Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Datum: 16.1.2012
Številka: 013-001/2012

ZAPISNIK
5. Seje sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki je bila v
sredo, 4. januarja 2012, ob 16.00 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,
Helena Štih, Ministrstvo za kulturo,
Anton Puciher, predstavnik zainteresirane javnosti, Lovska družina Ig,
Lado Bradač, Lovska zveza Slovenije,
Marica Zupan, Občina Ig,
Marta Hrustel Majcen, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marko Kraner, Občina Log-Dragomer,
Boris Zupančič, Občina Škofljica,
Jože Kernc, Mestna občina Ljubljana,
Tea Pirih, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Odsotni člani:
Marko Čuden, Občina Brezovica,
Aljoša Žerjav, Občina Borovnica,
Franc Strle, zastopnik lastnikov zemljišč, Kmetijsko gozdarska zbornica,
Ostali prisotni:
Barbara Zupanc, direktorica JZKP Ljubljansko barje
Mag. Tina Mikuš, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje,
Anja Oven, poslovna sekretarka v JZKP Ljubljansko barje,
Mag. Maja Simoneti, LUZ,
Dr. Aleš Smrekar, ZRC SAZU.
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Dnevi red:
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta (priloga 1, 2, 3)
2. Informacija o izvedbi sklepov sprejetih na sejah v letu 2011
3. Informacija o izvajanju Programa dela javnega zavoda Krajinski park
Ljubljansko barje v letu 2011
4. Informacija o vmesnih rezultatih dveh mednarodnih projektov: »Vital
Landscapes« in »2BParks«
5. Sprejem Programa dela in finančnega načrta javnega zavoda Krajinski park
Ljubljansko barje za leto 2012 in seznanitev z zapisnikom 1. dopisne seje
strokovnega sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (priloga
4)
6. Potrditev cenikov vodenj po Ljubljanskem barju 2012
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 4. seje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
Predsednica Sveta zavoda, gospa Jelena Hladnik, je odprla razpravo glede zadnjega zapisnika
Sveta zavoda. Na zapisnik je imela pripombo ga. Helena Štih, in sicer je izrazila upanje, da bi
pri delovanju KP Ljubljansko barje imelo varstvo kulturne dediščine enakovredno vlogo
ohranjanju narave.
Sklep 1: Sprejme se zapisnik 4. seje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje.

2. točka
Informacija o izvedbi sklepov sprejetih na sejah v letu 2011
V letu 2011 so bile 1 redna in 2 dopisni seji. Sklepi so se nanašali na potrditev programa
dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v letu 2011 ter
poročila o izvedenih nalogah v letu 2010. Ostali seji sta bili informativne narave za seznanitev
članov sveta o delu javnega zavoda.

Predsednica Sveta zavoda, gospa Jelena Hladnik, je povedala, da je Vlada RS 25.8.2011 dala
soglasje k Programu dela za leto 2011, razen glede načrtovanih dveh novih zaposlitev.
Sredstva za plače so se zato prerazporedila na sredstva za materialne stroške.
Sklep 2: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z izvedbo sklepov,
sprejetih na sejah v letu 2011.
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3. točka
Informacija o izvajanju Programa dela javnega zavoda Krajinski park
Ljubljansko barje v letu 2011
O izvedenih nalogah v letu 2011 sta poročali direktorica Javnega zavoda KP Ljubljansko
barje Barbara Zupanc in višja naravovarstvena svetovalka mag. Tina Mikuš. Gospa Zupanc je
poudarila, da gre za neformalno poročilo, saj bodo člani Sveta zavoda formalno poročilo
prejeli na seji februarja oziroma marca.
Na izvedbo aktivnosti je vplivalo kar nekaj dejstev, in sicer po enem mesecu delovanja
zavoda je bil program dela zastavljen optimistično, do načrtovanih dodatnih dveh zaposlitev
ni prišlo, programa dela je bil s strani Vlade RS potrjen šele avgusta , zaradi česar je zavod
deloval na podlagi začasnih pogodb, in širše gospodarsko in družbeno stanje v Sloveniji, ki
ni naklonjeno varstvu narave in okolja.
Kljub zgoraj navedenim okoliščinam je bil program dela za leto 2011 dobro realiziran. V
lanskem letu so bile uspešno izvedene naslednje naloge:
Ø Za potrebe priprave načrta upravljanja je Biotehniška fakulteta izdelala študijo
strateškega načrtovanja ukrepov in oblikovala priporočila za področje kmetijstva in
razvoja podeželja. Prav tako je bil dopolnjen seznam že veljavnih in sprejetih
sektorskih načrtov in prostorskih planov. Določene so bile prioritetne vrste in
habitatni tipi z vidika upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Ø Na področju upravljanja z vodami je bilo vzpostavljeno sodelovanje z ustreznimi
službami. Trenutno poteka pregled in usklajevanje ciljev s cilji Uredbe Krajinskega
parka Ljubljansko barje. Pričakujejo se težave, saj se nobena služba ne ukvarja s
problemom ohranjanja ustreznega nivoja podtalnice.
Ø Udeležba na internem izobraževanju ZRSVN za izvajanje ocene stanja naravnih
vrednot in ožjih zavarovanih območij v Kozjanskem parku.
Ø Junija 2011 je skupaj z ZRSVN potekal pregled naravnih vrednot v KPLB.
Ø Nadaljevanje kartiranja in naravovarstvenega vrednotenja na izbranih območjih v
prvem varstvenem območju.
Ø Izdelana je bila študija razširjenosti in velikosti populacije zavarovane vrste plavčka,
ki je bila najdena v nižinskem poplavnem gozdu južno od Ljubljane.
Ø S strani Mestne občine Ljubljana smo bili naprošeni za pomoč pri vzpostavitvi
nadomestnih habitatov pri širjenju ljubljanske deponije.
Ø Kolišča Ljubljanskem barju so bila vpisana na listo svetovne dediščine UNESCO. V
povezavi s tem so bile izdelane zloženke, informativne table, akcije ozaveščanja in
obveščanja.
Ø Zbrane so bile fotografije s strokovno interpretacijo za območje ljubljanskega dela
Barja. Slike se bodo uporabile za razstavo in oblikovanje zloženke »Življenje na
Barju na starih fotografijah«.
Ø Sodelovanje na tradicionalnih prireditvah na območju Ljubljanskega barja.
Ø Sodelovanje pri pripravi učne poti Bevke.
Ø Sodelovanje z DOPPS pri ponatisu in postavitvi tabel v naravnem rezervatu Iški
morost.
Ø Priprava osmih tras kolesarskih poti, treh programov obiska Ljubljanskega barja za
obiskovalce in izdelava izletniške karte Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Ø Uspešno sodelovanje z okoljsko inšpekcijo in prijava več 10 kršitev.
Ø Sodelovanje v mednarodnih projektih kot pilotno območje izvajanja aktivnosti.
Konec novembra je bila oddana prijava na INTERREG projekt Jugovzhodne Evrope,
v katerem bo Krajinski park Ljubljansko barje vodilni partner.
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Ø Vzpostavljena je bila spletna stran www.ljubljanskobarje.si v angleškem jeziku.
Spletna stran in geoinformacijski portal (javni in interni) je bil redno aktualiziran.
Dodan je bil tudi koledar prireditev na območju parka. Strokovne naloge in
raziskave so bile sproti objavljene v rubriki Raziskave in projekti.
Ø Sodelovanje na treh sejmih, in sicer Agra, Turizem in prosti čas ter na sejmu Narava
zdravje.
Ø Krajinski park se je vključil v aktivnosti RDO, organiziral ali udeležil se je strokovnih
posvetov, ekskurzij.
Ø Mobilna razstava Ljubljanskega barja je celo leto gostovala na različnih lokacijah v
parku.
Ø Ob praznovanju dneva parkov je bil pripravljen program in obisk ministra za okolje
in prostor.
Ø Organizirano je bilo srečanje vseh parkovnih delavcev in ob tem podpis sporazuma
o ustanovitvi Skupnosti zavarovanih območjih narave v Sloveniji.
Ø Podpisan je bil sporazum z ZRC SAZU, ki bo pripomogel k uresničevanju ideje o
zavodu kot centru znanja in raziskav o Ljubljanskem barju.
Ø Izvedba nalog na področju poslovanja javnega zavoda: kadrovske zadeve, poročila,
pravilniki, načrt integritete itd.
Ø Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo glede kmetijskih posegov na posameznih
zemljiščih.
Ø Sodelovanje z ZRSVN in MOP.
Sklep 3: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z aktivnostmi, ki jih
je Javni zavod Krajinski park LP izvedel v letu 2011.

4. točka
Informacija o vmesnih rezultatih dveh mednarodnih projektov:
»Vital Landscapes« in »2BParks«
Vmesne rezultate projekta »Vital Landscapes« je predstavila mag. Maja Simoneti iz
Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Ljubljansko barje je pilotno območje projekta. Cilj
projekta je ozaveščanje prebivalcev Ljubljanskega barja, da z vsakdanjo rabo prostora
oblikujejo kulturno krajino. V okviru projekta bodo zasnovali predloge za enotna izhodišča,
na katerih bo slonela turistična, rekreacijska, izobraževalna, kulturna in druga ponudba ter
ponudba kmetijskih, obrtnih in drugih izdelkov iz lokalnega okolja. V sklopu projekta so
potekale delavnice na temo iskanja identitete območja ter poenotenja, usklajevanja ter
povezovanja obstoječe lokalne ponudbe izdelkov in storitev.
Vmesne rezultate projekta »2BParks« je predstavil dr. Aleš Smrekar iz ZRC SAZU. Namen
projekta je razviti inovativne strategije upravljanja parkov z vključevanjem javnih in zasebnih
partnerjev. Organizirana je bila okrogla miza o razvojnih možnostih Ljubljanskega barja. Ob
tej priložnosti je bila tudi otvoritev razstave o Ljubljanskem barju in podpis sporazuma o
sodelovanju med Krajinskim parkom Ljubljansko barje in ZRC SAZU. V okviru projekta se
je v sodelovanju z občinami na celotnem območju parka izločilo okoli 10 primernih lokacij
za poglobljeno interpretacijo (npr. učna pot Bevke). Kot primer dobre prakse bo v okviru
projekta pripravljena poglobljena zasnova interpretacije učne poti. Načrtuje se tudi priprava
fotografskega natečaja na temo odnosa človek – narava.
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Janko Skodlar je izpostavil prekrivanje ciljev projektov s cilji strategijo trajnostnega razvoja
in trženja turizma Krajinskega parka Ljubljansko barje in vprašal, če je v projekta vključeno
tudi Ministrstva za kulturo.
Ga. Helena Štih je pojasnila, da so na Ministrstvu za kulturo naklonjeni tovrstnemu
sodelovanju (npr. trenutno je odprt projekt o vpisu kolišč na UNESCO seznam svetovne
dediščine), a žal k projektom finančno ne morejo pristopiti.
Sklep 4: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z vsebino in
vmesnimi rezultati dveh mednarodnih projektov na območju Ljubljanskega barja.

5. točka
Obravnava predloga Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda
Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2012
Direktorica Barbara Zupanc je predstavila predlog Programa dela in finančni načrt Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2012. Na predstavljen program je bilo podanih nekaj
vsebinskih predlogov in pripomb. Predlogi in pripombe bodo upoštevani pri dopolnitvi
programa dela in finančnega načrta.
Podane pripombe:
Ø Ministrstvo za kulturo v okviru UNESCO sredstev ne načrtuje novih aktivnosti, zato
naj se v finančnem načrtu Programa dela ne prikazujejo sredstva za UNESCO
aktivnosti,
Ø spremeniti oziroma popraviti nemerljive kazalnike,
Ø izraženi so bili pomisleki glede kadrovskega načrta – načrtovane tri nove zaposlitve.
G. Janko Skodlar je izrazil obžalovanje stališča Ministrstva za kulturo. Ga. Helena Štih je
obljubila vso pomoč, ki je na razpolago, vendar se trenutno ne morejo zavezati k
financiranju.
Sklep 5: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje sprejema Program dela in
finančni načrt JZ KP Ljubljansko barje za leto 2012. Program bo dopolnjen s
pripombami članov sveta poslan v medresorsko obravnavo in potrditev na Vlado RS.

6. točka
Potrditev cenikov vodenj po Ljubljanskem barju 2012
Barbara Zupanc je predstavila cenik strokovnega vodenja po Ljubljanskem barju, ki ga
organizira Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. Na voljo je 19 vodnikov, ki so
opravili usposabljanje za vodenje po Ljubljanskem barju.
Na predstavljen cenik je bilo podanih nekaj predlogov in pripomb:
Ø dodati popust za družne oz. skupine,
Ø navesti ali je DDV vključen v ceno vodenj,
Ø dodati oz. poiskati drug izraz za minimalno ceno vodenja.
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Sklep 6: Cenik vodenj po Ljubljanskem barju se popravi skladno s pripombami. Svet
Javnega zavoda KP Ljubljansko barje bo cenik ponovno obravnaval na dopisni seji.

7. Točka
Razno
G. Lado Bradač je želel izvedeti ali se bo Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
priključil projektu Očistimo svet 2012.
Barbara Zupanc je pojasnila, da je Krajinski park Ljubljansko barje že dvakrat sodeloval pri
čistilnih akcijah, in sicer z Ekologi brez meja in pri akciji Očistimo Ljubljansko barje. V
tovrstne aktivnosti se park lahko priključi kot obveščevalec in kot zbirno mesto.

Zapisala:

Anja Oven
poslovna sekretarka KP Ljubljansko barje

Jelena Hladnik
predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZAPISNIK 5. SEJE
SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO BARJE

