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ZAPISNIK 4. SEJE 

SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO BARJE 

 

 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
Datum: 8.1.2015 

Številka: 013-013/2014-2 

 
ZAPISNIK 

 
4. 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, 
- Marjan Dremelj, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
- Simon Stržinar, Kmetijsko gospodarska zbornica, 
- Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
- Marica Zupan, Občina Ig, 
- Janja Japeelj, JZKP Ljubljansko barje. 
 

 
Odsotni člani: 
- Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 
- Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana, 
- Tatjana Čelik, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, 
- Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Maja Novak, Občina Škofljica. 

 
 
Ostali prisotni:  
- Barbara Zupanc, JZKP Ljubljansko barje, 
- Mag. Tina Mikuš,  JZKP Ljubljansko barje, 
- Mag. Julijana Lebez Lozej, Ministrstvo za okolje in prostor. 
 

Dnevi red 

1. Potrditev zapisnika 3. redne in 1. dopisne seje sveta JZ KP Ljubljansko barje  

Poročevalka: Jelena Hladnik, predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje  

2. Obravnava predloga Programa dela in finančnega načrta JZ KP Ljubljansko 

barje za leto 2015 

Poročevalka: Barbara Zupanc, v.d. direktorja JZ KP Ljubljansko barje  

3. Razno 
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Sejo sveta JZ KP Ljubljansko barje je vodila predsednica sveta, Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in 
prostor. Na začetku je predlagala umestitev nove točke na dnevni red in sicer seznanitev z novo 
predstavnico občine Škofljica. Predlog spremembe dnevnega reda je bil sprejet.  
 

1. točka 
Seznanitev z novo predstavnico občine Škofljica 

 
Občina Škofljica je predlagala za svetnico novo članico Majo Novak. Gospa Novak se je zaradi bolezni 
opravičila.  
 
Sklep 1: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je za obdobje od 2014 do 2018 potrdil svetnico 
Majo Novak. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

  
 2. točka 

Potrditev zapisnikov 3. redne seje in 1. dopisne seje 
 

Odprta je bila razprava.  
 
Sklep 2: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje  je potrdil zapisnik 1. dopisne seje in 3. redne seje z 
redakcijskimi pripombami. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

3. točka 
Obravnava predloga Programa dela in finančnega načrta JZ KP Ljubljansko barje 

 
 
Pojasnjeno je bilo, da se bodo svetniki na 4. redni seji le seznanili s programom dela in finančnim 
načrtom JZ KP Ljubljansko barje, saj ga ne morejo sprejeti pred rebalansom Vlade RS. Predlagano je 
bilo, da se po rebalansu Program dela in finančni načrt za leto 2015 sprejme na dopisni seji.  
Za tem sta gospa Zupanc in Mag. Mikuš predstavili Program dela in finančni načrt za leto 2015.  
Predstavljeni sta bili tudi dve spremembi, ki še nista bili navedeni v verziji Programa dela, ki je bila dne 
22.12.2014 posredovana svetnikom.  
Razpis EGP je JZ KP Ljubljansko barje pridobil. Iz tega naslova sta predvideni dve projektni zaposlitvi. 
Na razpisu Naravno – lokalno, ki je bil zasnovan kot promocija povezovalnih verig znotraj KP 
Ljubljansko barje pa niso bili uspešni. 
Predstavljene so bile prioritetne naloge za leto 2015. 

• Varstvene naloge (60 % finančnih sredstev in delovnih ur) 
• Aktivnosti osveščanja in obisk  ( 25 – 30% finančnih sredstev in delovnih ur ) 
• Razvojne naloge  (10-15% finančnih sredstev in delovnih ur). 

 
Podrobneje je bil predstavljen projekt EGP, ki so ga poimenovali Ljudje za barje ali na kratko LJUBA. 
Projekt bo predvidoma potekal od 15.1.2015 do 15.4.2016. V projekt so poleg JZ KP Ljubljansko 
barje vključeni še trije  partnerji (ZRSVN, KGZS in ZRC SAZU). Za uspešno izvedbo projekta se bo 
moral JZ KP Ljubljansko barje zadolžiti. 
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Omenjena je bila še prijava na projekt Conwast, kjer si JZ KP Ljubljansko barje ob uspešnem razpletu 
obeta dodatno projektno zaposlitev, predvidoma v mesecu novembru 2015. 
 
Pri aktivnostih osveščanja in obiska je bilo omenjeno, da se v Retovju v sodelovanju z občino Vrhnika 
postavljajo novi informativni moduli, ki bodo prikazovali tok reke Ljubljanice. Podobni moduli bodo 
sledili še Močilniku in Bistri.  V JZ KP Ljubljansko barje pa si želijo urediti tudi vstopno izstopna mesta 
na reki Ljubljanici in učilnico na prostem v Iški vasi.  
V tekočem letu bodo pripravili tudi razstavo ob obeležitvi 140 obletnice odkritja kolišč na 
Ljubljanskem barju.  
 
Program dela in finančni načrt za leto 2015 je dne 8.12.2014 obravnaval tudi strokovni svet.  
30.12.2014 je bila oddana delovna verzija Načrta upravljanja z območje Ljubljanskega barja na resorno 
ministrstvo.  
Gospa Štih je zaprosila, da se Načrt upravljanja posreduje še na Ministrstvo za kulturo. 
Gospod Kraner je zaprosil za fotografije novega informativnega modula, ki se postavlja v Retovju. 
Predlagal je tudi organizacijo vodenja za svetnike.  
Gospa Zupan je imela nekaj predlogov glede sodelovanja občine Ig pri pripravi projektne naloge za 
interpretacijo naravne in kulturne dediščine.  
Gospod Stržinar je imel več pripomb glede kmetovanja na Ljubljanskem barju. Želel je, da se baliranje 
izloči iz Programa dela in podal pojasnilo.  
Podal je nekaj pripomb glede nadzorovanja odvodnih jarkov in nasipanja kolovoznih poti.  
Svoje pripombe bo posredoval upravi JZ KP Ljubljansko barje v pisni obliki.  
Nekaj vprašanj je postavil v povezavi s projektom LJUBA in KOPOP ukrepi.  
 
Sklep 3.1 : Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil  s Programom dela in finančnim 
poslovanjem za leto 2015. Po sprejetju rebalansa na Vladi, ga bodo svetniki dopolnjenega s 
pripombami sprejeli na dopisni seji.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

4. točka 
Razno 

 
Pod točko razno je sledila obravnava letnega dopusta v. d. direktorice, postavljeno je bilo vprašanje  
glede razširitve strokovnega sveta, nekaj svetnikov pa se je zanimalo za mobilno razstavo o KP 
Ljubljansko barje oziroma za razstavo na starih fotografijah.   
 
Sklep 4: Svet zavoda se je potrdil sklep dopusta za Barbaro Zupanc. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
Janja Japeelj            Jelena Hladnik 
JZ KP Ljubljansko barje      predsednica Sveta 
        JZ KP Ljubljansko barje 

 


