
 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 
 

Datum: 13.12.2012 

Številka: 013/011/2012-2 

 
Z A P I S N I K  

6. REDNE SEJE SVETA JAVNEGA KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE, ki je bila v sredo 
12.12.2012 ob 17.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2, Brezovica pri Ljubljani. 

 

 

Prisotni člani: 
- Jelena Hladnik, Ministrstvo kmetijstvo in okolje, predsednica Sveta JZKP 

Ljubljansko barje, 
- Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 
- Helena Štih, Ministrstvo za kulturo, 
- Anton Puciher, predstavnik zainteresirane javnosti, Lovska družina Ig, 
- Marko Kraner, Občina Log-Dragomer, 
- Franc Strle, zastopnik lastnikov zemljišč, Kmetijsko gozdarska zbornica, 
- Marko Čuden, Občina Brezovica, 

 
 
Odsotni člani: 

- Aljoša Žerjav, Občina Borovnica, 
- Jože Kernc, Mestna občina Ljubljana, 
- Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
- Marica Zupan, Občina Ig 
- Lado Bradač, Lovska zveza Slovenije 
- Marta Hrustel Majcen, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
- Boris Zupančič, Občina Škofljica 

 
 

Ostali prisotni:  
- Barbara Zupanc, direktorica JZKP Ljubljansko barje 
- Anja Oven, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje, 
- Janja Japeelj, poslovna sekretarka v JZKP Ljubljansko barje, 

 

Dnevi red: 

 
1. Potrditev zapisnika 5. Redne ter 5.,  6., 7. In 8. Dopisne seje sveta zavoda 
2. Informacija o izvedbi sklepov sprejetih na sejah v letu 2012 

3. Predstavitev in obravnava pripravljenih vsebin osnutka Načrta upravljanja Krajinskega parka 
Ljubljansko barje s poudarkom na poglavjih ocene stanja, vizije in upravljavskih ciljev. 

 
 

 
 

 



 
 

1. točka 
Potrditev dnevnega reda  

Sejo je vodila predsednica Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, gospa Jelena Hladnik.  
Zaradi šibke udeležbe s strani članov Sveta javnega zavoda (dva udeleženca sta svojo prisotnost 
odpovedala tik pred pričetkom seje), ni bilo sklepčnosti. V sled tega dnevni red ni bil potrjen. 

 
 

 

2.  točka 
Predstavitev načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje 

 
Kljub nesklepčnosti sta gospa Barbara Zupanc, direktorica Krajinskega parka Ljubljansko barje in 
gospodična Anja Oven, višja naravovarstvena svetovalka predstavili osnutek načrta upravljanja 
Krajinskega parka Ljubljansko barje. 
 
Po predstavitvi so bile podane sledeče pripombe na osnutek načrta upravljanja 

 
Gospod Janko Skodlar je menil, da ocena stanja ni pravilna. Podal je pripombo na prenizek vodostaj reke 
Ljubljanice, ki bi jo bilo po mnenju ribičev zvišati za 60 cm, kar je mogoče doseči z uravnavanjem zapornic v 
Ljubljani. Podal je še nekaj obrazložitev, zaradi katerih se razmere v reki spreminjajo. Reka se zarašča z vodno 
vegetacijo, kar je posledica nižjega vodostaja, posledično je v strugi reke več svetlobe in s tem večja možnost za 
razraščanje vodne vegetacije. Razraščanje vodne vegetacije slabo vpliva na drstenje rib.  
Na osnovi višine vodostaja se je posledično razvila razprava o čiščenju jarkov na področju Ljubljanskega barja.  
 
Direktorica KPLB gospa Barbara Zupanc je obrazložila, da smo v Krajinskem parku že pridobili letni načrt 
čiščenja jarkov za leto 2013. Predlagala je, da se organizira sestanek oziroma seja, na katero se povabi tudi 
gospoda Igorja Lampiča s Hidrotehnika, ki bi lahko vsem udeleženim podrobno predstavil tako načrt čiščenja 
jarkov na barju kakor tudi tehnični vidik same izvedbe čiščenja jarkov. Če bi bila tovrstna tematika zanimiva za 
člane sveta zavoda, se lahko na sestanek oziroma sejo povabi tudi gospo Lidijo Globevnik z Inštituta RS za 
vode.  
Gospa Zupanc je oporekala gospodu Skodlarju glede njegove navedbe o netočnosti podatkov pri oceni stanja 
na področju voda in pojasnila, da je bila ta ocena opisana v MOL-ovi študiji za leto 2012. Pojasnila je, da park 
lahko poda časovnico glede vzdrževanja jarkov in predstavila željo parka, da bi se skupaj z Zavodom za varstvo 
narave v sklopu kmetijske politike dogovorili za sonaravno vzdrževanje jarkov. Pojasnila je, da tako imenovana 
vodarska stroka ne razmišlja o dvigu vodostaja na reki Ljubljanici.  
Gospod Skodlar je temu oporekal.  
Gospa Jelena Hladnik je podala predlog, da se organizira delavnica, na kateri bi soočili mnenja različni deležniki 
in stroka.  
Gospod Franci Sterle je predlagal, da se pridobijo načrti iz leta 1991, saj do takrat s čiščenjem jarkov na barju 
ni bilo težav. Strinjal se je, da je prisotnost stroke potrebna in posebej opozoril na to, da morajo biti prisotni 
tudi domačini, ki živijo ob vodotokih. Obenem je pozval k enotnosti, saj bomo le združeni lahko uspešni.  
Gospod Anton Pucihar je izpostavil čaplje v povezavi z nižjim vodostajem reke Ljubljanice.  
Gospa Helena Štih je opozorila, da mora podjetje Hidrotehnik pred čiščenjem jarkov pridobiti tudi soglasje 
Ministrstva za kulturo. Na osnutek načrta upravljanja bodo podali pripombe še sodelavci iz Ministrstva za 
kulturo. Poudarila je, da je kulturna dediščina ponekod že lepo vključena, na nekaterih mestih pa si želijo, da se 
še doda.  
Gospa Barbara Zupanc je poudarila, da se kulturna dediščina varuje tudi s strogim spoštovanjem 
naravovarstvenih režimov.  
Gospod Skodlar je predlagal, da se v načrt upravljanja vključi dvig vodostaja reke Ljubljanice za 60 cm.  
 
Gospa Jelena Hladnik je prisotne obvestila, da bo s pomočjo elektronske pošte vse člane sveta obvestila, o 
nesklepčnosti na 6. redni seji in jih zaprosila, da do 15.1.2013 podajo svoje pripombe na osnutek načrta 
upravljanja. 
 



 
 
 
Zapisala:  
Janja Japeelj               Jelena Hladnik 
poslovna sekretarka KPLB    predsednica Sveta JZ KP LB 
 


