
 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 

Datum: 8.7.2010 

Številka: 356-22/2010-6 

 
ZAPISNIK 

 

3. seje Sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki je bila v 

sredo. 7. julija 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, 

- Marta Hrustel Majcen, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Tea Pirih, Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 

- Branka Vesel Snoj, Občina Log-Dragomer 

- Lado Bradač, Lovska zveza Slovenije  

- Ivan Jordan, Občina Škofljica, 

- Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 

- Joţe Kernc, Mestna občina Ljubljana, 

- Marica Zupan, Občina Ig,  

- Franc Strle, zastopnik lastnikov zemljišč, Kmetijsko gozdarska zbornica, 

- Anton Pucihar, zastopnik zainteresirane javnosti, Lovska druţina Ig. 

 

Odsotni člani: 

- Helena Štih, Ministrstvo za kulturo,  

- Marko Čuden, Občina Brezovica, 

- Aljoša Ţerjav, Občina Borovnica, 

 

Ostali prisotni: 
- Barbara Zupanc, v.d.direktorja JZ KP Ljubljansko barje, 

 

 Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 2. seje sveta in 2. dopisne seje sveta JZ KP Ljubljansko 

barje 

 

2. Potrditev predloga  Programa priprave Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje 

 

3. Potrditev predloga  Začasnih upravljavskih smernic za KP Ljubljansko barje 

 

4. Mnenje o kandidatu za imenovanje direktorja 

 

5. Imenovanje članov strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje 



 

6. Razno  

 
Sejo je vodila predsednica sveta JZ KP Ljubljansko barje, Jelena Hladnik.  Ugotovljena je bila zadostna 

prisotnost članov sveta za njegovo kvalificirano odločanje.  

Na predlog dveh članic sveta (kasnejša zadrţanost) je bila predlagana  in z glasovanjem tudi potrjena 

sprememba vrstnega reda v dnevnem redu, tako da je svet najprej obravnaval točki 4. in 5. dnevnega 

reda, ostale pa naprej po predlaganem dnevnem redu. Sprejet dnevni red:   

 

1. Mnenje o kandidatu za imenovanje za direktorja  

 

2. Imenovanje članov strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje 

 

3. Potrditev zapisnika 2. seje sveta in 2. dopisne seje sveta JZ KP 

Ljubljansko barje 

 

4. Potrditev predloga  Programa priprave Načrta upravljanja KP 

Ljubljansko barje 

 

5. Potrditev predloga  Začasnih upravljavskih smernic za KP 

Ljubljansko barje 

 

6. Razno  
 

 

1. točka  

Mnenje o kandidatu za imenovanje za direktorja 

 
 

Predsednica sveta je predstavila izbirni postopek  za zasedbo delovnega mesta direktorja JZ KP 

Ljubljansko barje in spremljajoče gradivo, ki je bilo poslano  v obravnavo na seji. Na razpis  za 

zaposlitev direktorja JZ KPLB se je v roku prijavilo pet kandidatov, od katerih so trije izpolnjevali 

zahtevane pogoje in bili vabljeni na razgovor.  Na podlagi postopka ocenjevanja kandidatov  je  

razpisna komisija sprejela sklep, da se za delovno mesto direktorja Javnega zavoda KP Ljubljansko 

barje predlaga kandidatka Barbara Zupanc. 

Skladno z določili Uredbe o KP Ljubljansko barje ter Sklepa o ustanovitvi JZ KP Ljubljansko barje daje 

Svet JZ KP Ljubljansko barje mnenje o predlaganem kandidatu za direktorja. V nadaljnjem postopku 

imenovanja  Kadrovsko akreditacijski svet  pri Vladi RS potrdi, Vlada RS pa imenuje direktorja javnega 

zavoda KP Ljubljansko barje. 

Predlagana kandidatka za direktorja JZ KP Ljubljansko barje  Barbara Zupanc je predstavila vizijo 

razvoja KP Ljubljansko barje za nadaljnja štiri leta, kot je to zahteval razpis. Svet je izglasoval 

 

Sklep 1/3 : Svet JZ KP Ljubljansko barje  na podlagi predstavitve vizije  in poznavanja 

dela kandidatke kot začasne vršilke dolžnosti direktorja JZ KP Ljubljansko barje  

Barbare Zupanc daje pozitivno mnenje k njenemu imenovanju na mesto direktorja 

javnega zavoda 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 dolţnosti direktorja. Predsednica sveta je zato v razpravo in 

glasovanje dala naslednji predlog sestave strokovnega sveta JZ KPLB: 

- Barbara Zupanc , predsednica strokovnega sveta  

- Karin Gabrovšek, članica strokovnega sveta (na predlog ZRSVN) 

- Janez Drašler, član strokovnega sveta 

 

Svet je glasoval o predlagani sestavi in izglasoval 

 

Sklep 2/3: Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje člane Strokovnega sveta  JZ KPLB v 

sestavi Barbara Zupanc (predsednica strokovnega sveta) ter  Karin  Gabrovšek in 

Janez Drašler kot člana strokovnega sveta  

 

 

3. točka 

Potrditev zapisnika 2. seje sveta in 2. dopisne seje sveta JZ KP Ljubljansko 

barje 

 

 
Člani sveta so se strinjali  z zapisanim v obeh zapisnikih , predlagali pa so nekaj redakcijskih 

sprememb. Sprejeli so 

 

Sklep 3/3 . Svet JZ  KP Ljubljansko barje sprejema Zapisnik 2. seje sveta JZ KP 
Ljubljansko barje (vključno z redakcijskimi popravki) in Zapisnik 2. dopisne seje  sveta 

KP Ljubljansko barje. 

 

Zapisnika se (ustrezno popravljena) objavita na spletni strani KP Ljubljansko barje 

(www.ljubljanskobarje.si).  

 

 

4. točka 

Potrditev predloga Programa priprave načrta upravljanja  KP Ljubljansko 

barje 

 
Program priprave načrta upravljanja KP Ljubljansko barje  oziroma njegova spremembe skladno s 

pisnimi pripombami članov sveta je predstavila v.d. direktorja KP Ljubljansko barje, Barbara Zupanc.  

Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlagala dodatek v smislu 

dopolnitve deleţnikov. 

  

Sklep 4/3: Svet JZ KPLB potrjuje predlog  Programa priprave načrta upravljanja KP 

Ljubljansko barje, vključno z dopolnilom ge. Hrustelj Majcen. 

 

 

5. točka 

 Potrditev predloga  Začasnih upravljavskih smernic za KP Ljubljansko barje 

http://www.ljubljanskobarje.si/


 

 
Gradivo, dopolnjeno skladno s sklepom 5/2  2. redne seje sveta JZKPLB , je predstavila predsednica 

sveta Jelena Hladnik.  Upoštevane pripombe na osnutek Začasnih upravljavskih  smernic KP 

Ljubljansko barje  se nanašajo  tako na oceno stanja kot na cilje parka. Prav tako je na ţeljo članov 

izpostavljen razvoj kmetijstva, urejanje voda  in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.  Ker pa so 

Začasne smernice dokument, ki temelji na  obstoječih aktih o varovanju narave na Ljubljanskem barju,  

ne morejo javnemu zavodu KP Ljubljansko barje v izvedbo nalagati nalog in pristojnosti, ki jih ţe 

urejajo  drugi zakoni oziroma za katere imajo pristojnosti druge javne sluţbe (velja predvsem za 

področje urejanja voda, premoţenjsko pravne zadeve, prostorsko načrtovanje..). Na predlog začesnih 

smernic je pripombe na seji podal še predstavnik Lovske zveze Slovenije G. Bradač in sicer v točki 

3.2, ki naj upošteva predhodno uskladitev Uredbe o KP Ljubljansko barje z Zakonom o divjadi in 

lovstvu. Dodatno je predlog dopolnil še g. Skodlar (občina Vrhnika), ki je predlagal dopolnitev ciljev 

parka v smislu trajnostnega razvoja vseh dejavnosti, ne le kmetijstva. 

 

Sklep 5/3: Svet JZ KP Ljubljansko barje se strinja s predlogom Začasnih upravljavskih 
smernic za KP Ljubljansko barje, dopolnjenih s predlogi na seji sveta ter predlaga 

pristojnemu ministru v podpis Sklep o določitvi začasnih upravljavskih smernic za KP 

Ljubljansko barje. 

 

 

6. točka 

Razno 

 
Zaradi sluţbene zadrţanosti  nekaterih članov sveta v dopoldanskem času je bilo predlagano, da se 

seje sveta sklicujejo popoldan, po 16. uri, in po moţnosti vedno isti dan v tednu. Po krajši razpravi je 

bil sprejet 

 

Sklep 6/6:  Naslednja, 4. Redna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje bo sklicana 

popoldan, v sredo, ob 17.uri.  

 

Člani sveta so bili obveščeni, da se lahko jeseni pričnejo načrtovane predstavitve Strategije 

razvoja in trţenja trajnostnega turizma v KP Ljubljansko barje po občinskih svetih parkovnih 

lokalnih skupnosti. Kontaktna oseba za dogovore s tem v zvezi je Barbara Zupanc, v.d. 

direktorja. Slednja je obvestila člane tudi o predstavitvi omenjene strategije na okrogli mizi 

ob prireditvi »Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za pokal Ljubljsnko barje«, na 

katero bodo vabljeni tako ţupani kot zainteresirani člani občinskih svetov (predloge vabljenih 

Barbari Zupanc sporočijo člani sveta).  

 

 
Zapisala:  

 

Barbara Zupanc       Jelena Hladnik 
v.d. direktorja         predsednica Sveta 

JZ KP Ljubljansko barje       JZ KP Ljubljansko barje 

 
 

 


