Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Datum: 12.1.2011
Številka: ST 02 -2011

ZAPISNIK
1. Konstitutivne seje Strokovnega sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko
barje, ki je bila v torek, 11. januarja 2011, ob 11.00 uri v Modri dvorani,
Podpeška cesta 2, Brezovica pri Ljubljani.
Prisotni člani:
-

Barbara Zupanc, KP Ljubljansko barje – predsednica
Mag. Karin Gabrovšek, ZRSVN, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana
Janez Drašler, KGZS, Kmetijsko svetovalna služba Vrhnika, Cankarjev trg 5, Vrhnika

Ostali prisotni:
-

1.
2.
3.
4.

Mag. Tina Mikuš, KP Ljubljansko barje

Dnevi red:
Konstituiranje Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje
Predstavitev Osnutka Programa dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2011
Predstavitev Programa priprave Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje
Razno
Sejo je vodila predsednica Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje, Barbara Zupanc. Predlagan in
potrjen je bil zgoraj naveden dnevni red.

1. točka
Konstituiranje Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje
Barbara Zupanc, predsednica sveta (katere funkcija izhaja iz 26. člena Statuta), je predstavila namen
ustanovitve Strokovnega sveta in naloge tega organa, ki izhajajo iz 27. člena Statuta JZ KPLB.
Predlagala je, da se Strokovni Svet JZ KPLB sestane na dva meseca. Do nadaljnjega (do zaposlitve
najmanj 3 strokovnih sodelavcev zavoda) ta organ sestavljajo le trije člani. Pri čemer pa se na seje,
po potrebi, vabi tudi strokovno sodelavko JZ KPLB, Mag. Mikuš, da poroča o določenih strokovnih
vsebinah.

Sklep 1. Strokovni Svet JZ KP Ljubljansko barje se je seznanil z določbami Statuta JZ
KP Ljubljansko barje v zvezi z delovanjem in pristojnostmi Strokovnega sveta JZ KP
Ljubljansko barje in se strinja s predlaganim načinom delovanja Strokovnega sveta.
Na podlagi določil ustanovitvenih aktov in Statuta javnega zavoda je Strokovni svet
konstituiran in lahko začne z delom.
2. točka
Predstavitev Osnutka Programa dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2011











Predsednica Strokovnega Sveta JZ KPLB je članom predstavila vsebino Osnutka Programa dela JZ
KPLB.
Spregovorila je o:
Pripravi načrta upravljanja za KPLB, ki naj bi se v prvi fazi priprave usmeril na področje kmetijstva in
področje upravljanja z vodami.
Varstvu biotske raznovrstnosti in naravnih vrednotah, kjer se nadeja, da bi se, z načrtnim
kartiranjem in naravovarstvenim vrednotenjem, v nekaj letih, revidirali podatki o naravovarstvenih
vsebinah vsaj znotraj prvega varstvenega območja, znotraj ožjih zavarovanih območij in naravnih
vrednot. V skladu s tem ciljem so v letu 2010 že izvedli kartiranje in naravovarstveno vrednotenje
delov prvega varstvenega območja (127 habitatnih tipov na površini 2538 ha). V letu 2011 pa bi v
sklopu kartiranja opravili inventarizacijo zavarovane vrste plavček (Rana arvalis), ki je bila spomladi
naključno najdena na območju nižinskega poplavnega gozda južno od Ljubljane (okolica Mestnega
Loga), ki je v zadnjih letih pod velikim urbanizacijsko razvojnim pritiskom, prihaja pa tudi do
nelegalne sečnje jelševja večjega obsega.
Kulturni dediščini, kjer se, v letu 2011, za območje koliščarskih naselij v občini Ig, planira podelitev
statusa UNESCO svetovne kulturne dediščine, ki naj bi ga pod skupnim imenom, Prazgodovinska
kolišča okoli Alp, dobili skupaj s Švico, Francijo, Nemčijo, Avstrijo in Italijo. Skozi ta naziv vidi
predsednica tudi promocijo za Krajinski park Ljubljansko barje kot celoto.
Parkovni infrastrukturi in o projektu označitve parka, ki je doživel dober odziv in povečal
prepoznavnost območja parka med domačini in turisti. V sklopu priprave načrta ureditve poti
(kolesarskih, peš in jahalnih), je predsednica predlagala, da se najprej pogleda kaj že obstaja v sklopu
Strategije trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične
destinacije 2011 – 2015. Za učno pot Bevke pa je omenila, da naj bi to bila medel za mrežo učnih
poti po Ljubljanskem barju, zato se bo KP LB angažiral, da bo ta tako v vsebinskem, kot tudi
oblikovnem pogledu dovršena in dodelana.
Ureditvi dela prostorov zavoda KPLB v turistično informacijsko središče KPLB.
Naravovarstvenemu nadzoru, ki naj bi se vzpostavil v drugi polovici 2011 z posebno profesionalno
nadzorno službo (zaposlitev novega sodelavca ). Pri tem bo prva naloga novega sodelavca, da
vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah v prostoru.












Nalogah spremljanja stanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine in
turističnega obisk, pri čemer naj bi to nalogo do določene mere prevzel še en dodaten sodelavec,
biolog, ki bi sledil stanju na terenu.
Sodelovanju parka na izvedbi že odobrenih projektov:
 projekt Vital Landcapes (vrednotenje in trajnostni razvoj enkratnih kulturnih krajin)
 projekt 2BParks (trajnostno upravljanje in okoljsko izobraževanje)
 Noč raziskovalcev 2011
Sodelovanju parka na pripravi predloga za razpis LIFE+.
Ozaveščanju, promociji in trženju KPLB –nadaljevalo se bo že vzpostavljeno (skrb za ažuriranje
spletne strani www.ljubjlanskobarje.si, GEO – informacijski portal KPLB, dotisk določenega
informacijskega materiala parka, nadaljevanje predavanj in gostovanj z razstavo o KPLB, koledar
2012) in pa, v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika, naj bi se začel dolgoročnejši projekt
vzpostavitve multimedijskega centra za ozaveščanje tudi o okoljski problematiki. Prav tako naj bi se
na območju KPLB vzpostavil tudi ekoremediacijski poligon kot učilnica na prostem. V prostorih
parka naj bi se vzpostavila info – svetovalna pisarna, ki bi nudila ne le informacije o KPLB ampak tudi
o drugih ZO in na splošno o vsebinah varstva narave.
Sodelovanju z mediji,
izobraževanju in usposabljanju strokovnih javnosti,
sodelovanju KPLB na sejmih Turizem in prosti čas, Narava – Zdravje in Agroživilskem sejmu v
Gornji Radgoni,
financah za leto 2011.

Sklep 2: Strokovni svet JZ KP Ljubljansko barje se je seznanil z Osnutkom programa
dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2011 in na predlagani Osnutek ni imel
vsebinskih pripomb.

3. točka
Predstavitev Programa priprave Načrta upravljanja KP Ljubljansko
Program priprave načrta upravljanja KP Ljubljansko barje sta predstavili ga. Zupanc in Mag. Mikuš
Program opredeljuje pravne in vsebinske podlage za načrt upravljanja , definira sodelujoče , vsebino
načrta upravljanja in časovnico priprave načrta upravljanja do njegovega sprejema.
Mag. Mikuš je poudarila, da gre na območju KPLB za območje s 85% kmetijskih zemljišč, zato je
jasno, da bo cilj ohranjanja biotske raznovrstnosti v ugodnem stanju in varovanja naravnih vrednot v
veliki meri odvisen prav od izvajanja te dejavnosti v prostoru. V okviru tega se bo tudi izvedba
priprave NU pripravljala po korakih. Od teh bomo v začetku iskali relacije med naravo in
kmetijstvom na območju KPLB. Ker gre za veliko območje, se bomo usmerili v cilj, da se v začetku
osredotočimo na najbolj krhke, ogrožene in ki so hkrati tudi najbolj vredne dele območja. Usmerili
se bomo na območja znotraj prve cone ter na območja ožjih zavarovanj. Znotraj teh bomo poiskali
območja, ki so najbolj ogrožena in skušali iskati rešitve za njihovo ohranitev.
Zato, da bi tako strokovno delo bilo čim bolj uspešno in bi upoštevalo vse vidike varstva, hkrati pa
omogočalo čim mehkejši pristop do lastnikov zemljišč je Mikuševa predstavila predlog (predhodno
usklajen z direktorico parka), da se v pripravo vsebine za osnutek NU s področja kmetijstva,
vključijo različni strokovnjaki tako kmetijske kot tudi biološke in naravovarstvene stroke. To naj bi
bila strokovna delovna skupina, ki bo morala z aktivnim delom pripraviti izhodišča za načrt
upravljanja za področje kmetijstva. Posamezni člani te skupine bodo za svoje vsebino, ki jo bodo
pokrivali, odgovorni Strokovnemu svetu KPLB, ki bo o njihovem delu poročal Svetu JZ KPLB.

Sklep 3: Strokovni Svet JZ KPLB se je seznanil s Programom priprave načrta
upravljanja KP Ljubljansko barje in ga podpira.
4. točka
Razno
Pod točko razno je Mag. Gabrovšek pojasnila, da ZRSVN sodeluje pri pripravi prostorskih
planov občin tako, da v sklopu tega pripravi strokovne smernice na podlagi vseh zavezujočih
naravovarstvenih pravnih aktov (aktov o zavarovanju itd.). Ga. Zupanc je predlagala, da se
vzpostavi nek predpisan način obveščanja, ko ZRSVN dobi v presojo ali v pripravo
naravovarstvene smernice za območje KPLB, da se o tem obvesti tudi JZ KPLB. To pa zgolj
zato, da JZ KPLB, če vidi potrebo, ki izhaja iz cilja parka, pomaga z strokovnimi nasveti in
informacijami poznavanja območja in terena.
Gospod Drašler pa je predlagal, da se za področje upravljanja z vodami čim prej poišče
usposobljenega sogovornika z okoljskega ministrstva, saj postaja problem v zvezi s to
problematiko, še posebej na vodovarstvenih območjih KPLB zelo pereč.
Zapisala:

Mag. Tina Mikuš

Barbara Zupanc

Višja naravovarstvena svetovalka
KP Ljubljansko barje

predsednica Strokovnega sveta JZ KP LB

