Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Datum: 20.03.2013
Številka: 013-002/2013-3

ZAPISNIK
8. Seje sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki je bila
v sredo, 20.03.2013 ob 17.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2,
Brezovica pri Ljubljani.
Prisotni člani:
Jelena Hladnik, Ministrstvo kmetijstvo in okolje, predsednica Sveta JZKP
Ljubljansko barje,
Helena Štih, Ministrstvo za kulturo,
Anton Pucihar, predstavnik zainteresirane javnosti, Lovska družina Ig,
Marta Hrustel Majcen, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Franc Strle, zastopnik lastnikov zemljišč, Kmetijsko gozdarska zbornica,
Marko Čuden, Občina Brezovica,
Aljoša Žerjav, Občina Borovnica,
Marko Kraner, Občina Log-Dragomer.
Odsotni člani:
Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo,
Jože Kernc, Mestna občina Ljubljana,
Lado Bradač, Lovska zveza Slovenije,
Janko Skodlar, Občina Vrhnika,
Marica Zupan, Občina Ig,
Boris Zupančič, Občina Škofljica
Ostali prisotni:
Barbara Zupanc, direktorica JZKP Ljubljansko barje
Mag. Tina Mikuš, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje,
Janja Japeelj, poslovna sekretarka v JZKP Ljubljansko barje,
Igor Lampič, Hidrotehnik.
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Dnevi red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta zavoda
2. Obravnava in sprejem Poročila o delu in finančnem poslovanju
Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
3. Informacija o pripravi Načrta upravljanja in izvedbi strokovnih
delavnic za potrebe Načrta upravljanja
4. Predstavitev informacij o urejanju vodotokov
5. Razno
Sejo je vodila predsednica sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, Jelena Hladnik.
Predlagana je bila sprememba dnevnega reda. Na dnevni red je bila uvrščena nova
točka in sicer potrditev izvoljenega predstavnika zaposlenih v Javnem zavodu KP
Ljubljansko barje v svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje.

1. točka
Potrditev izvoljenega predstavnika zaposlenih v Javnem zavodu KP
Ljubljansko barje v svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje
Član volilne komisije gospod Marko Čuden je predstavil poročilo volilne komisije.
Na tajnih volitvah, ki so potekale 20.3.2013 je bila v svet Javnega zavoda KP
Ljubljansko barje izvoljena predstavnica zaposlenih Janja Japeelj. Člani sveta Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje so predlog podprli.
Sklep 1: Člani sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje so potrdili
predstavnico zaposlenih v svetu Javnega zavoda.

2. točka
Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta zavoda
Gospa Jelena Hladnik je predlagala potrditev zapisnika 7. redne seje sveta Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 2: Sprejme se zapisnik 7. seje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko
barje.
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3. točka
Obravnava in sprejem Poročila o delu in finančnem poslovanju Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje
O izvedenih nalogah v letu 2012 je poročala direktorica Javnega zavoda KP
Ljubljansko barje Barbara Zupanc. Razložila je, kako je na Javni zavod vplivala
združitev Ministrstva za okolje in prostor z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in
kako je na Javni zavod vplival Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je zavodu
odvzel kar 35 % sredstev. Kljub temu je Javni zavod v letu 2012 uspešno nadaljeval
izvedbo sledečih aktivnosti:
 nadaljevanje priprave izhodišč načrta upravljanja za področje kmetijstva
(izhodišča in predlogi ukrepov )
 nadaljevanje priprave izhodišč načrta upravljanja za področje upravljanja z
vodami (vzpostavljeno sodelovanje s koncesionarjem Hidrotehnik,
preverjanje stanja in skladnosti ciljev na področju upravljanja z vodami)
 nadaljevanje priprave izhodišč načrta upravljanja za področje varstva
narave, (Izhodišča in predlogi ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja
ciljnih vrst ptic, dvoživk, kačjih pastirjev, metuljev, netopirjev, rastlin in
habitatnih tipov)
 operativna priprava osnutka načrta upravljanja
 varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine
 urejanje parkovne infrastrukture
 naravovarstveni nadzor
 razvojne aktivnosti in sodelovanje z različnimi institucijami (Las barje z
zaledjem, Las Sožitje med mestom in podeželjem, ZRSVN, ARSO,
UNESCO, KGZS, RDO)
 priprava povezovanja lokalnih proizvajalcev pod skupno blagovno znamko
Barjanski cekarček
 prenova prostorsko informacijskega sistema,
 osveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in
kulturne dediščine (spletna stran, informacijska pisarna, sodelovanje z
lokalnimi mediji, strokovna vodenja, predstavitve na različnih prireditvah).
Gospa Zupanc je ob predstavitvi poročila o delu za leto 2012 poudarila, da 3
zaposlenim največ časa vzamejo administrativni postopki.
Gospod Marko Kraner je želel dodatno obrazložitev glede projekta Lokna.
Gospod Strle je predlagal, da se barjanski proizvajalci predstavijo na tržnici Podeželje
se predstavi, ki jo dvakrat letno (spomladi in jeseni) organizira Kmetijsko gozdarska
zbornica.
Gospa Hrustel Majcen je poudarila, da je v letnem poročilu na strani 3 osebno
stališče, ki po njenem mnenju ne sodi v poročilo. Želela je izvedeti, koliko sredstev je
KP Ljubljansko barje plačal za naloge, opisane na strani 8, ki so jih pripravljali zunanji
izvajalci. Po obrazložitvi gospe Zupančeve, gre za znesek 34.000 EUR sredstev, 21.000
za pripravo izhodišč NU in 13.000 EUR za osnutek NU. Gospa Hrustel Majcen je
zaključila, da je omenjeni znesek podoben znesku dveh zaposlitev.
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Na strani 10 je gospo Hrustel Majcen zanimalo, zakaj naloga Zagotavljanje
ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 ni bilo
realizirano.
Ta naloga ni bila realizirana, ker priprava operativnega načrta za doseganje ugodnega
stanja na območjih Natura 2000 (pristojnost MKO) v letu 2012 še ni bila v fazi, ko bi
bilo nujno vključevanje posameznega zavarovanega območja. Javni zavod KP
Ljubljansko barje je sodeloval pri pripravi ocene uspešnosti izvajanja OP Natura 2000
za minulo obdobje.
Na strani 16 v Poročilu je zapisano, da je Javni zavod KP Ljubljansko barje objavili 50
prispevkov o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Gospa Hrustel Majcen je želela
spisek teh prispevkov. Spisek objavljenih prispevkov je priložen zapisniku.
Na strani 18 je gospo Hrustel Majcen zanimalo, zakaj ni 3 predvidenih zloženk.
Zloženk Javni zavod KP Ljubljansko barje ni natisnil zaradi prerazporeditve sredstev v
izobraževanje vodnikov.
Gospa Hrustel Majcen je opozorila še na napačno naveden odstotek na strani 23 Poročila.
Odstotek je bil popravljen.
Svet Javnega zavoda je sprejel dva sklepa.
Sklep 3.1: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z
aktivnostmi, ki jih je Javni zavod Krajinski park LB izvedel v letu 2012. Svet
sprejme Poročilo o delu in finančnem poslovanju za leto 2012 s pripombami.
Sklep 3.2: Presežek sredstev v znesku 988,90 EUR bo Javni zavod namenil za
kritje materialnih stroškov v letu 2013.

4. točka
Informacija o pripravi Načrta upravljanja in izvedbi strokovnih delavnic
za potrebe načrta upravljanja
Informacijo o osnutku NU in izvedbi strokovnih delavnic je podala mag. Tina Mikuš.
Javni zavod KP Ljubljansko barje je prejel pripombe s strani foruma za kmetijstvo Bevke, s
strani Ministrstva za kulturo, s strani članov strokovnega sveta in s strani gospoda Antona
Puciharja. Pripombe so pregledane in bodo v največji možni meri upoštevane.
Glede pripomb, ki so bile posredovane s strani Ministrstva za kulturo je Javni zavod KP
Ljubljansko barje zaprosili za uradno stališče Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V sled tega
bo sklican sestanek, kjer bodo predstavniki obeh ministrstev ugotovili, katere pripombe se
lahko upošteva brez spremembe uredbe o Krajinskem parku in kje je potrebna sprememba
uredbe.
Za potrebe NU so bile izvedene tri strokovne delavnice in sicer za kmetijstvo, naravo in
vode.
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Na delavnici za kmetijstvo so bili prisotni tudi kmetje. Poudarek je bil na zapletenih
postopkih pri umeščanju objektov v prostor, usmerjanju kmetijstva na terenu, veliko govora
je bilo tudi o vodah na barju, poplavah in ekološkem kmetovanju, melioracijskih jarkih in
njihovem čiščenju.
Pri strokovni delavnici o naravi je bilo izpostavljeno predvsem izgubljanje naravnih habitatov.
V želji po dobičku, se manj pozornosti posveča čistemu okolju in naravi. Nekateri
udeleženci delavnice so bili mnenja, da ministrstvo na napačen način usmerja subvencije in bi
bilo potrebno z drugačnimi ukrepi stimulirati predvsem kmete, da ohranjajo naravne
habitate in s tem pestrost različnih rastlinskih in živalskih vrst na barju. Izraženo je bilo
mnenje, da mora park strmeti k izboljšanju stanja ne zgolj k njegovemu ohranjanju.
Na delavnico o vodah so bili vabljeni predstavniki vodarske stroke, kmetovalci in
naravovarstveniki. Na tej delavnici je Javni zavod prejel številne pomembne informacije, ki
bodo vključene v NU. Pokazali so se različni interesi med uporabniki prostora. Voda je zelo
kompleksna zadeva. Ko govorimo o vodi, je potrebno gledati celotno porečje, ne le del
vodotoka. Park z vodo ne bo mogel upravljati, saj bi to pomenilo, da bi moral upravljati s
celotnim porečjem le to pa ne sodi v pristojnosti parka.
Prihajajoče aktivnosti:
 umestitev prejetih pripomb do konca marca,
 priprava nabora ukrepov,
 konkretizacija naravovarstvenih režimov,
 usmeritve za načrtovanje dejavnosti v parku,
 časovna omejitev urejanja mejic,
 barjanski cekarček kot blagovna znamka, ki povezuje ponudnike v parku.
Zapisniki strokovnih delavnic so bili posredovani vsem članom sveta Javnega zavoda.

Sklep 4: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z NU in
vsebino strokovnih delavnic.

5. točka
Predstavitev informacij o urejanju vodotokov
Gospod Igor Lampič, predstavnik podjetja Hidrotehnik je članom sveta Javnega
zavoda KP Ljubljansko barje predstavil čiščenje jarkov na barju.
Najprej je predstavil zgodovinsko zamisel iz časa vladavine Marije Terezije, da bi
imela Avstro Ogrska monarhija na Ljubljanskem barju žitnico. Tako se je rodila ideja
o osušitvi barja. Projekt je dunajska vlada zaupala Gabrijelu Gruberju. Gruber je
načrtoval, da bi del odvečne vode iz pogosto poplavljajoče Ljubljanice speljal okrog
Grajskega hriba. Kanal, ki je umeščen v ožini med gradom in Golovcem, so pričeli
graditi leta 1773, dokončan je bil letih 1780 - 1782 pod vodstvom inženirja
podpolkovnika Vincencija Struppija. Vodo v novozgrajeni kanal so prvič spustil 25.
novembra 1780. Na vstopu v kanal so postavljene regulacijske zapornice. Kanal je bil
leta 1829 poglobljen.
Leta 1939 je Plečnik za potrebe vzdrževanja stalnega vodostaja reke Ljubljanice
izdelal načrt za rečne zapornice. Z zapornicami so se uravnavale rečne brežine.
Kota na Ljubljanici je 285/60. Pogodba o višini je bila podpisana decembra 2011.
Pravilnik je možno dobiti na vpogled na MKO pri gospodu Stanetu Pajku.
Zapornice, ki so še vedno v uporabi so stare 100 let. Mesto bi potrebovalo nove
sodobnejše zapornice.
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V javnosti je veliko različnih polemik o višini vodostaja na reki Ljubljanici, predvsem
v pomladanskem in jesenskem času, ko je več padavin in s tem posledično poplave.
Gospod Lampič je razložil, da je nemogoče z zapornicami uravnavati ogromne
količine vode, ki iz okoliških pogorij pritečejo na barje, saj gre za milijone
hektolitrov vode, ki se morajo nekam razliti. Opozoril je na zasipavanje barja z
gradbenim materialom in na nesmotrno pozidavo tega področja. Opisal je nekaj
primerov, kjer je bila izražena želja po gradnji zadrževalnikov, a je prevladal interes
kapitala in na večini zemljišč, kjer je bila planirana gradnja zadrževalnikov, se danes
gradijo stanovanja.
Opozoril je tudi na pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih država namenja za čiščenje
jarkov in skladno s tem za slabo vzdrževanje primarne in sekundarne mreže jarkov,
za katero kot koncesionar skrbi Hidrotehnik.
Izpostavil je Planinsko polje ter izliv Gradaščice v Ljubljanico in na omenjenih
primerih opisal, kako se dolina oziroma nižina polni z vodo, ki je reka zaradi majhne
višinske razlike ne more odvesti preko rečne struge v reko Savo.
Opozoril je tudi, da prejme veliko klicev občanov, ki ga sprašujejo, zakaj voda med
Bevkami in Blatno Brezovico ne odteka in izpostavil problem dviga ceste proti
Kaminu za 70 cm in dejstvom, da je na tej cesti narejen en sam prepust za odtekanje
vode.
Sklep 5: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z urejanjem
vodotokov na Ljubljanskem barju.
6. točka
Razno
Točka razno ni bila obravnavana.

Zapisala:

Janja Japeelj
poslovna sekretarka

Jelena Hladnik
predsednica Sveta

JZ KPLB
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