
 
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

Datum:  27. 7. 2022 
Zap. št:  013-015/2022-1 
 
 

Na osnovi 9. in 24. člena Poslovnika o delu sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 
 

 
SKLICUJEM 

 
 

18. dopisno sejo Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje  
v mandatu 2018-2022 

 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev predloga novega cenika za strokovno vodenje po Krajinskem parku 
Ljubljansko barje 

 
Utemeljitev:   
Cenik za strokovna vodenja po Krajinskem parku Ljubljansko barje je bil sprejet 23. 10. 2017 in ga je 
potrebno posodobiti glede na trenutne razmere in dodati možnost strokovnega vodenja s kolesom.  
 

- Višina obstoječega cenika kolesarskih vodenj po KPLB (sprejet leta 2018) je pogojena s tem, da se 
pokrije zunanjega vodnika in da ostane še nekaj malega javnemu zavodu-ob minimalni  udeležbi 5 
oseb je to 175 EUR, od tega gre 150 EUR vodniku in 15 EUR ostane javnemu zavodu. 

- V letu 2022 smo v tednu naravnih parkov Slovenije izvedli brezplačno kolesarsko vodenje in 
udeležencem tudi razdelili ankete. Eno od vprašanj se je nanašalo tudi na ceno vodenja in večina je 
odgovorila, da je postavljena cena previsoka. 

- Preverili smo cene kolesarskih vodenj po Ljubljanskem barju na trgu in izkazalo se je, da je 35 EUR 
res zelo visoka cena. Za primerljivo traso poti, kot jo ponuja JZ KPLB, je cena na trgu 15 EUR. 

- Količina izvedenih vodenj v KPLB se je v času korone    zmanjšala, posledično smo izgubili tudi kar 
nekaj zunanjih vodnikov. Odločili smo se, da bomo v prvi fazi ponujanja kolesarskih vodenj le ta 
izvajali z zaposlenimi, na ta način lahko ponudimo tudi nižjo ceno za izvedeno vodenje. 

 
Glede na zgoraj našteto smo se odločili, da bomo ceno kolesarskega vodenja po KPLB znižali iz 35 
EUR na 15 EUR. Poleg znižane cene v novem ceniku predlagamo tudi 20% popust za družine in 
brezplačno udeležbo za otroke do 13. let. 
 
Javni zavod KP Ljubljansko barje je imel v letu 2018 podpisano pogodbo z zunanjim ponudnikom za 
najem koles, v letu 2022 omenjeni ponudnik več ne ponuja te storitve. Najem koles za namene 
vodenj po parku je časovno in finančno prezahteven in zato smo se odločili, da dokler JZ KPLB ne 
razpolaga za lastnimi kolesi ne bo ponujal možnosti najema koles. 
 
Gradivo:  
Potrjen cenik za strokovna vodenja po Krajinskem parku Ljubljansko barje iz leta 2018 in predlog 
novega cenika za strokovna vodenja po Krajinskem parku Ljubljansko barje. 
 
 



Predlog sklepa: 
Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje predlog novega cenika za strokovno vodenje po Krajinskem 
parku Ljubljansko barje. 
 

2. Potrditev predloga za izplačilo nagrade za uspešnost direktorju Javnega zavoda 
Krajinski park Ljubljansko barje, Janezu Kastelicu 

 
Utemeljitev:   
Janezu Kastelicu, direktorju JZ Krajinskega parka Ljubljansko barje od 1. 2. 2016, se določi nagrado na 
podlagi letne ocene na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s 
področja okolja in prostora.  
 
Pri merilu iz 3. člena (izpolnitev letnega programa dela za zagotavljanje kakovosti in strokovnosti) je 
dosegel 50,0 %. Iz Letnega poročila izhaja, da je JZ KP Ljubljansko barje zelo presegel določeno 
kakovost in strokovnost sprejetega letnega programa dela za leto 2021. Delovanje zavoda na 
celotnem segmentu je dobro organizirano in učinkovito. Naloge so bile opravljene v rokih, 
sistematično ter z izmenjavo in dopolnjevanjem znanj med sodelavci Zavoda. 
 
Pri merilu iz 4. člena (izpolnitev letnega finančnega načrta) je dosegel 0,0 %, odhodki so se namreč v 
letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečali za 61,0 %. 
 
Pri merilu iz 5. člena (izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje 
javne službe oziroma nalog v javnem interesu) je direktor dosegel 10 % saj je realizacija presežena za 
5 %. Program dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2021 je bil razdeljen na tri prioritete v okviru 
katerih smo izvedli 85 nalog. Od tega 5 nalog ni bilo izvedenih zaradi razlogov, na katere Zavod ni 
imel vpliva (npr. reorganizacija MOP ipd.), pri 8 nalogah je bil program presežen, pri 4 nalogah 
program ni bil dosežen. Realizacija programa je torej presežena za 5,0 %. 
 
Gradivo:  
Ocena delovne uspešnosti direktorja Janez Kastelica v ocenjevalnem obdobju. 
 
Predlog sklepa: 
Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje predlog za izplačilo nagrade za uspešnost direktorju Javnega 
zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, Janezu Kastelicu. 
 

3. Potrditev ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata predstavnika delavcev JZ 
Krajinski Park Ljubljansko barje v svetu Javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje 

 
Utemeljitev: 
Janji Japeelj z dnem 1. 6. 2022 preneha mandat predstavnika delavcev JZ Krajinski Park Ljubljansko 
barje v svetu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Predstavnica je 28. 4. 2022 podala 
odpoved delovnega razmerja, ki se je zaključilo s 31. 5. 2022. Z zaključenim delovnim razmerjem je 
zaključeno tudi članstvo v svetu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. 
 
Gradivo: 
Ugotovitveni sklep. 
 
Predlog sklepa: 
Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predstavnika delavcev 
JZ Krajinski Park Ljubljansko barje v svetu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. 
 
Izpolnjene glasovnice 18. dopisne seje je treba poslati po elektronski pošti: 
info@ljubljanskobarje.si najkasneje do ponedeljka, 8. avgusta 2022 do 9.00 ure.  



 
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam. 
 
 
 
 

         Predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje 

  Tatjana Orhini Valjavec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  
- Glasovnica 
- Cenik za strokovna vodenja po Krajinskem parku Ljubljansko barje iz leta 2018 
- Predlog novega cenika za strokovna vodenja po Krajinskem parku Ljubljansko barje 
- Ocenjevalni list, Janez Kastelic 
- Ugotovitveni sklep 
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