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ZAPISNIK
Prve konstitutivne seje Sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko
barje v mandatu 2014-2018
Prisotni člani:
Jelena Hladnik, Ministrstvo kmetijstvo in okolje, predsednica Sveta JZKP Ljubljansko barje,
Helena Štih, Ministrstvo za kulturo,
Marko Kraner, Občina Log-Dragomer,
Urša Šebenik, Občina Brezovica,
Gregor Lipovšek, Občina Borovnica,
Simon Stržinar, Kmetijsko gozdarska zbornica,
Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana,
Marjan Dremelj, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Janja Japeelj, JZKP Ljubljansko barje.
Odsotni člani:
Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo,
Janko Skodlar, Občina Vrhnika,
Marica Zupan, Občina Ig.

Ostali prisotni:
Barbara Zupanc, direktorica JZKP Ljubljansko barje,
Mag. Julijana Lebez - Lozej, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,Nataša
Mag. Tina Mikuš, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje,
Maša Bratina, zunanja strokovna sodelavka.
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Dnevi red:
1. Konstituiranje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
2. Informiranje o delu Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje v obdobju 20102014 in seznanitev z zapisnikom 8. In 9. Dopisne seje Sveta Javnega zavoda KP
Ljubljansko barje
3. Predstavitev KP Ljubljansko barje in poslanstvo Javnega zavoda KP
Ljubljansko barje
4. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2014
5. Obravnava in sprejem Poročila o delu in finančnem poslovanju Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2014
Sejo sveta JZ KP Ljubljansko barje je vodila predsednica sveta, Jelena Hladnik, Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje. Uvodoma je predstavila sestavo sveta in postopek imenovanja oziroma volitev
članov sveta zavoda, skladno z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje ter Sklepom o
ustanovitvi Javnega zavoda KP Ljubljansko barje. Sledila je predstavitev posameznih članov sveta ter
ostalih prisotnih. Predsednica je izrazila zadovoljstvo nad izvedenim sklicem prve, konstitutivne seje
ter članom zaželela uspešno delo in sodelovanje v prihajajočem mandatu.
1. točka
Konstituiranje Sveta javnega zavoda KP Ljubljansko barje
Predsednica sveta je ugotovila, da je na seji prisotna več kot polovica članov sveta, s čemer je
izpolnjen prvi pogoj za konstituiranje sveta. Drugi pogoj je izvolitev namestnika predsednice sveta, ki
mora biti, skladno z veljavnimi ustanovnimi akti JZ KP Ljubljansko barje, iz vrst imenovanih
predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti. Predsednica je povedala, da je bila na vse predstavnike
lokalnih skupnosti posredovana elektronska pošta, v kateri so bili naprošeni, da podajo svoje predloge
za namestnika predsednice sveta. Gospa Nataša Jazbinšek Seršen je predlagala, da se zadeva preloži,
saj so bili prisotni le predstavniki štirih lokalnih skupnosti. Skladno s poslovnikom je bilo izvolitev
namestnika potrebno izvesti, zato so se prisotni predstavniki lokalnih skupnosti posvetovali in za
namestnika predlagali predstavnika občine Log Dragomer gospoda Marka Kranerja.
Sklep 1: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je za namestnika predsednice Sveta javnega zavoda
KP Ljubljansko barje izvolil gospoda Marka Kranerja iz občine Log Dragomer.
Sklep 2: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je na podlagi določil ustanovitvenih aktov KP
Ljubljansko barje konstituiran.
Sklep 3: Svet je potrdil predlagan dnevni red.
2. Točka
Informiranje o delu Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje v obdobju 2010-2014 in seznanitev z
zapisnikom 8. redne in 9. dopisne seje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
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Predsednica sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je predstavila delo Sveta Javnega zavoda. Vse
potrebne akte, s katerimi se morajo člani seznaniti lahko najdejo na spletni strani
www.ljubljanskobarje.si pod rubriko upravljanje parka. Med pomembnejše naloge svetnikov Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje sodijo seznanitev z letnimi programi dela, njihova potrditev, ter
obravnavanje letnih poročil. Način dela je opisan v poslovniku. Seje lahko sklicuje predsednik Sveta, v
primeru, ko predsednik tega ne naredi, lahko to opravi direktor. Dnevni red se predlaga z vabilom, po
potrebi se na seji lahko dopolni, dopolnitve lahko predlaga vsak član Sveta.
Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda, dva strokovnjaka iz vrst delavcev ter dva zunanja
strokovnjaka. Enega zunanjega strokovnjaka imenuje Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, enega pa
predlaga predsednik Sveta javnega zavoda.
V Javnem zavodu KP Ljubljansko barje sta zaradi majhnega števila zaposlenih do sedaj sodelovala le
direktor in eden strokovnjak s strani zaposlenih.
Svetniki preteklega mandata so se seznanili z osnutkom Načrta upravljanja, analizami in študijami, ki
jih je naročil Javni zavod in s strokovnimi delavnicami.
Za morebitna vprašanja glede omenjenih tem se svetniki lahko obrnejo na upravo ali pa na
predsednico Sveta gospo Jeleno Hladnik.
Na vsaki seji se potrjuje zapisnik predhodne seje. Ko je zapisnik potrjen pa se ga objavi tudi na spletni
strani www.ljubljanskobarje.si
Sedanji svetniki so se seznanili z zapisnikoma 8. redne in 9. dopisne seje.
Sklep 4: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z delovanjem Sveta Javnega zavoda KP
Ljubljansko barje v obdobju 2010-2014 in zapisnikoma 8. redne in 9. dopisne seje.
Svetniki preteklega mandata so se sejninam odpovedali. Zaradi različnih mnenj svetnikov glede tega
vprašanja se je na to temo odprla razprava.
Gospod Simon Stržinar je podal mnenje, da je sejnina potrebna, saj se je potrebno na sejo pripraviti,
delo prinaša neko odgovornost obenem pa se tako lažje zagotavlja sklepčnost, s katero je bilo v
preteklem mandatu kar nekaj težav.
Gospa Helena Štih je kot predstavnica Ministrstva za kulturo zaprosila pravno službo resornega
ministrstva za mnenje, saj kot javna uslužbenka mora hoditi na seje, stroška sejnine oziroma povračila
potnih stroškov pa ne more uveljavljati. Ravno tako ne more uveljavljati časa, ki ga prebije na sejah.
Predsednica Sveta gospa Jelena Hladnik je obrazložila, da je sama svetnica še v Krajinskem parku
Kolpa in s strani parka dobi povrnjene zgolj potne stroške. Resorno ministrstvo ji sejnin ne
poravnava.
Gospod Marjan Dremelj je predlagal, da se o tem glasuje na naslednji seji.
Podano je bilo vprašanje, ali se sejnine nanašajo tudi na člane strokovnega sveta. Svetniki so
razpravljali tudi o tem, kakšen naj bo v bodoče termin sej.
Sklep 5: Na naslednji seji se obravnava problematika sejnin, obenem se uskladi tudi termin (dan v
tednu in ura) za seje. Uprava Javnega zavoda KP Ljubljansko barje bo pripravila gradivo s pravno
podlago za sejnine in informativni izračun stroška sejnin.
3 točka
Predstavitev KP Ljubljansko barje in poslanstvo Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
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Maša Bratina, zunanja strokovna sodelavka parka je predstavila poslanstvo KP Ljubljansko barje.
Razložila je, da je znotraj parka več kot 5000 km različnih melioracijskih jarkov. Tudi deli mestnih
četrti so povezani z barjanskimi rastlinami Vič – bič, kot bičevje ali pa Krakovsko predmestje, ki
govori o tem da je bilo področje nekoč poraščeno s krakom in vodno lečo.
Zadnji ostanki pravega barja so področja, prekrita s šotnimi mahovi. Ta področja so Goriški mah,
Kozlarjeva gošča, Mali Plac. Zaradi izkopavanja šote se je področje močno znižalo. Značilna je
mozaična krajina, kjer se prepletajo travniki, njive in mejice. V tej mozaični krajini so svoj prostor
našle različne živali. Med njimi so številni tudi opraševalci (metulji, ose, čmrlji, čebele, muhe, kačji
pastirji). V melioracijskih jarkih so svoj prostor našle vodne živali in rastline, ki so se prilagodile
izsušenemu trenutnemu stanju na barju.
Ljubljansko barje interpretiramo tudi s pomočjo sedmeroglavega zmaja (7 barjanskih občin), ki je
obenem varuh sledečih zakladov:
Barje je naravna razlivna površina v času pomladanskih in jesenskih poplav,
Naravna hladilna naprava,
Naravna čistilna naprava,
Naravni konzervator in obenem nahajališče številnih arheoloških najdb,
Vir pitne vode,
Vir divje in gojene hrane
Učilnica na prostem.
Za tem je Barbara Zupanc predstavila Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (UL. Št.
112/2008) in Sklep o ustanovitvi ( UL. 55/2009). Razložila je, da za Javni zavod KP Ljubljansko barje
velja vsa zakonodaja, ki ureja javni sektor. To je 177 različnih uredb in predpisov. Predstavila je
conacijo parka in varstvene režime, ki veljajo v parku, samo dejavnost javne službe ohranjanja narave,
organe zavoda in njegovo financiranje.
Sklep 6: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z značilnostmi parka in njegovim
poslanstvom.
4. Točka
Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto
2014
Program dela je predstavila gospa Barbara Zupanc. Razložila je, da program dela in finančnega načrta
nastaja na podlagi izhodišč, ki so upravi parka posredovana s strani resornega ministrstva. Ko je
program potrjen na vladi lahko uprava prične z izvedbo aktivnosti. 60 % sredstev in časa je
namenjenega varstvenim in upravljavskim nalogam, 25-30 % ozaveščanju javnosti in obisku parka 1015 % se namenja razvoju.
Prioritete za leto 2014 predstavljajo varstvene naloge:
Ohranitveni ukrepi za dvoživke in netopirje,
ohranitveni ukrepi za Loesljevo grezovko,
odstranjevanje tujerodnih vrst,
kartiranje in spremljanje stanja,
ugotavljanje stanja populacij izbranih vrst ptic in
pridobivanje informacij o izbranih ogroženih rastlinskih vrstah.
Javni zavod KP Ljubljansko barje (v nadaljevanju park) je bil določen za upravljavca za področje kolišč
pri Igu, ki so vpisana na UNESCO seznam svetovne dediščine. Na področju svetovne dediščine park
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sodeluje predvsem z Mestnim Muzejem v Ljubljani, jeseni pa bo organiziran tudi mednarodni posvet
za izdelavo rekonstrukcije kolišča.
Glede nadziranja stanja v naravi park sodeluje z zunanjim sodelavcem, ki opravlja nadzor.
Na področju razvojnih aktivnosti park načrtuje postavitev usmerjevalnih tabel za označitev kmetij, ki
so povezane v Barjanski cekarček. Park se trudi povezati čim več pridelovalcev lokalno pridelane
hrane. Želeli bi, da bi hrana, pridelana na zavarovanem območju postala blagovna znamka in bi s tem
dosegala višjo ceno. Osnovna naloga parka je komunikacija z deležniki, zato so v programu dela za
leto 2014 predvidene sledeče aktivnosti:
izdelava komunikacijskega načrta,
redna objava novic na spletni strani parka,
delavnice za šole,
izobraževanje vodnikov,
vpis Ljubljanskega barja na Ramsarsko konvencijo,
sodelovanje na sejemskih prireditvah.
Razstava dveh mobilnih razstav (predstavitev parka in razstava Ljudje z barja)
V primeru, ko bi kdo od svetnikov želel, da se katera od omenjenih razstav postavi na določeni
lokaciji, naj to sporoči upravi parka.
Sredstva resornega ministrstva ne pokrivajo vseh stroškov omenjenih aktivnosti, zato skušajo dodatna
sredstva zagotavljati s sodelovanjem na različnih razpisih. V letu 2014 so se prijavili na razpis EGP
(Evropski gospodarski prostor).
Uprava parka sodeluje z različnimi institucijami (ZRC SAZU, ZRSVN, KGZ) in pri različnih projektih.
Prihodki parka:
70 % sredstev prispeva MKO
6 % sredstev MK
5 % lokalne skupnosti
1 % Leader sredstva
V letu 2014 je predvidenih 18 % projektnih sredstev. Iz tega naslova si park obeta dve projektni
zaposlitvi.
-

Po predstavitvi PD za leto 2014 je bila odprta razprava na morebitne pripombe.
Gregorja Lipovška je zanimalo, kdo je v parku predvidel 14 zaposlitev in zakaj se nižajo proračunska
sredstva. Predsednica Sveta gospa Jelena Hladnik je razložila, da je bil park ustanovljen v letu 2009,
naslednje leto pa je bila s strani vlade sprejeta prepoved zaposlovanja v javnem sektorju. Postavljeno
je bilo vprašanje, koliko zaposlitev bi park še potreboval. Odgovorila je direktorica Barbara Zupanc.
Uprava parka bi si želela še sledeče zaposlitve:
naravovarstvenega nadzornika, ki bi izvajal pregled stanja v naravi,
interpretatorja za parkovne vsebine,
osebo, ki bi povezovala naravovarstveni in kmetijski sektor,
osebo za področje kulturne dediščine.
Gospa Nataša Jazbinšek Sršen je vprašala, zakaj lokalne skupnosti niso bolj prisotne pri financiranju
parka. Gospa Zupanc je povedala, da je nemogoče primerjati MOL z ostalimi občinami, saj so le te
bistveno manjše in imajo majhno število zaposlenih. Že minimalen znesek, za neko namensko zadevo
je v takšnem primeru uspeh.
Gospa Helena Štih je povedala, da je odlok o koliščih že sprejet in želela, da se to popravi v PD.
Gospoda Simona Stržinarja je zanimalo, zakaj je kmetijstvo problem. Povedal je, da pogreša konkretne
ukrepe, ki bi premaknili kmetijstvo naprej, zanimalo ga je zakaj se ukrepi ne vežejo na kmetijstvo.
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Gospa Zupanc je pojasnila, da kmetijstvo ni pristojnost parka. Pri kmetijstvu je obvezna navzkrižna
skladnost, vsi ostali ukrepi pa so prostovoljni. Osnovno orodje na razpolago parku je komunikacija.
Želja parka je, da bi se določen odstotek kmetijstva v parku preusmeril v naravi bolj prijazno
kmetovanje.
Gospoda Stržinarja so zanimale dobre prakse, ki jih izvaja Notranjski regijski park. Odkupili so veliko
kmetijskih zemljišč.
Gospa Zupanc je razložila, da je Notranjski regijski park sodeloval v dveh LIFE projektih, ki sta bila
namenjena prvenstveno odkupu zemljišč, poudarila je, da je v Krajinskem parku Ljubljansko barje
bistveno večji interes za kmetovanje, kot na področju Cerkniškega jezera, saj je v okolici Cerknice
zemljišče poplavljeno daljše obdobje kot na Ljubljanskem barju. Kljub temu rezultati monitoringa na
področju Notranjskega regijskega parka niso bili bistveno drugačni od rezultatov na Ljubljanskem
barju. Gospa Zupanc je povedala še, da so vse raziskave, ki so narejene z javnim denarjem tudi javno
dostopne in da v parku naročajo raziskave o vrstah, za katere podatkov še ni.
Gospoda Stržinarja je zanimalo, kdo določa, katera vrsta se bo štela, konkretno pri pticah. Navedel je
tudi nekaj primerov, pri katerih je bil sam neposredno udeležen. Zanimalo ga je, zakaj je potrebo
tolikokrat preštevati različne vrste. Odgovorila je Mag. Tina Mikuš. Povedala je, da so biologi določili,
katere vrste je potrebno šteti, poleg njih pa morajo na parku upoštevati še Evropsko direktivo o
pticah.
Sklep 7: Sprejme se Program dela in finančni načrt Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2014 s
pripombami, ki so bile podane na seji.
5. Točka
Obravnava in sprejem Poročila o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za
leto 2014
Gospa Zupanc je na kratko predstavila poročilo za leto 2013. Vse člane je povabila na otvoritev nove
Učne poti ob reki Iški 14.3.2014, poimenovane Okljuk.
Javni zavod je v letu 2013 ustvaril 14.828 EUR presežka, za katerega je pojasnila, da gre za sredstva, ki
bodo porabljena za financiranje že začetih projektov, pri katerih je potrebna lastna udeležba.
Odprta je bila razprava.
Mag. Julijana Lebez Lozej je pojasnila, da so s strani resornega ministrstva potrebni manjši redakcijski
popravki, na vsebinski in finančni del pa resorno ministrstvo nima pripomb.
Sklep 8: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je sprejel poročilo o delu in finančnem poslovanju
za leto 2013 s predlaganimi pripombami.
Sklep 9: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je potrdil, da se presežek iz leta 2013 v znesku
14.828 EUR nameni za kritje projektnih stroškov.
6. Točka
Razno
Gospa Zupanc je povedala, da je bilo v letu 2013 na področju parka prodanih skoraj 99 ha kmetijskih
zemljišč, kar kaže na to, da se trend prodaje kmetijskih zemljišč na področju Ljubljanskega parka
povečuje. Izdanih je bilo 67 pozitivnih naravovarstvenih soglasij, v dveh primerih pa sta bili prošnji za
soglasje zavrnjeni.
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S strani ene od občin je bila na park posredovana pobuda o enotni celostni podobi glede javne
infrastrukture (usmerjevalne table, WC-ji, nadstreški za kolesa, lesene klopi). Sama oblikovalska
ponudba v višini 2600 EUR bi se razdelila med občine, ki so za tovrstno zasnovo javnih zelenih
površin zainteresirane.
Na to temo se je odprla razprava. S strani gospoda Marka Kranerja je bilo izpostavljeno, da bi občine
želele ceno za celotno storitev ne le za oblikovalsko zasnovo, zato se preveri cena še za izvedbeni del.
Celotna ponudba se nato posreduje vsem občinam.
Podana je bila tudi ideja o postavitvi tabel, ki javnost obveščale o tem, kdo je za kaj pristojen. Na
koncu se je razprava zaključila z mnenjem, da se je za najbolj učinkovito izkazalo ozaveščanje preko
različnih delavnic.

Seja se je zaključila ob 17. uri in 25 minut.
Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.
Zapisala:
Janja Japeelj
poslovna sekretarka
KP Ljubljansko barje

Jelena Hladnik
predsednica Sveta
JZ KP Ljubljansko barje
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