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SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO BARJE 

 

 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 

Datum: 28.4.2015 
Številka: 013-001/2015-4 

 
ZAPISNIK 

 
5. 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, 

- Anton Palčič, Občina Borovnica, 

- Marjan Dremelj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Simon Stržinar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

- Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
- Marica Zupan, Občina Ig, 

- 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, 
- Janja Japeelj, JZKP Ljubljansko barje. 

 
Odsotni člani: 

- Maja Novak, Občina Škofljica. 

 
Ostali prisotni:  

- Barbara Zupanc, JZKP Ljubljansko barje, 

- Edvard Bešlagić, 

- Janez Kastelic, ARSO. 

 
Dnevi red 

 
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje sveta JZ KP Ljubljansko barje  

2. Soglasje sveta zavoda k projektnim zaposlitvam na projektu LJUBA-Ljudje 
za Barje 

3. Obravnava in potrditev Poročila o delu in finančnem poslovanju  JZ KP 

Ljubljansko barje za leto 2014 
4. Potrditev Programa dela in finančnega poslovanje JZ KP Ljubljansko barje za 

leto 2015 
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5. Problematika čiščenja vodotoka Iščica na Ljubljanskem barju 

6. Razno 
 

Sejo sveta JZ KP Ljubljansko barje je vodila predsednica sveta, Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in 
prostor. Na začetku je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer, da se pred drugo točko na 

dnevni red doda novo točko:  
Seznanitev z imenovanjem novega predstavnika  Občine Borovnica v svet JZ KP Ljubljansko barje. 

Gospod Tomaž Jančar je izpostavil, da je v vabilu napačno naslovljena peta točka, ki bi se morala 

glasiti »Problematika uničenja Iščice«. 
 

Sklep 1: Svet JZ KP Ljubljansko barje sprejme na seji sveta dopolnjen dnevni red seje 

 

 

1. točka 
Potrditev zapisnika 4. redne seje JZ KP Ljubljansko barje 

 
 

Zapisnik je bil posredovan v priponki kot gradivo. Gospa Čelikova se je želela seznaniti s pripombami, 
za katere je gospod Stržinar obljubil, da jih bo v pisni obliki posredoval upravi JZ KP Ljubljansko barje. 

Gospa Zupanc je predlagala, da se pripombe naknadno posredujejo vsem svetnikom JZ KP 

Ljubljansko barje.  
 

Sklep 2: Svet JZ KP Ljubljansko barje je potrdil zapisnik 4. redne seje z dne 7.1.2015 .  

 

Sklep je bil sprejet, dva svetnika sta se vzdržala glasovanja. 

  
 

 2. točka 
Seznanitev z imenovanjem novega predstavnika Občine Borovnica v svet JZ KP Ljubljansko barje 

 
Na novo izvoljeni svetnik občine Borovnica je gospod Anton Palčič.  

 

Sklep 3: Ugotovi se, da je v svet JZ KP Ljubljansko barje za mandat 2014-2018 imenovan kot 

predstavnik parkovne lokalne skupnosti Občine Borovnica g. Anton Palčič. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

3. točka 

Soglasje sveta zavoda k projektnim zaposlitvam na projektu LJUBA – Ljudje za barje 
 

Gospa Zupanc je razložila, da je JZ KP Ljubljansko barje uspešno kandidiral na razpisu EGP in pridobil 
Evropska sredstva za izvedbo projekta Ljuba – Ljudje za barje. V okviru ter sredstev sta predvideni 

tudi dve projektni zaposlitvi.  

Odprta je bila razprava.  
Gospod Jančar je predlagal, da se v bodoče svet le seznani o tem, projekte pa odobri predsednica 

sveta JZ KP Ljubljansko barje.  

Gospa Hladnikova je povedala, da za takšne primere obstajajo tudi dopisne seje.  

Po nadaljnji razpravi je bil sprejet sklep. 
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Sklep 4: Svet JZ KP Ljubljansko barje izdaja soglasje JZ KPLB za prevzem obveznosti za plačilo 
stroškov dela za dve zaposlitvi na projektu LJUBA-Ljudje za barje, ohranjanje biotske pestrosti na 

Ljubljanskem barju. 

 
Sklep je bil sprejet, 1 svetnik se je vzdržal glasovanja.  

 
4. točka 

Obravnava in potrditev Poročila o delu in finančnem poslovanju JZ KP Ljubljansko barje za leto 2014 

 

 
Gospa Zupanc je pojasnila, da poročilo o programu dela temelji na izhodiščih, prejetih s strani 

resornega ministrstva (MOP) in osnutku Načrta Upravljanja.  V letu 2014 je imela uprava parka na 
razpolago: 

- 164 000 EUR od MOP, 

- 15 000 od MK, 

- 1 900 od Urada za Unesco, 

- 3 300 vodenje skupin po parku in  
- 14 000 presežka iz preteklih let. 

Dva zunanja sodelavca izvajata storitve za park.  
Park se je prijavil na več razpisov za evropska sredstva. Dobili so projekt Ljuba in projekt LOKNA, na 

katerega so se prijavili pred tremi leti, čakajo pa še na razplet razpisa LIFE. Park ni realiziral 

ohranitvenih ukrepov za okarčka, Loeslejevo grezovko, komunikacijskega načrta, zloženke, 
pobarvanke za otroke in koledarja. Realizirane pa so bile naloge, ki niso bile v programu dela in sicer 

prijava na razpis LIFE, sodelovanje v dveh mednarodnih mrežah ( mreža Dinaridov in mreža Savskih 
parkov). Kot plod teh navezav nastaja projekt Sava Ecotours. Leto 2014 je uprava parka zaključila s 83 

EUR presežka. Poročilo o delu in finančnem poslovanju je bilo pregledano s strani MOP in s strani 

članov strokovnega sveta.  
Odprta je bila razprava.  

 

Sklep 5: Svet JZ KP Ljubljansko barje sprejme poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda 

KP Ljubljansko barje za leto 2014 in ga posreduje pristojnemu ministrstvu v soglasje.  

 

Sklep je bil sprejet, 1 svetnik se je vzdržal glasovanja. 

 
 

5. točka 

Potrditev Programa dela in finančnega poslovanja za leto 2015 za JZ KP Ljubljansko  

 

Program dela je bil predstavljen na 4. redni seji sveta JZ KP Ljubljansko barje in dopolnjen z izhodišči 

MOP, ki so bila upravi parka posredovana 12.4. 2015, zaradi česar je bil dopolnjen program dela 

posredovan svetnikom naknadno in z zamikom. Spremembe so sledeče: 

- Znižanje proračuna JZ KP Ljubljansko barje za 7,5 %, kar pomeni 156 000 EUR 
sredstev za leto 2015, 

- Predvideva se pridobitev sredstev od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, le ta pa 
morajo biti namenjena ohranjanju bio diverzitete na kmetijskih zemljiščih, 

- Pridobitev projekta LOKNA – Ohranitev in promocija vodnih biotopov, ki je 

sofinanciran iz programa teritorialnega sodelovanja Slovenija Hrvaška 2007-2013, 

- Dve projektni zaposlitvi na projektu LJUBA, 

- Stroški delovanja zavoda se bodo povišali zaradi sprostitve napredovanj in zagotovitve 
lastnih sredstev za dva projekta. 
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Odprta je bila razprava. Izpostavljeno je bilo, da se JZ KP Ljubljansko barje sredstva znižujejo že 4 leto 

zapored. Nekaj vprašanj in komentarjev se je navezovalo na sredstva, ki naj bi se pridobila od sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov. Poudarjeno je bilo, da so bile s strani MK posredovane pripombe na 

načrt upravljanja. Ugotovljeno je bilo, da je treba popraviti neskladja v navajanju finančnih sredstev v 
posameznih tabelah.  

 

Sklep 6.1: Svet JZ KP Ljubljansko se je seznanil s spremembami Programa dela JZ KP Ljubljansko barje 

2015, ki so posledica spremenjenih finančnih  izhodišč in nekaterih novih dejstev. 
Sklep 6.2: Svet JZ KP Ljubljansko sprejme Program dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2015 

dopolnjenega s pripombami, ki so bile podane na 5. seji in ga posreduje pristojnemu ministrstvu v 

soglasje.  

 

Sklepa sta bila sprejeta.  1 svetnik se je vzdržal glasovanja. 

Gospod Jančar je predlagal še dva dodatna sklepa. 
 

Sklep 6.3: Svet JZ KP Ljubljansko barje poziva MK da zagotovi sredstva za 1 zaposlenega, ki bo skrbel 
za ohranjanje kulturne dediščine v JZ KP Ljubljansko barje.  
Sklep 6.4: Svet JZ KP Ljubljansko barje poziva MOP da zagotovi sredstva za enega zaposlenega, ki bo 

skrbel za kmetijstvo in vodarstvo v JZ KP Ljubljansko barje.  

 

Oba sklepa sta bila sprejeta. Pri glasovanju za sklep 6.3 se je 1 svetnik vzdržal, pri sklepu 6.4 pa je bil 1 
svetnik proti, 1 svetnik se je vzdržal. 

 

 

6. točka 

Problematika čiščenja vodotoka Iščica na Ljubljanskem barju  

 
Gospod Tomaž Jančar je predstavil reko Iščico pred sanitarnim posekom in po njem. Poudaril je, da je 

Iščica ena od redkih skoraj v celoti ohranjenih naravnih rek v Sloveniji ter da je varovana z režimom 
krajinskega parka in območja Nature 2000. S posegom je bil po njegovem mnenju uničen 5 km pas 

spodnjega toka reke Iščice (posekana je bila vsa obrežna vegetacije, puščena so bila posamezna 

drevesa vsakih 20 – 30 m). S tem je bil uničen dragocen življenjski prostor. Poudaril je, da gre za 

sporen poseg, saj se ni upoštevalo: Vodne direktive, Uredbe o KPLB, Odloka o razglasitvi kolišč na 

Ljubljanskem barju za spomenik kulturne dediščine, Lovskega zakona. 
Zaključil je, da po tem posegu, po njegovem mnenju ne bo odtok vode iz barja nič hitrejši, kar pa je 

bil osnovni cilj posega.   
 

Gospod Janez Kastelic, ARSO je povedal, da je podal pisne odgovore na vsa vprašanja, ki so mu bila 
posredovana, in da so bili odgovori posredovani svetnikom. Pojasnil je, da je Akcijski načrt 

interventnih aktivnosti zaradi poplav sprejela Vlada RS ter da je to javni dokument, ki je dostopen na 

spletnih straneh. Izvajanje del pa da je potekalo po projektni dokumentaciji s katero je ZRSVN 
soglašal.  

Odprta je bila razprava. V razpravi je bilo povedano tudi, da je strokovni svet JZ KP Ljubljansko barje 
obravnaval poseg na Iščici in sprejel stališče, (ki je v prilogi zapisnika). Med razpravo je bilo tudi 

izpostavljeno, da se v bodoče svetnikom posredujejo zapisniki strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko 

barje.  
 

Gospod Jančar je pripravil predloge sklepov, ki so se med razpravo preoblikovali. 
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Sklep 7.1: Svet JZ KP Ljubljansko barje se je seznanil s problematiko in ključnimi informacijami o 
posegih na reki Iščici. Svet JZ KPLB želi, da ga MOP pisno seznani s ključnimi informacijami, 

potrebnimi za razumevanje kako je prišlo do vodarskega posega na reki Iščici.  
Predsednica sveta pozove MOP, da pripravi pisno pojasnilo za svet glede sledečih vprašanj: 

- kdo in zakaj je predlagal izvedbo sanitarnega poseka na reki Iščici v akcijski načrt ter kakšni so 
protipoplavni razlogi zato, 

- kako so izvedena dela skladna z NUV in vodno direktivo EU, 

- kako so izvedena dela skladna s protipoplavnimi načrti in strategijami, če le te obstajajo in če ne naj 
se pojasni, kdaj jih lahko pričakujemo. 

 
Sklep 7.2: Vodstvo JZ KPLB naj po svojih močeh prispeva in spodbuja ustrezne deležnike k čimprejšnji 

pripravi in sprejetju podrobnega načrta upravljanja voda na Ljubljanskem barju, kar je obveznost 

Republike Slovenije po Vodni direktivi.  

 
Prvi sklep je bil soglasno sprejet. Pri drugem sklepu sta se dva svetnika vzdržala glasovanja. 

 
7. točka 

Razno  

 
Na koncu je gospa Zupanc svetnike seznanila s projektom LOKNA. Posredovala jim je tudi članek z 

opisom projekta.  Predlagala je spremembo cenika za strokovna vodenja. Cenik je nespremenjen od 

leta 2011. V tem času se je izkazalo, da s pripravo programov, ki so prilagojeni posameznim željam in 
zahtevam skupin parkovni sodelavci porabijo več časa kot pa če gre le za vodenja po ustaljenih in 

označenih učnih poteh. Zato uprava parka predlaga dvig cene posebej prilagojenih vodenj za 30 %.  
 

Sklep 7. Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je potrdil spremembo cenika za strokovna vodenja.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet.   

 
Janja Japeelj            Jelena Hladnik 

JZ KP Ljubljansko barje      predsednica Sveta 

        JZ KP Ljubljansko barje 

 

Priloga:  
- Stališče strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje v zvezi s posegom na Iščici 


