
 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 
 

Datum: 26.5.2010 
Številka: 356-11/2010-4 
 

ZAPISNIK 
 

2. seje Sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki je bila v četrtek, 15. 
aprila  2010, ob 13.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2, Brezovica pri 

Ljubljani. 
 
Prisotni člani: 
- Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor, predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje, 
- Helena Štih, Ministrstvo za kulturo, 
- Marta Hrustel Majcen, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Tea Pirih, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
- Marko Čuden, Občina Brezovica, 
- Aljoša Žerjav, Občina Borovnica, 
- Ivan Jordan, Občina Škofljica, 
- Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 
- Jože Kernc, Mestna občina Ljubljana, 
- Marica Zupan, Občina Ig,  
- Franc Strle, zastopnik lastnikov zemljišč, Kmetijsko gozdarska zbornica, 
- Anton Pucihar, zastopnik zainteresirane javnosti, Lovska družina Ig. 
 
Ostali prisotni: 
- Barbara Zupanc, v.d.direktorja JZ KP Ljubljansko barje, 
- Miša Novak, Alohas, 
- Roberto Degan, LUZ. 
 
Dnevi red: 

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje sveta in 1. dopisne seje sveta JZ KP 
Ljubljansko barje 

 
2. Imenovanje članov strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje 

 
3. Obravnava Programa priprave Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje 

 
4. Predstavitev osnutka Začasnih upravljavskih smernic za KP Ljubljansko 

barje 
 

5. Informacija o vsebini geo-informacijskega portala in prenovljeni spletni 
strani KP Ljubljansko barje 

 
6. Informacija o rezultatih naloge: Analiza turistične ponudbe na 

Ljubljanskem barju z usmeritvami 
 



 
Sejo je vodila predsednica sveta JZ KP Ljubljansko barje, jelena Hladnik.  Ugotovljena je bila zadostna 
prisotnost članov sveta za njegovo kvalificirano odločanje. Predsednica sveta je članom predstavila gosta, ki 
bosta sodelovala pri 5. in 6. točki  dnevnega reda. Predlagan in potrjen je bil zgoraj naveden dnevni red. 
 
 

1. točka 
Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje sveta in 1. dopisne seje sveta JZ KP 

Ljubljansko barje 
 
Predsednica sveta je predstavila oba zapisnika in opozorila, da na zapisnike ni bilo podanih pisnih pripomb. Dva 
člana sveta sta podala redakcijske pripombe na zapisnik 1. konstitutivne seje sveta JZ KPLB.  
 
Sklep 1/2. Svet JZ  KP Ljubljansko barje sprejema Zapisnik 1. konstitutivne seje sveta JZ KP 
Ljubljansko barje (vključno z redakcijskimi popravki) in Zapisnik 1. dopisne seje  sveta KP 
Ljubljansko barje. 
 

2. točka 
Imenovanje članov Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje  

 
Uredba o KP Ljubljansko barje , Sklep o ustanovitvi javnega zavoda KP Ljubljansko barje ter Statut JZ KPLB 
opredeljujejo strokovni svet JZ KPLB kot enega izmed organov javnega zavoda KPLB. Sestava je določena z 
navedenimi akti in sicer strokovni svet zavoda sestavljajo  direktor zavoda, dva strokovnjaka iz vrst delavcev 
zavoda ter dva zunanja strokovnjaka, pri čemer enega zunanjega strokovnjaka imenuje Zavod RS za varstvo 
narave, enega pa  predsednik sveta JZ KPLB. Do polne kadrovske zasedbe  v javnem zavodu KPLB je skladno s 
Statutom JZ KP LB, član strokovnega sveta zavoda njegov direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja. 
Predsednica sveta je zato v razpravo in glasovanje dala naslednji predlog sestave strokovnega sveta JZ KPLB: 
- Karin Gabrovšek (na predlog ZRSVN) 
- Barbara Zupanc (v.d. direktorja JZ KPLB) 
- Andrej Medved (na predlog predsednice sveta). 
 
V zvezi s predlagano sestavo sveta je med člani sveta prevladalo mnenje, da predlagana sestava ni uravnotežena 
, kar zadeva zastopanje posameznih interesov. Predvsem so člani nasprotovali imenovanju A. Medveda, ki je 
aktiven v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic.  Svet je glasoval o predlagani sestavi in izglasoval 
 
Sklep 2/2: Svet JZ KP Ljubljansko barje ne potrjuje Strokovnega sveta  JZ KPLB v sestavi Karin  
Gabrovšek, Barbara Zupanc in Andrej Medved. Svet poziva resorno ministrstvo, da predlaga 
člana strokovnega sveta, ki bo ustrezno zastopal interese kmetijstva. 
 
Predsednica je  opozorila, da Strokovni svet JZ KPLB ni organ zastopanja posameznih parcialnih zastopnikov 
interesov, pač pa so njegove naloge, na podlagi sprejetih aktov, izključno strokovne v smislu zagotavljanja 
varstvenih ciljev parka.  
  
Sklep 3/2: Ministrstvo za okolje in prostor predlaga nov predlog sestave Strokovnega sveta JZ 
KPLB. O sestavi  bo svet odločal na  dopisni seji. 



 
 

3. točka 
Obravnava Programa priprave načrta upravljanja  KP Ljubljansko barje 

 
Program priprave načrta upravljanja KP Ljubljansko barje je predstavila v.d. direktorja KP Ljubljansko barje, 
Barbara Zupanc. Program opredeljuje  pravne in vsebinske podlage za načrt upravljanja , definira sodelujoče , 
vsebino načrta upravljanja in časovnico priprave načrta upravljanja  do njegovega  sprejema.  
Člani so podali nekaj pripomb na program priprave, predvsem v smislu dopolnitve deležnikov in dodatka 
vsebinskih strokovnih podlag. Opozorili so še na pomen ohranjanja kmetijskih zemljišč in virov pitne vode na 
Ljubljanskem barju, kar sicer ni opredeljeno kot obvezna vsebina načrta upravljanja (je zajeto že v drugih 
dokumentih), vendar pa je potrebno načrt upravljanja pripravljati s tem ciljem v mislih. Člani sveta so opozorili 
tudi na pomen merljivih  kazalcev za spremljanje učinkovitosti delovanja parka, ki morajo biti definirani že v 
načrtu upravljanja. Predsednica sveta je dodatno obrazložila, da gre pri obravnavanem dokumentu predvsem za 
opredelitev vsebine in časovnice načrta upravljanja, ki bo nastajal v naslednjih dveh letih in v pripravi katerega 
bodo sodelovale različne skupine nosilcev interesov.   
 
Sklep 4/2: Svet JZ KPLB se je seznanil s Programom priprave načrta upravljanja KP 
Ljubljansko barje in ga podpira. Člani sveta bodo na gradivo podali pisne pripombe 
najkasneje do 5. maja 2010. Poslane pripombe bodo vključene v dokument, ki ga svet sprejme 
na naslednji (dopisni) seji. 
 
 

4. točka 
Predstavitev osnutka Začasnih upravljavskih smernic za KP Ljubljansko barje 

 
 
Gradivo je predstavila predsednica sveta Jelena Hladnik. Namen  začasnih smernic je  zagotoviti omejen, vendar 
trajnosten in konsistenten dokument, ki začasno , do sprejema načrta upravljanja, opredeljuje  cilje in način 
upravljanja s parkom oziroma s posameznimi območji v parku. Začasne smernice so dokument, ki temelji na  
obstoječih aktih o varovanju narave na Ljubljanskem barju, zato je lahko na določenih področjih nepopoln. 
Začasne smernice namreč določi minister, pristojen za varstvo narave, s sklepom, zato naloge ne smejo 
presegati pristojnosti resornega ministrstva.  Prav slednje je bil najpomembnejši očitek članov sveta  
smernicam, da namreč  zanemarjajo različno  problematiko, ki se pojavlja na Ljubljanskem barju (mirujoči 
promet, plovba, prostorsko načrtovanje, razvoj kmetijstva, lastništvo, vode….). Člani sveta so opozorili, da je 
na območju KP Ljubljansko barje kup težav, ki jih je potrebno urediti, da bodo s tem tudi cilji , ki jih smernice 
postavljajo, lažje (ali sploh) uresničljivi.  Ob upoštevanju omejitev  , ki jih ima dokument, je bil sprejet 
 
Sklep 5/2: Svet JZ KP Ljubljansko barje se je seznanil z osnutkom Začasnih upravljavskih 
smernic za KP Ljubljansko barje. Pisne pripombe na dokument bodo člani sveta posredovali 
predsednici sveta najkasneje do 5. maja 2010. 
 
 

5. točka 
Informacija o vsebini geo-informacijskega portala in prenovljeni spletni strani KP 

Ljubljansko barje 
 
Članom sveta sta Roberto Degan in Barbara Zupanc predstavila vsebino geo-informacijskega portala  in spletne 
strani. Predstavljena sta bila interni in javni portal kot orodje za načrtovanje dejavnosti in aktivnosti znotraj 
KPLB. Člani sveta so bili zaprošeni za podatke za obogatitev tako GIS portala kot spletne strani. 
 
Sklep 6/2: Člani sveta JZ KPLB so se seznanili z GIS portalom in prenovljeno spletno stranjo 
www.ljubljanskobarje.si. Člani sveta so upravičeni pridobiti geslo za dostop do internega 
portala GIS, ob podpisu izjave o zaupnosti podatkov. 

http://www.ljubljanskobarje.si/


 
 

6. točka 
Informacija o rezultatih naloge: Analiza turistične ponudbe na Ljubljanskem 

barju z usmeritvami 
 
 
Strateški razvojni dokument o turistični ponudbi na območju KP Ljubljansko barje je predstavila avtorica, Miša 
Novak, ki ga nalogo pripravljala na podlagi pogodbe z MOP v letu 2009.  Predstavila je analizo obstoječe 
ponudbe za obiskovalce, oceno stanja te ponudbe, motive za obisk in iz tega izhajajoče turistične produkte. 
Skupna ugotovitev navzočih je bila, da Ljubljansko barje daje veliko priložnosti za razvoj ponudbe za 
obiskovalce, ki bo trajnostna, skladna s svetovnimi turističnimi trendi ter naravi prijazna, obenem pa bo 
zagotavljala lokalnim skupnostim in prebivalcem dodatno razvojno priložnosti. 
 
Sklep7/2: Člani sveta  so se seznanili z nalogo Analiza turistične ponudbe na Ljubljanskem 
barju z usmeritvami. Naloga predstavlja izhodišče za poglavje razvoja turizma  načrta 
upravljanja KP Ljubljansko barje . Naloga se predstavi na občinskih svetih parkovnih lokalnih 
skupnosti in objavi na spletu. Člani sveta dobijo ppt predstavitev po e-pošti. 
 
 
Zapisala:  
 
Barbara Zupanc        Jelena Hladnik 
v.d. direktorja         predsednica Sveta 
JZ KP Ljubljansko barje       JZ KP Ljubljansko barje 
 
 


