

5

1-6/2013

500

Projekt SIIT

Oblikovani
določevalni
ključi

1+ zunanji
izvajalci

20

1-12/2013

500

Vložena
kandidatura

Zunanji izvajalec

0

1-6/2013

2.600

Vpis Ljubljanskega barja
med mednarodno
pomembna mokrišča na
podlagi Ramsarske
konvencije
SKUPAJ

45

13.800

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.
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5.11. Razporeditev aktivnosti glede na prioriteto ter predvidena poraba ur
zaposlenih in programskih stroškov blaga in storitev
Prioriteta 1: Varstvene upravljavske in nadzorne naloge
Načrtovane aktivnosti za pripravo načrta upravljanja, varstvo vrst, habitatnih tipov,
ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot, zagotavljanje naravovarstvenega
nadzora, omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih živalskih vrst,
ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot ter aktivnosti v zvezi s spremljanjem stanja
narave v krajinskem parku prispevajo k doseganju naslednjih operativnih ciljev:














Priprava osnutka predloga načrta upravljanja do konca leta 2013
Odstranitev tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in zarasti na skupno 1 ha
Zmanjšanje smrtnost dvoživk za 20 %
Izboljšanje možnosti za preživetje netopirjev na 5 cerkvah
Preveritev stanja 80 % površin habitata barjanskega okarčka in habitatnega tipa
bazična nizka barja
Ažuriranje ocen stanja 10 % naravnih vrednot v krajinskem parku
Povečanje števila terenskih ogledov v okviru naravovarstvenega nadzora za 50 %
Pridobitev podatkov za 5 lokalitet najbolj ogroženih rastlinskih vrst
Ugotovitev razraščenosti invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na 5 ha
Pridobitev podatkov o stanju populacij vsaj 1 vrste ptic
Inventarizacija 80 % barjanskih oken
Pripravljena kandidatura za vpis Ljubljanskega barja med mednarodna mokrišča
(Ramsarska konvencija)
Ažuriranje 5 grafičnih slojev na spletnem GIS portalu KP Ljubljansko barje dvakrat
letno in dodana 2 grafična sloja spremljanja kazalnikov stanja narave

Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 67 % vseh delovnih ur zaposlenih in 54 %
vseh prihodkov, namenjenih programskim aktivnostim (31.420 EUR). Sredstva bodo v celoti
zagotovljena iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje, PP 765710, ukrep 2511-11-0005, kar
predstavlja 75 % vseh proračunskih sredstev za programske aktivnosti.
Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
Načrtovane aktivnosti za zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva in
obiskovalcev, za nameščanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture, razvijanje informacijskih
centrov, ter za zagotavljanje prepoznavnosti krajinskega parka in ozaveščanja javnosti
prispevajo k doseganju naslednjih operativnih ciljev:
 Povečanje števila udeležencev dogodkov, predavanj, razstave, sejemskih predstavitev,
vodenj ipd. za 80 %
 Povečati obiskanost spletne strani parka za 30 %
 Odprtje vsaj 1 nove učne poti v parku
 Utrditev trase 1 kolesarske povezave v parku
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 Priprava in izdaja treh novih promocijskih publikacij
 Povečanje števila objav v medijih za 20 %
Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 22 % vseh delovnih ur zaposlenih in 36 %
vseh prihodkov, namenjenih programskim aktivnostim (21.000 EUR). Nastale stroške bomo
krili s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo in okolje, PP 765710, ukrep 2511-11-0005, in sicer v
višini 7.561 EUR (18 % proračunskih sredstev). Ostale stroške (13.439 EUR) bomo krili s
pridobljenimi sredstvi lokalnih skupnosti.
Prioriteta 3: Razvojne naloge
Načrtovane aktivnosti za usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, za razvoj
blagovne znamke blaga in storitev iz KP Ljubljansko barje, za sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi in lokalnim prebivalstvom, za vključevanje zavarovanega območja v turistično
ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma, ter aktivnosti za uresničevanje ciljev
varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov prispevajo k doseganju naslednjih
operativnih ciljev:
 5 srečanj z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju
kmetijstva in razvoja podeželja
 8 srečanj s strokovnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami
 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi vsaj 3 dogodkov in
prireditev na območju krajinskega parka
 Vključitev 5 lokalnih ponudnikov v turistično ponudbo KP Ljubljansko barje
 Vključitev 5 proizvajalcev v blagovno znamko izdelkov in storitev iz KP Ljubljansko
barje
 Povečati število skupnih promocijskih nastopov z organizacijami varstva kulturne
dediščine za 100 %
Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 11 % vseh delovnih ur zaposlenih in 10 %
vseh prihodkov, namenjenih programskim aktivnostim (6.000 EUR). Nastale stroške bomo
krili s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo in okolje, PP 765710, ukrep 2511-11-0005, in sicer v
višini 3.000 EUR (7 % proračunskih sredstev). Ostale stroške bomo v višini 1.561 EUR krili s
pridobljenimi sredstvi lokalnih skupnosti in 1.439 EUR z lastno dejavnostjo zavoda KP
Ljubljansko barje ter z ustvarjeno rezervo iz leta 2012.
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Tabela 5.11.1. – Razporeditev delovnih ur in stroškov po prioritetah in virih financiranja

Št. ur

Skupni stroški

Viri financiranja
Ostali
Lastna sredstva
financerji
in prihodki

MKO

Prioriteta
ure

%

EUR

%

EUR

I. prioriteta

2.238

67

31.420

54

31.420

100

0

0

0

0

II. prioriteta

727

22

21.000

36

7.561

36

13.439

64

0

0

III. prioriteta

367

11

6.000

10

3.000

50

1.561

26

1.439

24

41.981

72

15.000

26

1.439

2

Skupaj

3.332

58.420

%

EUR

%

EUR

%

Graf 1 – Razporeditev delovnih ur po prioritetnih nalogah

Graf 2 – Razporeditev programskih materialnih stroškov po prioritetnih nalogah

JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
PROGRAM DELA 2013

39
Tabela 5.11.2. – Razporeditev aktivnosti po prioritetnih nalogah
PRIORITETA
I.
VARSTVENE
UPRAVLAVSKE IN
NADZORNE
NALOGE

NALOGA
Varstvo vrst,
habitatnih tipov,
ekosistemov,
območij Natura
2000, naravnih
vrednot in krajine

AKTIVNOST
Ohranitveni ukrepi za Loeselijevo grezovko
Ohranitev habitatnega tipa bazična nizka barja (FFH 7230)
Odstranjevanje velikega dežna
Izvedba biotestov in akcija odstranitve invazivnih rastlin
Ohranitveni ukrepi za barjanskega okarčka
Ohranitveni ukrepi za ptice
Varovanje naravnih vrednot
Vpis Ljubljanskega barja med mednarodno pomembna mokrišča
na podlagi Ramsarske konvencije
PROJEKT: Prijava projektne ideje na Finančni mehanizem Evropskega
gospodarskega prostora

Načrt upravljanja
Naravovarstveni
nadzor
Omogočanje
pogojev za ključne
življenjske faze
najbolj ogroženih
živalskih vrst ter za
ohranjanje najbolj
občutljivih naravnih
vrednot
Spremljanje
kazalnikov stanja
narave

Operativna priprava dokumenta osnutka predloga načrta
upravljanja
Naravovarstveni nadzor

Ohranitveni ukrepi za dvoživke
Ohranitveni ukrepi za netopirje

Razširjenost tujerodnih rastlinskih vrst
Inventarizacija najbolj ogroženih rastlinskih vrst
Popis stanja populacij ptic
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti
Spletni GIS portal

II.
NALOGE
UREJANJA
OBISKA IN
OZAVEŠČANJA
JAVNOSTI

Zagotavljanje
poteka obiska, ki je
ustrezen z vidika
varstva in
obiskovalcev
Nameščanje in
vzdrževanje
infrastrukture za
obiskovalce, razvoj
informacijskih
centrov

Vodenje obiskovalcev
Izobraževanje lokalnih vodnikov
PROJEKT: Noč raziskovalcev 2013
Zbiranje dokumentacije za postavitev informativnih in
usmerjevalnih tabel na Učni poti ob Iški
Otvoritev novega dela Koščeve učne poti
PROJEKT: Projekt 2B Parks
PROJEKT: Barjanski mozaik

Zagotavljanje
prepoznavnosti
zavarovanega
območja in
ozaveščanje
javnosti

Spletna stran www.ljubljanskobarje.si
Tiskan promocijski material
Predavanja, predstavitve
Mobilna razstava
Informacijsko svetovalna pisarna
Sodelovanje z mediji
Nastopi na sejemskih in drugih prireditvah
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PROJEKT: SIIT
III.
RAZVOJNE
NALOGE

Usmerjanje in
spodbujanje
trajnostne rabe
naravnih virov in
drugih ravnanj

Razvoj blagovne
znamke
Sodelovanje z
lokalnimi
skupnostmi, pomoč
lokalnemu
prebivalstvu pri
pridobivanju
projektnih sredstev
Vključevanje
zavarovanega
območja v turistično
ponudbo ter
spodbujanje naravi
prijaznega turizma
Varstvo kulturne
dediščine

Skupna kmetijska politika EU 2014-2020
Sodelovanjem z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi
službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja
Sodelovanjem s strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi
organizacijami s področja varstva narave, kulturne dediščine,
trajnostnega razvoja ter upravnih zadev
Sodelovanjem z izobraževalnimi institucijam
Sodelovanjem z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji
v Sloveniji
PROJEKT: Vital Landscapes
Oblikovanje in razvoj blagovne znamke izdelkov in storitev
Barjanski cekarček
Sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi
organizacijami
Povezovanje pridelovalcev in skupen nastop na trgu

Sodelovanjem z nosilci razvoja turistične ponudbe

Partnersko sodelovanje z Mestnim muzejem in galerijami
Ljubljana (MMGL) ob razstavi Koliščarji 2013-2014
Upravljanje z območjem ostankov kolišč na Ljubljanskem barju,
ki so vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine
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6. POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA
6.1.

Administrativna podpora

V ta sklop sodijo naslednje naloge: dokumentiranje dopisov, urejanje pošte in različnih
internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo parka in ostalimi deležniki, vodenje
arhiva in komuniciranje s strankami, pomoč pri organizaciji delovnih sestankov,
administrativna podpora pri pripravi gradiv, pomoč pri organizaciji službenih potovanj in
drugih delovnih obveznosti zaposlenih, vodenje kadrovske evidence in prisotnosti na delu,
vodenje finančne dokumentacije, računov, zahtevkov, potnih nalogov.
6.2.

Kadrovske zadeve

V okviru kadrovskih zadev potekajo naslednje naloge: vodenje, kadrovske evidence, priprava
razpisov za zaposlovanje novih delavcev, prijava podatkov in spremembe podatkov o
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko
varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja na ZZZS,
prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov na ZZZS, priprava obvestil o
letnem dopustu, izvedba napredovanj, priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam o
zaposlitvi ter priprava odgovorov na prispele prošnje za zaposlitev.
6.3.

Interno komuniciranje

Namen internega komuniciranja je doseganje dobre informiranosti zaposlenih in njihovo
aktivno vključevanje v izvajanje dejavnosti zavoda. V letu 2012 načrtujemo:
 redno tedensko komunikacijo z zaposlenimi;
 koordinacijo z zunanjimi izvajalci in pogodbenimi sodelavci;
 koordinacijo in pripravo različnih dokumentov za podporo delovanju zavoda (letna
poročila, letni program, gradiva, zapisniki itd.).

6.4.

Pravne in upravne zadeve

V okvir pravnih zadev sodi spremljanje zakonodaje, priprava pogodb, priprava splošnih aktov
zavoda, usklajevanje dela s pravno in kadrovsko službo MOP ter drugimi pristojnimi službami
v okviru državne uprave RS ter sodelovanje z notarji in odvetniki.
6.5.

Finančno poslovanje zavoda

Za tekoče evidentiranje poslovnih dogodkov v računovodskih evidencah sredstev in
obveznosti do virov sredstev zavoda, evidence blagajniškega poslovanja, izplačila plač in
drugih osebnih prejemkov ter materialno knjigovodstvo skrbi zunanji računovodski servis. V
ta namen se skladno s predpisi vodijo temeljne in pomožne računovodske knjige ter druge
evidence, ki so osnova za sestavo računovodskih izkazov, poslovnega poročila, poročila o
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doseženih ciljih in rezultatih ter drugih poročil in analiz. Skupaj z upravo zavoda računovodski
servis zagotavlja, da je finančno poslovanje usklajeno z zakonskimi in drugimi predpisi, ki nanj
vplivajo.
Tabela 6. – Naloge in ocena resursov za poslovanje javnega zavoda - zneski v EUR
POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

ZAPOSLENI NA
NALOGI

ŠTEVILO
UR*

Administrativna
podpora

1

581

1-12/2012

0

Kadrovske zadeve

1

146

1-12/2012

0

Interno komuniciranje

1

276

1-12/2012

0

Pravne in upravne
zadeve

1

226

1-12/2012

0

1 in znanji
izvajalec

389

1-12/2011

4.320

NALOGA

Finančno poslovanje
zavoda
SKUPAJ

1.618

TRAJANJE

4.320

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.
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7. KADROVSKI NAČRT 2013
7.1.

Zaposlenost

Število zaposlenih v letu 2013 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 ostalo
nespremenjeno (trije javni uslužbenci).
V letu 2012 je zavod deloval v absolutno podhranjeni kadrovski ekipi - direktorica, poslovna
sekretarka in naravovarstvena svetovalka. Dodatno smo zaradi porodniškega dopusta dveh
sodelavk del leta nadomeščali poslovno sekretarko z zunanjo sodelavko (študentski servis). V
Programu dela 2011 sta bili predvideni dve novi zaposlitvi na strokovnih delovnih mestih,
vendar Vlada RS ob obravnavi programa k temu ni dala soglasja. Dve novi zaposlitvi smo
predvideli tudi v Programu dela 2012, vendar smo se bili ob rebalansu proračuna zavoda (-38
% glede na plan) prisiljeni odpovedati tema dvema zaposlitvama.
Menimo, da je bila s tem varčevanjem zaradi nezmožnosti obvladovanja terena in izvajanja
osnovnih upravljavskih nalog naravi in okolju povzročena bistveno večja škoda, podpora
zavodu, krajinskemu parku, varstvu narave pa se je v lokalnem okolju zmanjšala, saj zavod ni
mogel izpolniti marsikaterih pričakovanj javnosti. Podobno velika zavarovanja območja, kot je
KP Ljubljansko barje, imajo v povprečju med 30 in 40 zaposlenimi, oziroma okoli 500 ha na
zaposlenega. Na Ljubljanskem barju je v trenutnih razmerah en zaposlen odgovoren za 4500
ha. Podobno sliko kaže primerjava razpoložljivih sredstev, ki se v tujini gibljejo med 100 in
200 EUR na hektar, v KP Ljubljansko barje pa je to 20 EUR.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga je sprejel svet zavoda v
začetku leta 2010 sicer 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. Prav tako je od leta 2011, ko
so bila kolišča z Ljubljanskega barja vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine, KP
Ljubljansko barje tudi upravljavec z območjem svetovne dediščine, vendar sistemsko
financiranje te dejavnosti ni urejeno, niti ni mogoče zaposliti oziroma najeti zunanje pomoči,
zato smo na parku prisiljeni naloge, vezane na varovanje svetovne dediščine, opravljati v
okviru zasedenih delovnih mest – čeprav za to nimamo strokovnih referenc.
Dodatne obveznosti, ki so absolutno nujne, izhajajo iz samega delovanja in poslovanja javnega
zavoda, saj za javni zavod s tremi zaposlenimi veljajo popolnoma enaka pravila in zakonodaja
(delovna razmerja, javno naročanje, finančno poslovanje, planiranje in poročanje) kot za
neprimerno večje sisteme.

JZ KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
PROGRAM DELA 2013

44
Tabela 7.1. – Kadrovski načrt 2013
1. Zaposleni, ki jih
financira MKO
Št. zaposlenih na dan 30.
9. 2013

I. – IV. TR

V. TR

VI. TR

VII. TR

VIII. TR

IX. TR

Skupaj

0

0

1

2

0

0

3

Št. zaposlenih na dan 31.
12. 2013 (a+b)

0

0

1

2

0

0

3

a) Št. zaposlenih za
določen čas
b) Št. zaposlenih za
nedoločen čas
Št. zaposlenih s krajšim
delovnim časom
Število napredovanj v
plačne razrede
Število premestitev

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Število upokojitev

0

0

0

0

0

0

0

Število nadomestnih
zaposlitev zaradi
upokojitev
Število odpovedi pogodb
o zaposlitvi
2. Število zaposlenih, ki
so financirani iz drugih
virov, navedite vir:
tržna dejavnost,
projektno delo itd.
3. Skupaj število
zaposlenih na dan 31.
12. 2013 (1+2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

3
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Tabela 7.2. – Načrt stroškov dela 2013
Načrtovani stroški
dela

SKUPAJ
FN t
1
76.428

Sredstva
MKO t
2
72.967

757

757

757

6.200

5.680

5.680

520

92

83.385

79.404

79.404

3.981

95

76.428

72.967

72.967

3.461

95

6.957

6.437

6.437

520

93

13.446

12.866

12.866

580

96

96.831

92.270

92.270

4.561

95

j) prispevki

12.354

11.824

11.824

530

96

k) premije
pokojninskega
zavarovanja
struktura virov
financiranja stroškov
dela v %

1.092

1.042

1.042

50

95

100

95

95

5

a) plače in dodatki
od tega dodatki za
delo v posebnih
pogojih
b) regres za letni
dopust
c) povračila in
nadomestila
d) sredstva za
delovno uspešnost
e) sredstva za
nadurno delo
f) drugi izdatki
(odpravnine,
solidarnost itd.)
SKUPAJ 1.
(a+b+c+d+e+f)
g) Skupaj bruto plače
(a+d+e)
h) Skupaj drugi
osebni prejemki
(b+c+f)
i) Skupaj prispevki,
davek, premije
pokojninskega
zavarovanja (j+k)
SKUPAJ 2.
(g+h+i)

Drugi viri
sredstev t
3

Skupaj
sredstva t
4=2+3
72.967

Dejavnost na
trgu t
5=1-4
3.461

Delež
MKO v %
95

100
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Tabela 7.3. – Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM
direktor
visoki naravovarstveni svetnik
naravovarstveni svetnik
naravovarstveni nadzornik I
višji naravovarstveni
svetovalec
naravovarstveni svetovalec
naravovarstveni nadzornik III
naravovarstveni sodelavec IV
vodnik v zavarovanem
območju III
sodelavec na parkovnih
informacijskih mestih
poslovni sekretar VI
Skupaj

Število
sistemiziranih
DM po
veljavnem
pravilniku
1

Število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2012
1

Predvideno
število
zasedenih DM
na dan 31. 12.
2013
1

Predvideno
število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2014
1

1
1
1
1

0
0
0
2

0
0
0
1

0
0
0
1

2
2
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

2

0

0

0

1

1

1

1

14

4*

3

3

0

* Sklenjena ena pogodba za določen čas zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.

7.1.1. Ostale oblike dela
V letu 2013 bomo stroške za izvedbo nekaterih del in aktivnosti plačali na podlagi avtorske
pogodbe z zunanjimi sodelavci oziroma študentske napotnice, in sicer:
a) za vodenja skupin, izvedbe raziskovalnih nalog (poglavje 5.2.1.1. Razširjenost tujerodnih
rastlinskih vrst in 5.2.2.1. Ohranitveni ukrepi – akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih
vrst) in odkup avtorskih fotografij (skupaj približno 51 avtorskih pogodb v skupni višini
8.700 EUR);
b) delo preko študentskega servisa za čiščenje poslovnih prostorov ter občasno pomoč
v administraciji in pomoč pri izvedbi prireditev in dogodkov (1 stalna študentska
napotnica in 5 študentov po potrebi, v skupni višini 3.500 EUR).
Ker Zakon o uravnoteženju javnih financ prepoveduje sklepanje avtorskih in podjemnih
pogodb ter izdajanje napotnic za študentsko delo iz proračunskih sredstev, bomo stroške,
nastale iz teh obveznosti, krili iz prilivov lastne tržne dejavnosti parka. Brez zgoraj navedenih
storitev namreč javni zavod ne more delovati.
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7.2.

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Zaposlenim v zavodu bomo skladno z možnostmi in ponudbo omogočili redno usposabljanje
s področja predstavljanja in ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine,
naravovarstvenih, okoljskih, bioloških znanosti ter jim omogočili sodelovanje z drugimi
zavarovanimi območji v Sloveniji in tujini s ciljem vzpostavitve usposobljene, strokovne in
predane ekipe.

8. FINANČNI NAČRT
Javni zavod KP Ljubljansko barje bo izvajal aktivnosti, navedene v programu dela zavoda, v
okviru dejavnosti javne službe ohranjanja narave, dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu
ter programov oziroma projektov. Izvajanje dejavnosti se bo financiralo iz različnih virov, ki
so opredeljeni v finančnem načrtu zavoda.
Osnova za pripravo finančnega načrta javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2013 so
bili naslednji podatki:
 podatek o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2013 predvidena za
financiranje dejavnosti javne službe ohranjanja narave, kot nam je bil posredovan s
strani pristojnega ministrstva, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, dne 31.1.2013;
 ocena vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo možno v prihodnjem letu pridobiti s
prodajo blaga in storitev na trgu;
 ocena sredstev, pridobljenih za izvajanje programa dela 2013 s strani parkovnih
lokalnih skupnosti;
 ocena sredstev, ki jih bo možno pridobiti z donacijami zasebnih družb;
 ocena sredstev, ki bodo v letu 2013 pridobljena v okviru projektov oziroma
programov;
 ocena sredstev, potrebnih za avansiranje plačil aktivnosti odobrenih projektov.

8.1.

Prihodki

8.1.1. Proračunska sredstva
MKO, PP 765710, ukrep 2511-11-0005
Plače
Material in storitve
Investicije

163.751 EUR
92.270 EUR
70.481 EUR
1.000 EUR

Za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je po sprejetem proračunu RS
za leto 2013 namenjenih 163.751 EUR. Dodatno bo MKO s prerazporeditvami tekom leta
poskušalo zagotoviti še dodatna sredstva v višini 26.104 EUR za naloge, ki bi jih bilo nujno
treba izvesti v letu 2013, vendar presegajo finančne okvire v proračunu za leto 2013 in so
prikazana v Prilogi 1 (str. 61).
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8.1.2. Sofinanciranje nalog javnega zavoda
V letu 2013 bomo zagotovili kritje stroškov nekaterih nalog s strani lokalnih skupnosti in
drugih organizacij, in sicer v okvirnem skupnem znesku okoli 15.000 EUR. Pričakujemo
sofinanciranje dejavnosti upravljanja z svetovno dediščino (Kolišča na Ljubljanskem barju) s
strani resornega ministrstva za ohranjanje kulturne dediščine, do priprave tega programa
dela višina ni znana, zato v finančnih tabelah ni upoštevano. Zaradi gospodarske krize in
varčevalnih ukrepov Vlade RS donacij s strani zasebnikov ne pričakujemo.

8.1.3. Lastna dejavnost
V letu 2013 pričakujemo, da bi lahko z lastno dejavnostjo zavoda KP Ljubljansko barje ter z
ustvarjeno rezervo iz leta 2012 pridobili do 6.000 EUR. Med lastne dejavnosti sodi vodenje
turističnih skupin po območju parka, organizacija posameznih dogodkov in prireditev,
predavanja pa tudi prodaja tiskanih materialov in spominkov.
Prihodke iz lastne dejavnosti v letu 2013 bomo v celoti namenili za pokrivanje zmanjšanih
prilivov zaradi rebalansa in varčevalnih ukrepov Vlade RS, predvsem pa zagotavljanju
manjkajočih sredstev za plače in ohranitev delovnih mest v predvideni višini 4.561 EUR (glej
Tabela 7.2. – Načrt stroškov dela 2013, str. 41).

8.1.4. Projektna sredstva
V primeru ustrezne kadrovske zasedbe bo JZ KP Ljubljansko barje v sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi in nevladnimi organizacijami z območja Ljubljanskega barja poskušal pridobiti
dodatna finančna sredstva za izvajanje tako javne službe kot drugih aktivnosti v parku s
prijavami na domače in mednarodne programe spodbud. V letu 2013 pričakujemo rezultate
prijave na razpis meddržavnega sodelovanja z Republiko Hrvaško. Pripravili bomo projektno
nalogo in prijavo na razpis finančnega mehanizma EGP. Ker je izplen nemogoče napovedati,
morebiti pridobljenih sredstev ne upoštevamo v specifikaciji prihodkov. Odobrena sredstva
iz programa LEADER pa bomo skladno s pogoji lahko zahtevali šele ob zaključku projektov v
letu 2014. Vsa pridobljena sredstva bodo porabljena za prijavljene projekte skladno s pogoji
razpisov.
Tabela 8.1 - Načrtovani prihodki v KP Ljubljansko barje v letu 2013 - zneski v EUR

VIR
Ministrstvo za okolje in prostor - PP 765710
Ostali sofinancerji (javna sredstva)
Lastna sredstva in prihodki
PRIHODKI - SKUPAJ

ZNESEK
163.751
15.000
6.000
184.751

DELEŽ v %
89
8
3
100
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8.2.

Odhodki

8.2.1. Stroški dela – kadrovski načrt
V okviru javne službe ohranjanja narave izvajajo zaposleni varstvene, strokovne, nadzorne in
upravljavske naloge v parku. Za stroške zaposlenih (plače in drugi izdatki zaposlenim ter
prispevki in davki na plače) je v letu 2013 iz proračuna RS zagotovljeno 92.270 EUR.
Sredstva ne zadoščajo za ohranitev števila zaposlenih in izplačilo plač po veljavni zakonodaji
za leto 2013 (predvidoma 96.831 EUR), zato bo javni zavod razliko kril iz sredstev tržne
dejavnosti (predvidoma 4.561 EUR).
V letu 2013 načrtujemo v KP Ljubljansko barje naslednje zaposlitve in s tem povezan strošek
plač:
Tabela 8.2.1. - Stroški dela v KP Ljubljansko barje v letu 2013 - zneski v EUR

DELOVNO MESTO
direktor
poslovni sekretar VI
višji naravovarstveni svetovalec

STROŠKI DELA
51.040
17.425
28.366

STROŠKI DELA SKUPAJ

96.831

8.2.2. Stroški materiala in storitev
Za materialne stroške in storitve, upoštevajoč tako proračunska kot donatorska in lastna
sredstva, v kolikor bodo vsi dogovori realizirani, bo JZ KP Ljubljansko barje v letu 2013 lahko
namenil skupaj 86.920 EUR. Zaradi lažje preglednosti smo jih razdelili na:
fiksni del, nujno potreben za osnovno delovanje zavoda (najemnine, komunalni stroški,
vzdrževanje, komunikacijske storitve itd.),
stroške, vezane na izvedbo tega programa (izvedba projektnih in raziskovalnih nalog
osveščanje, promocija, mednarodno sodelovanje)
Tabela 8.2.2. - Stroški materiala in storitev v KP Ljubljansko barje v letu 2013 - zneski v EUR

FIKSNI STROŠKI
DELOVANJA ZAVODA
najem poslovnih prostorov

OCENA POTREBNIH
SREDSTEV
7.620

pisarniški material
energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje,
telekomunikacije
čiščenje in tekoče vzdrževanje

1.500

izdatki za službena potovanja in kilometrina

5.500

5.500
2.200
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izobraževanje/usposabljanje zaposlenih
(kotizacije..)
najem prostorov (sestanki, delavnice…)

1.000
500

računovodstvo, pravne, storitve

4.680

SKUPAJ

28.500

PROGRAMSKI STROŠKI
DELOVANJA ZAVODA

OCENA POTREBNIH
SREDSTEV

Priprava izhodišč načrta upravljanja
Operativna priprava dokumenta osnutka predloga
10.000
načrta upravljanja
Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega
stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko barje
Razširjenost tujerodnih rastlinskih vrst
Inventarizacija najbolj ogroženih rastlinskih vrst
Ugotavljanje stanja populacij ptic
Ohranitveni ukrepi za:
– Dvoživke
– Netopirje
– Loeselijevo grezovko
– Nizka barja
– Invazivke
– Metulje
– Ptice
Opravljanje naravovarstvenih nalog varovanja
naravnih vrednot
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti
Varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine
Upravljanje z območjem ostankov kolišč na
Ljubljanskem barju, ki so vpisana na UNESCO
Seznam svetovne dediščine
Partnersko sodelovanje z Mestnim muzejem in
galerijami Ljubljana (MMGL) ob razstavi Koliščarji
2013-2014
Parkovna infrastruktura
Zbiranje dokumentacije za postavitev informativnih in
usmerjevalnih tabel na Učni poti ob Iški

3.000
1.000
1.000
3.000
1.000
500
0
1.000
0
0
0
0

0
2.000

500
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Ureditev kolesarske povezave Barjanski mozaik
Otvoritev novega dela Koščeve učne poti
Naravovarstveni nadzor

0
0

Izvajanje naravovarstvenega nadzora
Razvojne aktivnosti

4.000

Oblikovanje in razvoj blagovne znamke izdelkov in
storitev Barjanski cekarček
Povezovanje pridelovalcev in skupen nastop na trgu
Skupna kmetijska politika EU 2014-2020
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi
razvojnimi organizacijami
Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter
strokovnimi službami na področju kmetijstva in
razvoja podeželja.
Sodelovanje z nosilci razvoja turistične ponudbe
Sodelovanje s strokovnimi, znanstvenimi in
raziskovalnimi organizacijami s področja varstva
narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter
upravnih zadev
Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami
Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi
območji v Sloveniji
Prostorsko informacijski sistem

1.000
1.000
0
200
500
200
300
200
100

GIS
Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti,
ekosistemskih storitev in kulturne dediščine KP Ljubljansko barje

4.320

Ažuriranje spletne strani
Tiskan promocijski material (ponatisi, nove edicije)
Predavanja, predstavitve
Mobilna razstava
Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje
Sodelovanje z mediji
Vodenje obiskovalcev
Nastopi na sejemskih in drugih prireditvah
Predstavitev Učne poti ob Iški na spletni strani parka
Izobraževanje lokalnih vodnikov
Mednarodni projekti

1.000
9.000
3.000
500
500
0
3.000
1.500
0
500

Razpis programov Finančnega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora

0
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Projekt 2B Parks
Noč raziskovalcev 2013
Projekt Vital Landscapes
Projekt SIIT
Vpis Ljubljanskega barja med mednarodno pomembna
mokrišča na podlagi Ramsarske konvencije

500
500
500
500
2.600

SKUPAJ

58.420

SKUPAJ FIKSNI IN PROGRAMSKI STROŠKI

86.920

8.2.3. Investicije
Zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS bodo investicije v opremo informacijske točke v
prostorih zavoda, v opremo za sejemske in druge predstavitve KP Ljubljansko barje ter
investicije v parkovno infrastrukturo odpovedane. Manjši znesek 1.000 EUR je namenjen
izključno vzdrževanju in nadomeščanju (v kolikor bo potrebno) pisarniške in računalniške
opreme, sicer bodo sredstva prerazporejena na materialne stroške.
Tabela 8.2.3. - Načrt investicij s finančno oceno v KP Ljubljansko barje v letu 2013
INVESTICIJE V KP LJUBLJANSKO BARJE
V LETU 2013
Računalniška oprema (vzdrževanje in nadomeščanje)

OCENA POTREBNIH
SREDSTEV
1.000

SKUPAJ

8.3.

1.000

Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2013

Tabela 8.3. - Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2013 - zneski v EUR

VIRI IN VIŠINA FINANCIRANJA
PRIHODKI – SKUPAJ

STROŠKI DELA
MATERIAL IN STORITVE
- fiksni
- programski
INVESTICIJE
SKUPAJ

MKO
(PP 765710, ukrep
2511-11-0005)

Ostali
financerji

Lastna
sredstva in
prihodki

SKUPAJ

92.270

0

4.561

96.831

28.500
41.981

0
15.000

0
1.439

28.500
58.420

1.000

0

0

1.000

163.751

15.000

6.000

184.751
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ODHODKI - SKUPAJ

STROŠKI DELA
MATERIAL IN STORITVE
- fiksni
- programski

96.831
28.500
58.420

INVESTICIJE

1.000

SKUPAJ

184.751

Prikaz dinamike prihodkov in odhodkov je v poglavju 9 – Finančne tabele, tabela 9.9. (str. 64).

OPOMBA
Zgornje tabele (poglavje 8) se nanašajo na izvajanje programa dela v letu 2013 in zajemajo potrebna
sredstva za:
Plače od januarja do decembra 2013 (izplačane februarja/januarja naslednje leto)
Fiksne in programske materialne stroške, nastale od januarja do decembra 2013 (plačane naslednji
mesec)
Druge stroške (lastna dejavnost, lastna udeležba v projektih itd.,) ki bodo nastali z izvajanjem programa
dela 2013 in bodo na podlagi zahtevkov iz proračuna izplačani v naslednjem mesecu.
Tudi Pogodba o (začasnem) financiranju dejavnosti zavoda v letu 2013 se nanaša na te stroške.
Nekatere finančne tabele, ki sledijo (v poglavju 9), se nanašajo na denarni tok (realizacijo izplačil iz
proračuna od 1.1. do 31.12.2013) in se zato ne skladajo za načrtovanimi odhodki za izvajanje programa
dela. Razlike nastanejo pri stroških za plače za december (plačane v januarju) in druge stroške materiala in
storitev, nastale v decembru in plačane v januarju.
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9. FINANČNE TABELE
Tabela 9.1. – Predračunska bilanca stanja
INDEKS
ČLENITE
V SKUPIN
KONTOV

NAČRT
2013/REAL
2011

NAČRT
2013/REAL.
2012

12.171

69

103

3.240

3.240

100

100

405

729

1.053

260

144

21.022

20.984

21.984

105

105

6.200

11.668

12.000

194

103

23.436

25.648

12.500

53

49

372

400

REAL
2011

REAL
2012

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V
UPRAVLJANJUI

17.657

11.827

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

3.240

01

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

02

NEPREMIČNINE

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

04

DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

07

DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

NAZIV SKUPINE KONTOV

NAČRT
2013

SREDSTVA

B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH
FINANČNIH USTANOVAH

7.398

14.887

0

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

45

125

80

178

64

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

14

TERJATVE DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

15.928

10.006

11.762

74

118

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

18

NEPLAČANI ODHODKI

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

63

258

258

410

100

3

C) ZALOGE

0

0

0

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

31

ZALOGE MATERIALA

108
0

2
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32

ZALOGE DROBNEGA MATERIALA

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

34

PROIZVODI

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

36

ZALOGE BLAGA

37

DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ

99

41.093

37.475

24.671

60

66

12.525

13.849

12.500

100

90

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

7.316

7.519

7.520

103

100

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

3.873

4.868

4.480

116

92

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

1.336

1.462

500

37

34

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

28

NEPLAČANI PRIHODKI

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

28.568

23.626

12.171

43

52

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN
OBVEZNOSTI
90

SPLOŠNI SKLAD

91

REZERVNI SKLAD

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V
JAVNIH SKLADIH

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

96

0

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
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97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ

99

17.657

11.827

10.911

11.799

12.171

69

103

0

0

60

66

0
41.093

37.475

24.671

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

Tabela 9.2. – Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
ZNESEK
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV
IN STORITEV

INDEKS
NAČRT
2013/
REAL 2011

NAČRT
2013/
REAL 2012

184.751

82

93

192.217

178.751

79

93

REAL
2011

REAL
2012

NAČRT
2013

226.409

198.783

226.409

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.
761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN
BLAGA

6.566

6.000

762

B) FINANČNI PRIHODKI

13

16

0

0

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

80

0

0

0

0

0

0

0

D) CELOTNI PRIHODKI

226.502

198.799

184.751

82

93

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

111.500

101.316

87.920

79

87

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

91

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI

del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA

5.338

4.587

6.500

122

142

461

STROŠKI STORITEV

106.162

96.729

81.420

77

84

F) STROŠKI DELA

102.478

96.593

96.831

94

100

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

78.992

75.876

76.428

97

101

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

12.717

12.216

12.354

97

101

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

10.769

8.501

8.049

75

95

462

G) AMORTIZACIJA

0

0

0

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

0

del 465

I) DAVEK OD DOBIČKA

0

0

0

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

0

0

0

K) FINANČNI ODHODKI

0

1

0

467
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468

L) IZREDNI ODHODKI

2

0

0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
ODHODKI

0

0

0

213.980

197.910

184.751

86

93

0

0

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV

del 80

12.522

889

0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
Povprečno število zaposlenih na
podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (celo število)

3

3

3

100

100

12

12

12

100

100

Število mesecev poslovanja

Tabela 9.3. – Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

ZNESEK
NAZIV PODSKUPIN KONTOV
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV
IN STORITEV

prihodki in odhodki za izvajanje
javne službe

prihodki in odhodki od prodaje
blaga in storitev na trgu

178.751

6.000

178.751

6.000

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.
761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN
BLAGA

762

B) FINANČNI PRIHODKI

0

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

0

0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

0

0

178.751

6.000

87.920

0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA

6.500

461

STROŠKI STORITEV

81.420

0

F) STROŠKI DELA

96.831

0

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

76.428

0

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

12.354

0

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

8.049
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462

G) AMORTIZACIJA

0

0

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

del 465

I) DAVEK OD DOBIČKA

0

0

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

0

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

0

0

468

L) IZREDNI ODHODKI

0

0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
ODHODKI

0

0

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80

184.751

0

0

6.000

6.000

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

Tabela 9.4. – Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti po
načelu denarnega toka
ČLENITEV
PODSKUPI
N
KONTOV

ZNESEK

INDEKS
NAČRT
2013/ REAL
2012

REAL
2011

REAL
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI

220.761

204.643

184.751

84

90

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE

215.120

198.157

178.751

83

90

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

214.028

198.139

173.751

81

88

a) Prejeta sredstva iz državnega
proračuna

214.028

193.139

173.751

81

90
89

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

NAČRT
2013

NAČRT
2013/
REAL 2011

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
tekočo porabo

209.037

193.139

172.751

83

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije

4.991

0

1.000

20

0

5.000

0

b) Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
tekočo porabo

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
investicije
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencij

5.000

0

0

0

0

0

0

0
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del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo
porabo

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo
porabo

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

del 740

e) Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacij

0

0

0

741

f) Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

0

0

0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službe

1.092

18

5.000

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe

0

0

5.000

12

18

del 7130
7102

Prejete obresti

del 7100
+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda
javnih podjetij, javnih skladov in javnih
finančnih institucij ter drugih podjetji in
finančnih institucij

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne
službe

72

Kapitalski prihodki

730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujih virov

732

donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

458

27778

0

0

80

1.000

0

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU

5.641

6.486

6.000

106

93

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.641

6.486

6.000

106

93

del 7102

Prejete obresti

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih
prihodkov od premoženja

del 7100
+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda
javnih podjetij, javnih skladov in javnih
finančnih institucij ter drugih podjetij in
finančnih institucij

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja
javne službe

II. SKUPAJ ODHODKI

211.083

196.783

184.751

88

94

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE

211.083

196.783

184.751

88

94

85.730

82.540

83.385

97

101

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
del 4000

Plače in dodatki

75.318

75.973

76.428

101

101

del 4001

Regres za letni dopust

2.364

1.171

757

32

65

del 4002

Povračila in nadomestila

6.648

5.396

6.200

93

115

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

1.400

0

0

0

del 4004

Sredstva za nadurno delo
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del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim
B) Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

0
13.436

13.807

13.308

99

96

del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

9.956

6.723

6.715

67

100

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

2.299

5.386

5.380

234

100

del 4012

Prispevki za zaposlovanje

19

45

45

237

100

del 4013

Prispevki za porodniško varstvo

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja
C) Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službe

32

75

76

238

101

1.130

1.578

1.092

97

69

107.127

100.436

87.058

81

87

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

15.286

21.681

18.500

121

85

del 4021

Posebni material in storitve

60.611

66.229

49.280

81

74

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

3.676

2.763

5.500

150

199

del 4023

Prevozni stroški in storitve

1.327

977

1.300

98

133

del 4024

Izdatki za službena potovanja

5.035

3.878

5.500

109

142

del 4025

Tekoče vzdrževanje

3.923

2.134

3.520

90

165

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

8.481

2.610

3.120

37

120

del 4027

Kazni in odškodnine

del 4028

Davek na izplačane plače

del 4029

Drugi operativni odhodki

8.788

164

338

4

206

403

d) Plačila domačih obresti

2

0

0

404

E) Plačila tujih obresti

0

0

0

410

F) Subvencije

0

0

0

411

G) Transferi posameznikom in
gospodinjstvo

0

0

0

412

H) Transferi neprofitnim organizacija in
ustanovam

0

0

0

412

I) Drugi tekoči domači transferji
J) Investicijski odhodki

4200

Nakup zgradb in prostorov

4201

Nakup prevoznih sredstev

4202

Nakup opreme

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

4204

Novogradnja, rekonstrukcije

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

4207

Nakup nematerialnega premoženja

4208
4209

0

0

0

1.000

21

4.788

0

1.000

21

3.240

0

Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGU

del 400

0
4.788

0

0

0

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu
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del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova porab blaga in
storitev na trgu

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

9.678

7.860

0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

0

0

0

0

0

Tabela 9.5. – Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
ČLENITEV
PODSKUPI
N
KONTOV
1

ZNESEK

INDEKS

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

REAL
2011

REAL
2012

NAČRT
2013

načrt
2013/real
2011

načrt
2013/real.
2012

2

3

4

5

6

7

750

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

7500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov
in zasebnikov

7501

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov

7502

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij
in družb, ki so v lasti države ali občin

7503

Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

7503

Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

7506

Prejeta vračila danih posojil iz tujine

7507

Prejeta vračila danih posojil - državnemu
proračunu

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

751

Prodaja kapitalskih deležev

440

V. DANA POSOJILA

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

4401

Dana posojila javnim skladom

4402

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki
so v lasti države ali občin

4403

Dana posojila finančnim institucijam

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

4405

Dana posojila občinam

4406

Dana posojila v tujino

4407

Dana posojila državnemu proračunu

4408

Dana posojila javnim agencijam

4409

Plačila zapadlih poroštev

441

Povečanje kapitalskim deležev in naložb
VI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILA

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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VI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILA

0

0

0

Tabela 9.6. – Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
ZNESEK
ČLENITEV
PODSKUPI
N
KONTOV
1

NAZIV KONTA

realizacija
2011

realizacija
2012

2

3

4

50

VII. ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

del 5003

Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti
Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

del 5003
del 5003
del 5003

Zadolževanje v tujini

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

550

Odplačila domačega dolga

0

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
551

načrt 2013

načrt
2013/real
2011

načrt
2013/real.
2012

5

6

7

0

0

0

0

Najeti krediti pri drugih javnih skladih
Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

501

5502

INDEKS

Odplačila kreditov državnemu proračunu
Odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti
Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

0

Odplačila kreditov drugim javnim skladom
Odplačila dolga drugim domačim
kreditodajalcem
Odplačila dolga v tujino
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

0

0

0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH

0

0

0

9.678

7.861

0

0

0
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Tabela 9.7. – Načrt investicij
naziv INVESTICIJE:
OPREMA

VIRI:
državni proračun

Realizacija
Skupaj

predhodna
leta

ocena tekoče
leto (t)

t+1

t+2

naslednja
leta

1 do 5

1

2

3

4

5

17.657

občinski proračun

0

lastna sredstva

0

ostali viri:

0

SKUPAJ:

17.657

17.657

0

17.657

0

naziv INVESTICIJE:
RAČUNALNIŠKA
OPREMA

VIRI:
državni proračun

0

0

0

Plan

predhodna
leta

ocena tekoče
leto (t)

t+1

t+2

naslednja
leta

1 do 5

1

2

3

4

5

1.000

lastna sredstva

0

ostali viri:

0
1.000

0

vse INVESTICIJE SKUPAJ

državni proračun

0

Skupaj

0

VIRI:

0

Realizacija

občinski proračun

SKUPAJ:

Plan

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

Realizacija

Plan

Skupaj

predhodna
leta

ocena tekoče
leto (t)

t+1

t+2

naslednja
leta

1 do 5

1

2

3

4

5

18.657

17.657

0

1.000

0

0

občinski proračun

0

0

0

0

0

0

lastna sredstva

0

0

0

0

0

0

ostali viri:

0

0

0

0

0

0

18.657

17.657

0

1.000

0

0

SKUPAJ:
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Tabela 9.8. – Izdatki po virih financiranja
VIRI FINANCIRANJA

SREDSTVA
DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
(MOP)
VRSTA IZDATKOV

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM SKUPAJ S
PRISPEVKI IN DAVKI

92.270

IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE

70.481

SREDSTVA
DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
(ostala
ministrstva)

SREDSTVA
OBČINSKEGA
PRORAČUNA

SREDSTVA ZA
POSEBNE
REDNE
DEJAVNOSTI

DRUGI
PRIHODKI ZA
IZVAJANJE
DEJAVNOSTI
JAVNE SLUŽBE

10.000

SREDSTVA
PRODAJE
BLAGA IN
STORITEV NA
TRGU

SKUPAJ

4.561

96.831

1.439

86.920

5.000

IZDATKI FINANCIRANJA
INVESTICIJSKI IZDATKI

1.000

1.000

SKUPAJ

163.751

0

0

10.000

5.000

6.000

184.751

Tabela 9.9. – Dinamika prihodkov in odhodkov
DINAMIKA
PRIHODKOV 2013

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

15.726

17.045

12.726

sep

okt

nov

dec

14.375

23.125

11.602

jan.14

SKUPAJ

1

Sredstva
državnega
proračuna
(MKO)

2

Sredstva
občinskega
proračuna

10.000

10.000

3

Drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti javne
službe

5.000

5.000

4

Sredstva prodaje
blaga in storitev
na trgu

0*

125

10.424

12.171

13.439

16.882

1.175

1.175

1.175

1.175

12.726

1.175

3.510

163.751

6.000
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SKUPAJ

125

10.424

12.171

13.439

18.057

16.901

18.220

13.901

13.901

14.375

38.125

11.602

3.510

184.751

* Nakazana so bila sredstva za plače in zahtevke, ki so se nanašali še na leto 2012 in zato niso predmet Programa dela 2013.

DINAMIKA
ODHODKOV 2013

jan*

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

1

Plače in drugi
izdatki zaposlenim

8.560

6.803

8.071

8.828

8.071

8.071

8.071

2

Izdatki za blago in
storitve

1.863

5.368

5.368

8.054

7.655

8.974

4.655

sep

8.071
4.655

okt

dec

jan.14

8.071

8.071

8.071

96.831

6.304

14.054

15.735

4.235

86.920

1.000

0

10.424

12.171

13.439

16.882

15.726

17.045

12.726

12.726

SKUPAJ

8.071

3 Izdatki za investicije

SKUPAJ

nov

14.375

23.125

1.000

23.806

12.306

184.751

* V januarju smo poravnali račune za plače in stroške, ki se nanašajo na leto 2012 in zato niso predmet Programa dela 2013.
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PRILOGA 1: NALOGE, KI PRESEGAJO FINANČNE OKVIRE V PRORAČUNU
ZA LETO 2013
Zaradi zmanjšanja višine proračunskih sredstev za izvajanje programa dela parka v letu 2013
bo - v kolikor ne bodo manjkajoča sredstva dodatno zagotovljena - izpadla izvedba naslednjih
projektov, za katere je predvidena lastna udeležba, ter za izvedbo naloge kartiranja in
naravovarstvenega vrednotenja habitatnih tipov, ki sodi med najprioritetnejše upravljavske
naloge (prioriteta I - varstvene upravljavske in nadzorne naloge).
1. Projekti
1.1.

Izvedba mednarodnega projekta LOKNA

Leta 2012 smo skupaj s partnerji v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Hrvaška pripravili in prijavili triletni projekt LOKNA, v skupni vrednosti 275.063,26 EUR. Na
območju KP Ljubljansko barje in na območju nacionalne ekološke mreže PrimorskoGoransko županije (Hrvaška) se nahajajo vodni biotopi, ki so izjemnega pomena za
ohranjanje biodiverzitete, a so enako ogroženi zaradi nepremišljene in neozaveščene
človekove dejavnosti in jim grozi propad. V KP Ljubljansko barje se bomo v okviru projekta,
če bo potrjen, ukvarjali s fenomenom barjanskih oken, njihovo zaščito pred izginotjem ter
promocijo. V primeru potrditve in zagotovitve sredstev za lastno udeležbo bo delo na
projektu steklo takoj na začetku leta 2013. Celotna vrednost aktivnosti, izvedenih na
Ljubljanskem barju v letu 2013 je 50.400 EUR, od česar je potreben delež lastne udeležbe 15
odstoten, kar v letu 2013 pomeni 9.200 EUR. Ta sredstva bo z notranjimi prerazporeditvami
tekom leta skušalo zagotoviti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Projektne aktivnosti prispevajo k realizaciji osnovnega cilja zavarovanja Ljubljanskega barja,
to je zavarovanje naravnih vrednot, ohranitev biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti (1.
člen Uredbe o KP Ljubljansko barje).

Tabela 1.1. – Naloge, kazalniki in ocena resursov za izvedbo mednarodnega projekta LOKNA - zneski v EUR

NALOGA

KAZALNIK
DOSEGANJA

ZAPOSLENI NA
NALOGI

LOKNA

Zaščita vodnih
biotopov in
promocija

1+ zunanji
izvajalci

SKUPAJ

ŠTEVILO
UR*

TRAJANJE

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

1-12/2013

9.200
9.200

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.
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1.2.

Izvedba projektov razvoja podeželja

1.2.1. Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje bo v letih 2013 in 2014 na območju LAS Barje z zaledjem izvedel skupaj
6 strokovnih vodenj, katerih cilj je predstavitev naravnih in drugih posebnosti Ljubljanskega
barja, osveščanje pomena naravnega okolja, zmanjšanje obremenitve naravnega okolja z
usmerjanjem obiskovalcev ter odpiranje novih podjetniških in samozaposlitvenih priložnosti
za prebivalce. S tem bo spremenjen odnos in obnašanje do naravnega okolja in naravnih
vrednot, kar je eden od ciljev KP Ljubljansko barje. Celotna vrednost dvoletnega projekta je
14.380 EUR, od česar je potreben delež lastne udeležbe 50 odstoten, kar v letu 2013 pomeni
2.100 EUR. Ta sredstva bo z notranjimi prerazporeditvami tekom leta skušalo zagotoviti
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

1.2.2. Kmetijstvo za park
Projekt nagovarja kmete in upravljavce kmetijskih zemljišč za usklajeno upravljanje kmetijskih
zemljišč s cilji KP Ljubljansko barje. V okviru dvoletnega projekta se bodo identificirala možna
orodja za ciljno usmerjanje upravljanja ter pilotno pripravilo pet upravljavskih načrtov za
kmetije. Na tej podlagi bo izdelan priročnih s smernicami za pripravo drugih upravljavskih
načrtov. Projekt predstavlja inovativen način k ciljnem usmerjanju upravljanja kmetij na
območjih s posebnim varstvenim statusom (zavarovano območje narave), s čemer se
vzpostavlja strokovno partnerstvo med nosilci različnih interesov na območju parka
(kmetijstvo in naravovarstvo). Celotna vrednost izvedbe dvoletnega projekta je 33.734 EUR
(na območju dveh LAS), od česar mora v letu 2013 KP Ljubljansko barje zagotoviti 8.100
EUR lastne udeležbe. Ta sredstva bo z notranjimi prerazporeditvami tekom leta skušalo
zagotoviti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Tabela 1.2. – Naloge, kazalniki in ocena resursov izvedbo aktivnostih v projektih razvoja podeželja – zneski v
EUR

TRAJANJE

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

1in zunanji
izvajalci

3-10/2013

2.100

2 in zunanji
izvajalci

11-12/2013

8.100

NALOGA

KAZALNIK
DOSEGANJA

ZAPOSLENI NA
NALOGI

Strokovna vodenja po KP
Ljubljansko barje

4 izvedena
vodenja v letu
2013

Kmetijstvo za park

Identificirana
orodja za ciljno
usmerjanje
upravljanja,
izbranih 5
pilotnih kmetij

ŠTEVILO
UR*
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SKUPAJ

10.200

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.

1.3.

Stroški projektov

KP Ljubljansko barje je pridobil sredstva za izvedbo projektov programa LEADER s strani
dveh lokalnih akcijskih skupin z območja parka. Za izvedbo projektov je potrebno v letu
2013 zagotoviti skupaj 10.200 EUR. Sredstva bo z notranjimi prerazporeditvami tekom leta
skušalo zagotoviti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
KP Ljubljansko barje je kandidiral na razpis programa meddržavnega sodelovanja med
Slovenijo in Hrvaško 2012 s projektom LOKNA (ohranitev in ureditev vodnih biotopov). V
primeru odobritve projekta je za prvo leto trajanja predvidena lastna udeležba partnerja v
višin 9.200 EUR. Sredstva bo z notranjimi prerazporeditvami tekom leta skušalo zagotoviti
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Pri vseh odobrenih projektih je nujno avansiranje plačil izvajalcem, saj finančni programi
povrnejo dejansko že izvedene in plačane projektne aktivnosti. Zato se bo moral zavod za
plačilo nastalih obveznosti iz tega naslova v letu 2013 zadolžiti pri državni zakladnici ali
komercialni banki za največ 60.000 EUR (v primeru zavrnitve projekta LOKNA pa manj).
Tabela 1.3. - Stroški projektov in lastne udeležbe v projektih KP Ljubljansko barje v letu 2013 zneski v EUR

PROJEKT
Strokovna vodenja
Kmetijstvo za park
LOKNA
SKUPAJ

OCENA POTREBNIH
SREDSTEV ZA
LASTNO UDELEŽBO

OCENA
POTREBNIH
SREDSTEV ZA
AVANSIRANJE

2.100
8.100
9.200

1.045
10.100
48.855

19.400

60.000
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2.

Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v KP Ljubljansko
barje

Dodatno zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev ne bo izvedena naslednja načrtovana
naloga iz poglavja 5 – Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000
vrst in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko barje, in sicer kartiranje in
naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov KP Ljubljansko barje.
KP Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in
gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega
števila naravnih vrednot in prisotnosti mnogih ogroženih ter mednarodno varovanih
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter kot območje številnih
krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave. Statusno
je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski park tudi ekološko pomembno območje,
posebno območje varstva za 22 vrst ptic, posebno ohranitveno območje za 23 živalskih, eno
rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov ter s tem del evropskega omrežja varovanih območij
Natura 2000. Večji del teh varovanih, klasifikacijskih vrst živali in rastlin oziroma habitatnih
tipov je življenjsko vezan na ohranitev mokrotnega značaja (ustrezne hidrološke razmere)
ekosistema Ljubljanskega barja ter na ohranitev obsega ekstenzivno upravljanih travnikov
(skromno gnojeni in pozno košeni).
V letu 2010 smo izvedli kartiranje in naravovarstveno vrednotenje na izbranih območjih
prvega varstvenega območja (127 habitatnih tipov na površini 2539 hektarov). V letu 2011 je
bilo dodatno skartiran in naravovarstveno vrednoten še del prvega varstvenega območja med
Mateno in Igom (72 habitatnih tipov na površini dobrih 700 ha). Na skartiranih površinah so
prevladovale njive (N), sledili so jim važni intenzivno gojeni travniki (TSEJ2), nato pa slabše
ohranjena ekstenzivna travišča (TVE, T2). V letu 2013 bomo nadaljevali s kartiranjem in
naravovarstvenim vrednotenjem na izbranih območjih znotraj prvega varstvenega območja
KP Ljubljansko barje, ki v letih 2010 in 2011 še ni bil skartiran ter na ožjih zavarovanih
območjih.
TABELA 2. – Naloge, kazalniki in ocena resursov za izvedbo naloge kartiranja in naravovarstvenega
vrednotenja habitatnih tipov v KP Ljubljansko barje –zneski v EUR

KAZALNIK
DOSEGANJA

NALOGA
Kartiranje in
naravovarstveno
Kartiranih 6 ha
vrednotenje habitatnih
površin,
tipov v Krajinskem parku poročilo
Ljubljansko barje
SKUPAJ

ZAPOSLENI NA
NALOGI

Zunanji izvajalec

ŠTEVILO
UR*

TRAJANJE

5-9/2013

POTREBNA
FINANČNA
SREDSTVA**

6.704

6.704
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* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja
ur zunanjih izvajalcev.
** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za
plače zaposlenih.

3.

Potrebna dodatna proračunska finančna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo s prerazporeditvami tekom leta poskušalo zagotoviti
še dodatna sredstva v višini 26.104 EUR za naloge, ki bi jih bilo nujno treba izvesti v letu
2013, vendar presegajo finančne okvire v proračunu za leto 2013.
Tabela 3. – Potrebna dodatna proračunska finančna sredstva v letu 2013 - zneski v EUR

NALOGA
Strokovna vodenja
Kmetijstvo za park
LOKNA
Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje
habitatnih tipov v KP Ljubljansko barje
SKUPAJ

OCENA POTREBNIH SREDSTEV
2.100
8.100
9.200
6.704
26.104
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