
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
 

Datum:  22. 11. 2022 

Številka: 013-021/2022-3 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

1. konstitutivne redne seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 

v mandatu 2022–2026 z dne 22. 11. 2022 

 

 

Prisotni člani: 

- Katja Vrtovec, 

- Helena Štih, 

- Boštjan Petelinc, 

- Nataša Jazbinšek Seršen, 

- Borut Pirnat, 

- Edvard Bešlagič, 

- Maja Zupančič, 

- Janez Zagorc, 

- Janko Skodlar, 

- Damijan Denac, 

- Maša Bratina. 

 

Odsotni člani: 

- Marjan Dremelj, 

- Simon Stržinar, 

- Franc Kozjek, 

- Damjan Vinko. 

 

Ostali prisotni: 

- Janez Kastelic, 

- Patricija Podboršek, 

- Julijana Lebez Lozej, 

- Tatjana Orhini Valjavec.  

 

Dnevni red: 

 

1. Konstituiranje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje – izvolitev namestnika 

predsednika Sveta  

2. Predstavitev temeljnih nalog in dela Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 

3. Razno 

  



1. točka: Konstituiranje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje – 

izvolitev namestnika predsednika Sveta  

 

Uvodni govor začne predsednica Sveta JZ Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljevanju: Svet), Katja 

Vrtovec, ki se predstavi in pozdravi prisotne. Zahvali se za odlično delo dosedanji predsednici Sveta, 

Tatjani Orhini Valjavec. Ga. Orhini Valjavec se zahvali svetnikom za njihovo vestno delo.  

Predsednica Sveta predlaga, da se svetniki predstavijo. Janez Kastelic, direktor JZ KPLB (v nadaljevanju: 

direktor) pove, kako je potekalo glasovanje svetnikov, in vsakega posebej predstavi.  

Za namestnico predsednika Sveta se predlaga svetnico Natašo Jazbinšek Seršen. Vsi svetniki se strinjajo.  

 

Predlagan je bil naslednji sklep:  

SKLEP 1: Svet JZ KPLB je na predlog direktorja izvolil namestnika predsednika Sveta 

JZ KPLB, svetnico Natašo Jazbinšek Seršen. S tem je Svet za obdobje 2022–

2026 konstituiran.    

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Direktor pove, da je bil dosežen dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov v javnem 

sektorju in da se je moral sprejeti rebalans, kjer se bodo popravili stroški plač. Svetniki se strinjajo, da 

bo rebalans spadal k točki 3. Razno. 

 

2. točka:  Predstavitev temeljnih nalog in dela Javnega zavoda Krajinski park 

Ljubljansko barje 

 

Predsednica Sveta pove, da bi se pod 2. točko predstavile temeljne naloge in delo JZ KPLB, in pozove 

direktorja k besedi.  

Direktor pove, da je temeljna naloga JZ KPLB ohranjanje biodiverzitete. Podlaga za izvajanje nalog je 

Program upravljanja Natura 2000. V njem je določeno, da se določene naloge opravljajo tudi v okviru 

projektov. JZ KPLB ima 15 zaposlenih. JZ KPLB od Ministrstva za okolje in prostor vsako leto prejme 

izhodišča za delo in finančni okvir. Direktor pove, da se JZ KPLB financira iz treh virov, in sicer iz 

proračuna RS, podnebnega sklada in projektov. Trenutno JZ KPLB izvaja 5 projektov, ki znašajo skupaj 

okoli 22 milijonov EUR, od tega je delež JZ KPLB okoli 4,3 milijona EUR. 

V zadnjem obdobju je JZ KPLB kupil okoli 250 ha zemljišč, ki so pomembna za naravo, kar pomeni, da 

je park neposredni upravljalec zemljišč. Največji dosežek glede tega je pridobitev območja Naravnega 

rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu (skupaj cca 35 ha), ki se ga v celoti upravlja. S pomočjo Julijane 

Lebez Lozej iz MOP-a je JZ KPLB pridobil tudi zemljišča na Rakovi Jelši, kjer se načrtuje glavna vstopna 

točka v KPLB. 

Direktor poudari, da je v KPLB 85 % kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da intenzivno sodelujemo s kmeti 

in kmetijskim sektorjem. Za upravljanje je zelo pomemben tudi vodni režim. JZ KPLB upravlja tudi z 

UNESCO dediščino. 

KPLB obsega 7 občin, direktor pove, da park z vsemi dobro sodeluje.  



Svetnik Borut Pirnat vpraša direktorja glede košnje parcel, ki jih ima JZ KPLB v lasti. Direktor odgovori, 

da park v celoti upravlja parcele v lasti JZ KPLB.  

 

Predlagan je bil naslednji sklep: 

 

SKLEP 2:  Svet JZ KPLB je bil seznanjen s temeljnimi nalogami in delom JZ KPLB.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

3. točka:  Razno 

 

Direktor pod točko Razno pove več o rebalansu, ter da se nanaša izključno na stroške plač.  

 

Predlagan je bil naslednji sklep: 

 

SKLEP 3:  Potrditev Programa dela in finančnega načrta JZ KPLB za leto 2022 – 

Rebalans 2  

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

 

1. konstitutivna redna seja Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje se je pričela ob 14. uri 

in zaključila ob 14.30. 

 

 

Zapisala:       

Patricija Podboršek                                                           Katja Vrtovec 

     Predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje 
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