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Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Datum: 20.1.2011
Številka: SZ-02 -2011

ZAPISNIK
4. Seje sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki je bila v
sredo, 19. januarja 2011, ob 15.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2,
Brezovica pri Ljubljani.
Prisotni člani:
Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor, predsednica Sveta JZKP Ljubljansko
barje,
Janko Skodlar, Občina Vrhnika,
Marta Hrustel Majcen, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Tea Pirih, Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Branka Vesel Snoj, Občina Log-Dragomer,
Lado Bradač, Lovska zveza Slovenije,
Marica Zupan, Občina Ig,
Marko Čuden, Občina Brezovica,
Aljoša Ţerjav, Občina Borovnica,
Barbara Zupanc, direktorica JZKP Ljubljansko barje.
Odsotni člani:
Ivan Jordan, Občina Škofljica,
Joţe Kernc, Mestna občina Ljubljana,
Franc Strle, zastopnik lastnikov zemljišč, Kmetijsko gozdarska zbornica,
Anton Puciher, zastopnik zainteresirane javnosti, Lovska druţina Ig,
Helena Štih, Ministrstvo za kulturo.
Ostali prisotni:
Mag. Tina Mikuš, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje
Janja Japelj, poslovna sekretarka v JZKP Ljubljansko barje
Marjan Govedič, Center za kartografiji jo favne in flore.
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Dnevi red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta (priloga 1)
2. Informacija o izvedenih nalogah Javnega zavoda KP Ljubljansko barje v letu
2010
3. Obravnava predloga programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda KP
Ljubljansko barje za leto 2011 (priloga 2)
4. Potrditev dolžine letnega dopusta za Barbaro Zupanc, direktorico Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje (priloga 3)
5. Informacija o rezultatih naloge »Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje
travniških habitatov v KP Ljubljansko barje«
6. Seznanitev z zapisnikom 1. seje strokovnega sveta Javnega zavoda KP
Ljubljansko barje
7. Razno
Sejo je vodila predsednica sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, Jelena Hladnik. Predlagan in
potrjen je bil zgoraj naveden dnevni red.

1. točka
Potrditev zapisnika 3. Seje sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
Predsednica Sveta zavoda gospa Jelena Hladnik je odprla razpravo glede zadnjega zapisnika
Sveta zavoda. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 1: Sprejme se zapisnik 3. seje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje.
1. točka
Informacija o izvedenih nalogah Javnega zavoda KP Ljubljansko barje v letu 2010
O izvedenih nalogah v letu 2010 je poročala direktorica Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
Barbara Zupanc. Gospa Zupanc je poudarila, da gre za neformalno poročilo, saj bodo člani Sveta
zavoda formalno poročilo prejeli 15.3.2011.
Od 1.9.2010 dalje so bile primarne naloge direktorice sledeče:
 Ureditev prostorov Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
 Dogovor o skupnem TIC-u med občino Brezovica in Javnim zavodom KP Ljubljansko barje.
 Sodelovanje pri pripravi dosjeja za nominacijo kolišč LB na listo svetovne dediščine
UNESCO in pri organizaciji evaluacijske misije v okviru kandidature več evropskih drţav
»Kolišča na jezerih in barjih okoli Alp«.
 Izveden je bil javni natečaj za nove zaposlitve in v sklopu natečaja sta bili v KP Ljubljansko
barje zaposleni dve novi sodelavki; Mag. Tina Mikuš na mestu višje naravovarstvene
svetovalke in Janja Japelj na mestu poslovne sekretarke. Poročilo o izvedbi javnega natečaja
je bilo na seji razdeljeno članom sveta.
 Izveden je bil ponoven popis habitatnih tipov na prvem varstvenem območju. Rezultati so
predstavljeni v 5. točki dnevnega reda.
 Izdelana je bila prva analiza kmetijstva na območju KP Ljubljansko barje. Sledila bo še
terenska analiza izbranih kmetij kot izhodišče za pripravo načrta upravljanja.
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 Izveden je bil popis nelegalnih odlagališč odpadkov v KP Ljubljansko barje in vključitev
evidence v GIS s predlogi za ukrepanje.
 Izvedena so bila 4 celovečerna predavanja na temo varstva narave, zgodovine in poselitve
Ljubljanskega barja.
 Na spletni strani www.ljubljanskobarje.si je bil prenovljen in posodobljen geo informacijski
portal (javni in interni).
 Krajinski park Ljubljansko barje je bil označen z 12 obvestilnimi tablami.
 Pripravljena je bila mobilna razstava Ljubljanskega barja na desetih panojih, ki je trenutno
razstavljena na OŠ Brezovica, za tem pa bo na ogled v Botaničnem vrtu v Ljubljani.
 Izvedena je bila prve faza etnološke naloge »Ţivljenje na Barju na starih fotografijah«
 Sodelovanje pri Oblikovanju in realizaciji promocijskih daril KP Ljubljansko barje.
 Sodelovanje pri pripravi občinskih promocijskih materialov.
 Sodelovanje pri pripravi načrta prezentacije temeljev trajnostnega razvoja s področja
ravnanja z odpadki, biokmetovanja, klimatskih sprememb, energetike (multimedijski center
in tematski park z KP Vrhnika) – za vključitev v regionalni razvojni program RRALUR.
 Sodelovanje s metijsko svetovalno sluţbo glede kmetijskih posegov na posameznih
zemljiščih.
 Sodelovanje z ZRSVN in MOP.
 Mednarodni projekti v teku: Vital Landscapes, Parks 2B, Noč raziskovalcev.
 Priprava prijave LIFE + 2011

Sklep 2: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z nalogami, ki so
bile izvedene v letu 2010.

3.točka
Obravnava predloga Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda
Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011
Direktorica Barbara Zupanc je predstavila predlog Programa dela in finančni načrt Javnega zavoda
KP Ljubljansko barje za leto 2011 Na predstavljen program je bilo podanih nekaj redakcijskih in
vsebinskih predlogov in pripomb. Predlogi in pripombe bodo upoštevani pri dopolnitvi programa
dela in finančnega načrta.
Podane pripombe:
 izraţena je bila ţelja po natančnejši časovni opredelitvi, ki bo namenjena določeni nalogi v
programu
 podan je bil predlog, da varovanje kulturne dediščine ne sme biti prioriteta pred varstvom
narave
 izraţeno je bilo mnenje po učinkovitejših kazalnikih z merljivimi cilji
 izraţeno in pojasnjeno je bilo vprašanje glede sodelovanja med parkom in občinami
 podano je bilo vprašanje glede navezave pri soočanju s klimatskimi spremembami
 podana je bila pripomba glede stroška študentskega dela in reprezentance
 izpostavljen je bil problem vodenja obiskovalcev po Ljubljanskem barju in problem
upravljanja z vodami

Sklep 3: Strokovni Svet JZ KPLB se je seznanil s Programom dela in finančnega
načrta JZ KP Ljubljansko barje za leto 2011. Program bo ustrezno dopolnjen in
posredovan v sprejem na dopisni seji, predvidoma do 15.2.2011.
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4.točka
Potrditev dolžine dopusta za Barbaro Zupanc, direktorico JZ KP Ljubljansko
barje
Predsednica Sveta javnega zavoda KP Ljubljansko barje gospa Jelena Hladnik je predstavila
sklep o dolţini dopusta za direktorico Barbaro Zupanc.
Sklep 4: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je potrdil sklep o dolžini dopusta
za direktorico Barbaro Zupanc.

5.točka
Informacija o rezultatih naloge »Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje
travniških habitatov v KP Ljubljansko barje
Rezultate naloge je predstavil Marjan Govedič iz Centra za kartografijo favne in flore, ki je
bil izvajalec naloge. Habitati na Ljubljanskem barju so bili popisani in kartirani pred desetimi
leti. Namen sedanje naloge je bil ugotavljanje sprememb v naravi. Rezultati niso ugodni za
stanje habitatnih tipov. Intenzivnih kmetijskih površin je kar 33 %. Ugotovljeno je, da se je
odstotek njiv v zadnjih desetih letih povečal za 7%. Deleţ površin z visokimi
naravovarstvenimi vrednostmi (3-5) se je zmanjšal za 13%. Največja sprememba se je
zgodila pri površinah ovrednotenih z oceno 4, predvsem na račun intenzivnih kmetijskih
površin (njive, opuščene njive, intenzivno gojeni travniki). Deleţ njiv ob redno obnavljajočih
kanalih je večji.Mokrotni travniki s prevladujočo modro stoţko, ki je najpomembnejši
negozdni habitatni tip na Ljubljanskem barju, zavzemajo 8 % vseh površin. Le 3,9 % teh
površin je v še vedno v lepo ohranjenem stanju.
Problematične so tujerodne vrste, predvsem zlata rozga, ki se je razširila ţe na 2% površin,
tudi ob jarkih. Najučinkovitejši način za ustavitev širjenja zlate rozge je prepoved mulčenja.
Zelo škodljiv je tudi dovoz gramoza, saj z gramozom v povprečju pridobimo 4-7semen
tujerodnih vrst.
Sklep 5: Svet JZ KPLB se je seznanil z rezultati kartiranja travniških habitatnih tipov
v KP Ljubljansko barje.
6.točka
Seznanitev z zapisnikom 1. Seje Strokovnega Sveta Javnega zavoda Krajinski
park Ljubljansko barje
Direktorica Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je seznanila Svet Javnega zavoda
z zapisnikom prve seje Strokovnega Sveta zavoda.
Na seji Strokovnega Sveta, ki bo do zaposlitve četrtega zaposlenega strokovnjaka v Javnem
zavodu KP Ljubljansko barje delovala v tričlanski zasedbi; so se na prvi seji seznanili s
programom dela in podali strokovna izhodišča, za pripravo načrta upravljanja KP
Ljubljansko barje. Pomembno je sodelovanje s kmeti. Na izobraţevanjih za kmete bo
prisoten tudi predstavnik KP Ljubljansko barje. Prvo izobraţevanje bo 8. 2. 2011. KP
Ljubljansko barje ţeli sodelovati tudi pri pripravi občinskih prostorskih načrtov s predlogi z
vidika varstva narave. Ponovno je bil izpostavljen problem glede urejanja voda zato poziv
Sektorju za vode, da se vključi v dogajanje. Z vidika kmetijstva je bil izpostavljen problem
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vodovarstvenega območja, kjer naj bi bilo kmetovanje ekološko, kmetje pa naj bi dobili
odškodnino zaradi izgubljenega dohodka. Ker se ta uredba še vedno ne izvaja ima teţave
tudi KP Ljubljansko barje.
Izraţena je bila ţelja, da se zapisnik s prve seje Strokovnega Sveta zavoda KP Ljubljansko
barje posreduje vsem članom Sveta javnega zavoda KP Ljubljansko barje.
Sklep 6: Svet JZ KPLB se je seznanil z zapisnikom 1. seje Strokovnega sveta Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje.
7.točka
Razno
Pod točko razno ni bilo podanih nobenih predlogov, pripomb ali mnenj.
Zapisala:

Janja Japelj
poslovna sekretarka KP Ljubljansko barje

Barbara Zupanc
direktorica KP Ljubljansko barje
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