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Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
Datum: 4.6.2014 

Številka: 013-007/2014-2 

 
ZAPISNIK 

 
2.redne 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, 
- Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana, 
- Marjan Dremelj, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
- Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
- Tatjana Čelik, Društvo za opazovanje in proučevanje metuljev Slovenije, 
- Iztok Petrič, občina Škofljica, 
- Marica Zupan, Občina Ig, 
- Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Janja Japeelj, JZKP Ljubljansko barje. 
 

 
Odsotni člani: 
- Simon Stržinar, Kmetijsko gospodarska zbornica, 
- Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 

 
 
Ostali prisotni:  
- Barbara Zupanc, direktorica JZKP Ljubljansko barje, 
- Tina Mikuš, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje, 
- Dejan Veranič, zunanji strokovni sodelavec, 
- Tomaž Šenca, Eles, 
- Minče Mandelj, Eles, 
- Aleš Kregar, Eles, 
- Irena Oven, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 
  



 
 

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ZAPISNIK 2. SEJE 

SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO BARJE 

 

Dnevi red: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. Konstitutivne  seje sveta JZ KP Ljubljansko barje  

2. Informacija o sejninah in povračilih stroškov članom sveta JZ KP Ljubljansko barje 

in sprejem predloga sprememb poslovnika o delu sveta zavoda KP Ljubljansko 

barje za leto 2014 

3. Obravnava problematike naglega upadanja travniških vrst ptic na 

Ljubljanskem barju 

4. Informacija o umeščanju daljnovoda Beričevo Divača v prostor 

5. Razno  

 
 
Sejo sveta JZ KP Ljubljansko barje je vodila predsednica sveta, Jelena Hladnik, Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje. Na začetku je predlagala umestitev nove točke na dnevni red in sicer seznanitev 
s tremi novimi člani. Predlog je bil sprejet.  
 

1. točka 
Seznanitev z novimi člani Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje 

 
Iz nevladnih organizacij sta bila izbrana v Svet JZ KP Ljubljansko barje dr. Tatjana Čelik (Društvo za 
opazovanje in proučevanje metuljev Slovenije ) in Tomaž Jančar (Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije), za predstavnika občine Škofljica pa je bil izbran mag. Iztok Petrič. 
Jelena Hladnik je predlagala ugotovitveni sklep o imenovanju slednjih treh v svet Javnega zavoda KP 
Ljubljansko barje.  
 
Sklep 1: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z imenovanjem dr. Tatjane Čelik, 
Tomaža Jančarja in mag. Iztoka Petriča v svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za 
mandat 2014-2018.  
 
Sklep je bil sprejet.  

  
 2. točka 

Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje 
 

Med gradivom, ki je bilo posredovano vsem članom Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je bil 
zapisnik 1. Konstitutivne seje sveta JZ KP Ljubljansko barje, ki je bila 25. februarja 2014. Predsednica 
Jelena Hladnik je predlagala potrditev zapisnika.  
 
Sklep 2: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje  potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje sveta z dne 25. 
februarja 2014.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 

3. točka 
Informacija o sejninah in povračilih stroškov članom sveta JZ KP Ljubljansko barje in sprejem predloga 
sprememb poslovnika o delu sveta zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2014 
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Barbara Zupanc je pojasnila, da sejnine ureja Uredba o sejninah v javnih zavodih in agencijah. V uredbi 
je predviden stalni del sejnine, ki za javne zavode in agencije znaša 50 EUR bruto, in spremenljivi del, 
ki je odvisen od števila zaposlenih in obsega finančnega poslovanja v javnem zavodu. Glede na te 
kriterije  so člani sveta upravičeni do skupaj 57,50 EUR bruto sejnin. Poleg sejnine so vsi svetniki 
opravičeni tudi do povračila potnih stroškov. Sejnina za dopisne seje je 80 % omenjenega zneska. 
Predsednik je upravičen do 130 % sejnine.  V povprečju sejnine za JZ KP Ljubljansko barje 
predstavljajo strošek okoli 5000 EUR, kar je za tako majhen zavod kar veliko.  
Jelena Hladnik je svetnike povabila k razpravi na temo sejnin.  
Marko Kraner je predlagal samo sejnino brez potnih stroškov.  
Tomaž Jančar je predlagal samo potne stroške brez sejnin.  
S strani predsednice sveta Jelene Hladnik je bil podan predlog, da se svetniki odpovejo sejninam za 
dopisne seje, saj gre tam pretežno za glasovanja o dokumentih, ki so bili že predhodno obravnavani na 
rednih sejah in dodaten angažma članov sveta ni potreben. Sledila je razprava, na podlagi katere je 
predsednica predlagala potrditev štirih sklepov. 
 
Sklep 3.1 : Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil  s pravno podlago za  izplačilo 
sejnin  in drugih stroškov članom sveta zavoda in z informativnim izračunom povprečnega letnega 
stroška, ki ga predstavlja izplačilo sejnin za javni zavod. 
 
Sklep 3.2: Člani Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje so upravičeni do sejnin in povračila potnih 
stroškov za sodelovanje na rednih in izrednih sejah, ne pa tudi za dopisne seje sveta zavoda. 
 
Sklep 3.3: Višina sejnin se določa skladno z Uredbo. Sejnine in potni stroški se izplačujejo na podlagi 
zahtevka,  ki ga  člani sveta predložijo direktorju zavoda do konca seje sveta zavoda. 
 
Sklep 3.4: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje sprejme predlagane spremembe in dopolnitve 
poslovnika, vključno s spremembami, podanimi na seji sveta. 
 
Sklepi so bili sprejeti. 
 

4. točka 
Obravnava problematike naglega upadanja travniških vrst ptic na Ljubljanskem barju 

 
Problematiko naglega upadanja ptic na Ljubljanskem barju je predstavil Tomaž Jančar. Populacija 
travniških ptic  je v obdobju petih let upadla za  1/3, nekatere vrste pa celo za 1/2.  
To se dogaja zaradi intenziviranja travnikov, gnojenja in pogostega košenja.  Tomaž Jančar je opozoril 
tudi na škodljivost kmetijskih subvencij. Za ukrepe REJ (Sonaravna reja domačih živali) je Ministrstvo 
za kmetijstvo v preteklem PRP namenilo 23.000.000 EUR za ukrepe VTR (ohranjanje habitatov ptic 
vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000)  pa samo 115.000 EUR.  
 
Ena izmed najbolj znanih ptic na Ljubljanskem barju je kosec. Kosec gnezdi na tleh. Večino časa 
prebije na tleh vlažnih travnikov. V primeru, ko je travnik gnojen, je trava na travniku pregosta in 
kosec se na takem travniku ne more gibati. Najbolj nevarna pa je košnja travnikov. Večina travnikov 
na Ljubljanskem barju se pokosi v konec maja ali v začetku junija. Takrat ima kosec mladiče. Mladiči so 
premajhni, da bi se umaknili, zato jih kmetje pokosijo.  Tudi veliki škurh gnezdi na mokrotnih 
travnikih. Razlika je le v tem, da veliki škurh gnezdi malo prej kot kosec, zato se mladičem uspe 
umakniti.  
 
Sledila je razprava, na podlagi katere je svet JZ KP Ljubljansko barje sprejel naslednje sklepe: 
 



 
 

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ZAPISNIK 2. SEJE 

SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO BARJE 

 

Sklep 4.1: Svet zavoda se je seznanil s stanjem populacij travniških vrst ptic na Ljubljanskem barju in 
izraža zaskrbljenost zaradi hitrega upadanja travniških vrst ptic in obsega ekstenzivnih mokrotnih 
travnikov.  
 
Sklep 4.2: Na naslednji seji MKO predstavi ukrepe Skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2020, ki 
se nanašajo na spodbujanje in s tem naravi prijaznega kmetovanja. 
 
Sklep 4.3: Uprava krajinskega parka seznani MKO s stanjem upadanja travniških ptic na Ljubljanskem 
barju in pozove MKO, da to informacijo upošteva pri oblikovanju nadaljnjih ukrepov. 
 
Vsi sklepi so bili sprejeti. Pri sprejemanju sklepov se je 1 član vzdržal glasovanja. 
 

5. Točka 
Informacija o umeščanju daljnovoda Beričevo Divača  v prostor 

 
S strani občin je Javni zavod KP Ljubljansko barje prejel informacijo o umeščanju 400 kV daljnovoda 
čez Ljubljansko barje na območju, ki je del Unescove svetovne dediščine. Zaradi seznanitve o 
umeščanju v prostor je direktorica gospa Zupanc povabila gospoda Aleša Kregarja iz Elesa, ki je 
svetnikom predstavil delovno gradivo Elesa. Gradivo je za enkrat delovno in ne velja za uradno 
informacijo. Pri umeščanju daljnovoda sta dve opciji -severna in južna trasa. Po tako imenovani severni 
trasi že poteka 200kV daljnovod, ki ga bodo odstranili. Potrebe po električni energiji se povečujejo, 
zato je nastala potreba po zmogljivejšem daljnovodu. Veliko je nasprotovanj glede gradnje daljnovoda, 
tako za severno kot tudi za južno traso. Na severu je več hiš, na jugu pa sta dve najdišči kolišč, ki sta 
pod Unescovo zaščito.  Variantno je bila predstavljena samo južna trasa. Cena 1 km daljnovoda znaša 
okoli 800.000 EUR, vkop daljnovoda je vsaj 10 krat  dražji. Na 1 km razdalje so 3 stebri, temelj pa je 
globok 4 m.  Po postavitvi stebra se vedno vzpostavi prvotno stanje.  
 
Sledila je daljša razprava, v kateri so člani sveta  predstavnik Elesa postavljali vprašanja in izražali svoja 
mnenja o poteku trase. Opozorjeno je bilo na nesprejemljivost trase daljnovoda, ki poteka čez  
območje kolišč na Igu, problematiziran pa je bil tudi vpliv na  biotsko raznovrstnost in ljudi. Ob koncu 
razprave je Irena Oven iz Ministrstva za infrastrukturo pozvala  k udeležbi na  javnih obravnavah, ki 
bodo glede samega umeščanja v prostor organizirane po vseh občinah.  
Po daljši razpravi je bil predlagan sledeč sklep:  
 
Sklep 5 : Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil s postopki priprave DPN  za 
umestitev daljnovoda Beričevo - Divača v prostor. Z naravovarstvenega in kulturo-varstvenega vidika 
Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje poziva investitorje naj najdejo rešitev, ki se bo izognila 
področju Krajinskega parka Ljubljansko barje.  
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi za, 4 glasovi proti in 1 vzdržanim glasom. 
 
Proti so glasovali Tea Pirih, Nataša Jazbinšek Seršen, Marko Kraner in Marjan Dremelj. 
Gospa Tea Pirih je želela, da se v zapisniku navede še spodaj zavedena utemeljitev. 
 
Na seji je bil predstavljen projekt "Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača" samo v južnem delu, 
kjer obstaja možnost, da bi potekal čez območje Ljubljanskega barja. Predlogi tras še niso narejeni, presoja 
vplivov na okolje še ni narejena, zato sem mnenja, da ne razpolagam z dovolj informacijami za sprejem 
kakršnegakoli drugega sklepa, kot bi bil ta, da sem se s projektom seznanila.  
 
 

 
6. točka  
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Razno 
 
Barbara Zupanc je podala informacijo, da ima Krajinski park Ljubljansko barje Program dela in finančni 
načrt za leto 2014 potrjen in veljaven, prav tako tudi poročilo o delu JZ KPLB za leto 2013 
Tina Mikuš je predstavila priročnik za pripravo upravljavskih načrtov za kmetije na območju 
Krajinskega parka Ljubljansko barje.  
Predsednica Jelena Hladnik je predlagala širšo predstavitev priročnika.  
Seja se je zaključila ob 18. uri in 45 minut.  
 
 
Zapisala:  
Janja Japeelj            Jelena Hladnik 
poslovna sekretarka                  predsednica Sveta 
KP Ljubljansko barje      JZ KP Ljubljansko barje 

 


