
 
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 

 

Datum: 24.11.2014 

Številka: 013-009/2014-2 

 
ZAPISNIK 

 
3. redne seje sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v 

mandatu 2014-2018 
 

Prisotni člani: 
- Jelena Hladnik, Ministrstvo okolje in prostor, 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, gozdarstvo in  prehrano, 
- Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
- Tatjana Čelik, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, 
- Iztok Petrič, občina Škofljica, 
- Marica Zupan, Občina Ig, 
- Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 
- Janja Japeelj, JZKP Ljubljansko barje. 
 

 
Odsotni člani:i 
- Simon Stržinar, Kmetijsko gozdarska zbornica, 
- Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
Ostali prisotni:  
- Barbara Zupanc, v.d. direktorica JZKP Ljubljansko barje, 
- Tina Mikuš, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje. 
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Dnevi red: 

 

1. Potrditev zapisnika 2. redne  seje sveta JZ KP Ljubljansko barje  

2. Imenovanje članov Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje za leto 2014 

3. Soglasje sveta JZ KP Ljubljansko barje k avtorskim pogodbam in delu 

študentov 

4. Upad populacij metuljev, še posebej barjanskega okarčka na 

Ljubljanskem barju 

5. Skupna kmetijska politika 2015-2020 in zelena komponenta v 

neposrednih plačilih 

6. Informacija o organizaciji Mednarodne konference Prezentacija 

kulture koliščarjev, Ig, november 2014 

7. Razno  

 
Sejo sveta JZ KP Ljubljansko barje je vodila predsednica sveta, Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in 
prostor. Na začetku je predlagala umik točke 3 iz dnevnega reda, saj resorno ministrstvo še ni dalo 
soglasja k avtorskim pogodbam oziroma študentskemu delu.  
 
 

1. točka 
Potrditev zapisnika 2. Redne seje sveta JZ KP Ljubljansko barje 

 
Odprta je bila razprava. Podan je bil predlog, da se v obrazložitvi 5. točke, v kateri se je obravnavala 
umestitev daljnovoda Beričevo - Divača v prostor, pri obrazložitvi glasovanja svetnikov doda imena 
svetnikov, ki so se vzdržali in navede razlog takšne odločitve. 
Dr. Tatjana Čelik je prosila, da se popravi ime društva.  
Predlagano je bilo še, da se v zapisniku navaja, koliko svetnikov je glasovalo za, koliko jih je glasovalo 
proti in koliko se jih je vzdržalo.  
 
Sklep 1: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje potrjuje zapisnik 2. redne seje s popravki.  
 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi članov sveta JZ KP Ljubljansko barje, proti ni glasoval nihče, 2 svetnika 
sta se vzdržala. 
 

  
2. točka 

Imenovanje članov strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje za leto 2014 
 

Strokovnemu svetu je potekel mandat, zato se imenuje nova sestava. Svetniki so z gradivom prejeli 
tudi obrazložitve za predlog novih  članov strokovnega sveta.  
Gospa Zupanc je predstavila sestavo strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje, ki je zakonsko 
predpisana. Vodja strokovnega sveta je direktor JZ KP Ljubljansko barje po funkciji. V strokovnem 
svetu sta dva strokovnjaka iz JZ KP Ljubljansko barje, (ker so v zavodu zaposleni le 3, je članica 
strokovnega sveta samo mag. Tina Mikuš), 1 strokovnjak iz Zavoda za varstvo narave in 1 član, ki ga 
predlaga predsednik Sveta JZ KP Ljubljansko barje.  
Gospoda Lipovška je zanimalo, zakaj je takšna sestava strokovnega sveta. Predlagal je, da bi v 
strokovni svet vključili več zunanjih članov. 
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Gospa Štihova je predlagala, da bi se za člana strokovnega sveta imenovalo še nekoga, ki bi pokrival 
področje kulturne dediščine.  
Gospod Jančar je pojasnil, da razume strokovni svet kot organ, ki skrbi za strokovne odločitve in zato 
meni, da je smiselno v strokovni svet vključiti več strokovnjakov, ki bi lahko svetovali s pomočjo 
svojih strokovnih znanj. 
Gospa Štih je opozorila, da iz statuta JZ izhaja, da Svet zavoda odloča o zadevah, ki se nanašajo na 
strokovno delo zavoda. Ker z mnenjem strokovnega sveta ni bila seznanjena, se bo glasovanja 
vzdržala. 
 Gospa Hladnikova je pojasnila, da bodo na ministrstvu razmislili o morebitni spremembi Sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda KPLB, ki določa sestavo strokovnega sveta.  
 
 
Sklep 2: Svet JZ KP Ljubljansko barje je imenoval člane strokovnega sveta  JZ KPLB  za obdobje 2014-
2020 v sestavi Barbara Zupanc (predsednica strokovnega sveta),  ter Karin  Gabrovšek (članica),  
Anton Zavodnik (član) in Tina Mikuš (članica).  
 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi za, proti ni glasoval nihče, 2 svetnika sta se vzdržala. 
 
 

3. točka 
Soglasje sveta JZ KP Ljubljansko barje k avtorskim pogodbam in delu študentov 

 
Točka je bila umaknjena z dnevnega reda. 
 

4. točka 
Upad populacije metuljev, še posebej barjanskega okarčka, na Ljubljanskem barju. 

 
 
Dr. Tatjana Čelik je predstavila metulja barjanskega okarčka in njegov habitat.   
Barjanski okarček je bil do začetka 90-ih let prejšnjega stoletja razširjen skoraj na celotnem območju 
Ljubljanskega barja. Najdenih je bilo 10 območij, kjer se je razmnoževal.  V obdobju med letoma 
2008/2009, se je njegov življenjski prostor zmanjšal na 33 ha, v letošnjem letu pa ga najdemo samo še 
na treh območjih, ki obsegajo 7 ha površin, kar pomeni, da se je populacija zmanjšala za 79 odstotkov. 
Glavni razlog za upad barjanskega okarčka je izguba habitatnega tipa, kjer se metulj razmnožuje.  
Da bi preprečili izumrtje populacije barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju, je takoj treba 

• pravilno vzdrževati površine na katerih je še prisoten, 
• povečati površine, ki bodo za okarčka primerne,  
• ponovno naseliti osebke na te površine,  
• prenehati z vsemi aktivnostmi, ki povzročajo upadanje številčnosti populacij. 

Glavni dejavnik, zaradi katerega okarček izumira je intenziviranje kmetijstva. Predpisati je potrebno 
ukrepe za gospodarjenje na travnikih, ki so kot življenjski prostor primerni za okarčka. 
 
Gospod Dremelj je ugotovil, da bi bile površine v takšnem primeru za kmetijstvo izgubljene. Ukrep za 
okarčka je namreč košnja po 15.9. Prva težava PRP ukrepov je nepokošenost skozi celo leto. Druga 
težava so kmetijsko okoljska plačila in natura plačila, saj se med seboj izključujejo. Natura plačila so 
namenjena le za prilagoditveno obdobje za dobo 5 let.  
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Gospod Jančar je poudaril, da je bil okarček do leta 1990 razširjen na 10 območjih na Ljubljanskem 
barju. Poudaril je, da je že 30 ha zelo malo, 7 ha pa je alarmantno stanje. Kot dobro prakso je omenil 
področje Iškega morosta. Sam je preverjal bivalne površine okarčka. V več kot polovici primerov gre 
za kmete, ki ne uveljavljajo subvencij. (Trditev se nanaša izključno na površine, kjer je bila vrsta 
prisotna v letu 2014). Po njegovem mnenju bi veliki kmetje lahko funkcionirali tudi s kakšno koruzno 
njivo manj, saj je večina na novo nastalih njiv na področju, kjer živi okarček ravno koruznih.  
 
Gospoda Skodlarja je zanimalo področje okoli Bevk, kjer je okarček v 90 letih bil, sedaj pa ga ni več. 
Poudaril je, da je večina kmetov v Bevkah ekoloških in se ukvarjajo s pašno živinorejo. Zanimalo ga je, 
kako paša vpliva na okarčka.  
 
Dr. Čelikova je razložila, da je tudi paša uničujoča.  
 
 
Gospoda Dremlja je zanimalo, kako se bodo ukrepi izvajali. Poudaril je, da je KOP praktično zaključen 
in bi imele morebitne spremembe finančne posledice. Gospod Jančar je povedal, da se zaveda, da je 
PRP že zelo daleč, a je kljub temu mnenja, da je vredno poskusiti, saj je evropska komisija predstavila 
Sloveniji enaka vprašanja in morda bi lahko ravno zaradi tega naleteli na posluh.  
 
Gospoda Skodlarja je zanimalo kako je z nadomestnimi habitati, saj je metulj zelo slabo mobilen. Kako 
bi ga selili. Dr. Čelikova je razložila, da je najprej potrebno omogočiti preživetje še živečim 
populacijam.  Zagotoviti bi bilo potrebno primerne površine, ki od trenutnih ne bi bile oddaljene dlje 
kot 100-200 m. Opozorila pa je tudi, da pri tako majhni populaciji, kot jo imamo sedaj priporoča 
vzgojo v laboratoriju. V laboratoriju vzgojene osebke se v stadiju bube prenese v naravo. 
Predlagano je bilo, da se v JZ KP Ljubljansko barje pripravi akcijski načrt v katerem se ugotovi, na 
katerih parcelah se okarček nahaja, nato pa je potrebno kontaktirati lastnike in se z njimi dogovoriti o 
gospodarjenju na teh zemljiščih.  
V PRP se vpiše sklop ukrepov za okarčka, predlog pa naj poleg pozne košnje vključuje tudi prepoved 
gnojenja, požiganja in preoravanja travnikov, na katerih okarček prebiva. 
  
Gospa Zupanc je pojasnila da je uprava KP Ljubljansko barje prvi ukrep že naredila  s prijavo na EGP 
razpis, v katerega so te površine vključene. Sedaj se čaka na razplet tega razpisa.  
 
 
Sklep 4.1: Svet Javnega zavoda KPLB izraža zaskrbljenost zaradi kritičnega stanja metulja barjanskega 
okarčka, katerega populacija na Ljubljanskem barju je zaradi uničujočih vplivov intenziviranja 
kmetijstva na robu izumrtja. 
 
Za sklep je glasovalo 11 članov, proti ni glasoval nihče, 2 sta se vzdržala.  
 
Sklep 4.2: Svet JZ KP Ljubljansko barje poziva MKGP, da zagotovi naslednje: 
 - da se v novem Programu za razvoj podeželja (PRP 2014-2020) uvedejo ciljna NATURA 2000 plačila 
za ohranjanje habitata barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju.  
-da se v novem PRP (2014-2020) oblikuje ciljni kmetijsko-okoljski ukrep za ohranjanje habitata 
barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju. 
 
Za sklep 4.2 je glasovalo 12 članov, proti ni glasoval nihče, 1 član se je vzdržal glasovanja. 
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Sklep 4.3: Svet JZKP Ljubljansko barje poziva JZKP Ljubljansko barje, da se v načrt upravljanja vključi 
ukrepe, ki so potrebni za ohranitev barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju, prioritetno na 
parcelah, kjer je vrsta še vedno prisotna. 
 
Za sklep je glasovalo 11 svetnikov, 2 sta se vzdržala.  
 
 

5. točka 
Skupna kmetijska politika 2015-2020 in zelena komponenta v neposrednih plačilih 

 
Področje PRP od 2015 do 2020 je predstavil gospod Dremelj.  
Shema osnovnega plačila, ki vključuje nacionalno rezervo bo znašala 54 % nacionalne ovojnice 
oziroma 74.512.980,00 EUR. Za zeleno komponento je predvidenih 30 % ovojnice oziroma  
41.396.100,00 EUR. Za mlade kmete je namenjen 1 % ovojnice oziroma 1.379.870,00 EUR. Shema 
vezanih podpor bo znašala 15% nacionalne ovojnice oziroma 20.698.050,00 EUR.  Podpora za žita bo 
znašala 5%, podpora za mleko HGO 3,5%, podpora za klavno govedo 3%, podpora za zelenjavo 1,5% 
in podpora za beljakovinske rastline 2% nacionalne ovojnice. Višina nacionalne ovojnice se bo 
postopoma zniževala do leta 2019, vendar za največ 30 % osnovnega začetnega plačila. 
 
Upravičenci za plačila so oziroma bodo vsi KMG MID-i 

- ki so prejeli plačilo iz nacionalne rezerve v letu 2014,  
- ki so v letu 2013 oddali zbirno vlogo, 
- ki so obdelovali vinograde na dan 15.5.2013,  
- ki lahko dokažejo, da so imeli na dan 15.5.2013 kmetijsko proizvodnjo, 
- ki izpolnjujejo splošne zahteve za prejemanje neposrednih plačil. 

Vstopni prag je 1 ha kmetijskih zemljišč in aktivni kmet, kar pomeni da ne opravlja dejavnosti, ki je na 
negativni listi (letališča, igrišča za golf). 
Zelena komponenta – površine z ekološkim pomenom (PEP) 

- KMG, ki bo želel uveljavljati osnovna plačila bo moral upoštevati tudi kmetijske 
prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. To pomeni, da bodo morali na 
ornih površinah sejati več kot eno kulturo.  Ta ukrep pa se nanaša na KMG, ki imajo 
več kot 10 ha ornih površin.  

- Preoravanje trajnega travinja se bo spremljalo na nivoju države. KMG, ki se bo 
nahajal na okoljsko občutljivem območju, trajnega travinja ne bo smel preorati.  

KMG ki imajo nad 15 ha ornih površin, bodo morali na 5% teh površin zagotavljati enega od sledečih 
ukrepov: 

- zemljišče v prahi, 
- površine s kmetijskimi rabami, ki vežejo dušik, 
- površine z naknadnimi posevki ali posevki trave. 

Prioriteta PRP je ohranjanje samooskrbe. Plačila se bodo izračunavala na osnovi delne konvergacije, 
saj edino ta metoda omogoča manjše prilagoditve.  
 
Sklep 5.: Svet zavoda se je seznanil z informacijami o skupni kmetijski politiki in zeleno komponento 
pri neposrednih plačilih za obdobje 2015-2020. 
 
Za sklep 5 je glasovalo 10 svetnikov, 3 svetniki so sejo predhodno zapustili. 
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6. točka 
Informacija o organizaciji Mednarodne konference Prezentacija kulture koliščarjev, Ig, november 2014 
 
Gospa Zupanc je podala informacijo o organizaciji Mednarodne konference, ki jo JZ KP Ljubljansko 
barje organizira na Igu 13. in 14. novembra 2014 skupaj z občino Ig, Ministrstvom za kulturo in 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Mednarodna konferenca je namenjena predvsem predstavitvi 
obstoječih prezentacij kolišč, ter izhodiščem prezentacije na Ljubljanskem barju.  
 
Sklep 6 : Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z informacijo o pripravi Mednarodne 
konference Prezentacija kulture koliščarjev, ki bo potekala na Igu 13 in 14 novembra. 
 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi za. 
 

7. točka  
Razno 

 
Podana je bila informacija o imenovanju v.d. direktorja JZ KP Ljubljansko barje, rezultatih polletnega 
finančnega poročila KP Ljubljansko barje, rezultatih poročila o izvedeni notranji reviziji, prijavljenih 
mednarodnih projektih in o spremembi ustanovitvenih aktov zaradi ureditve pravnega statusa 
upravljanja UNESCO dediščine na Ljubljanskem barju. 
 
Janja Japeelj            Jelena Hladnik 
JZ KP Ljubljansko barje                   predsednica Sveta 
          JZ KP Ljubljansko barje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


