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ZAPISNIK 7. SEJE 

SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO BARJE 

 

Datum: 14.02.2013 

Številka: 013-001/2013-2 

 

 
ZAPISNIK 

 

7. Seje sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki je bila v sredo, 13. 

februarja, ob 17.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2, Brezovica pri Ljubljani. 

 

Prisotni člani: 

- Jelena Hladnik, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, predsednica Sveta JZKP 

Ljubljansko barje, 

- Helena Štih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 

- Anton Puciher, predstavnik zainteresirane javnosti, Lovska družina Ig, 

- Marica Zupan, Občina Ig, 

- Marta Hrustel Majcen, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 

- Marko Kraner, Občina Log-Dragomer, 

- Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, 

- Marko Čuden, Občina Brezovica, 

- Aljoša Žerjav, Občina Borovnica, 

- Franci Strle, zastopnik lastnikov zemljišč, Kmetijsko gozdarska zbornica. 
-  

 
Odsotni člani: 

- Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 

- Lado Bradač, Lovsla zveza Slovenije, 

- Jože Kernc, Mestna občina Ljubljana. 

 
Ostali prisotni:  

- Mag. Tina Mikuš, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje, 

- Anja Oven, višja naravovarstvena svetovalka v JZKP Ljubljansko barje, 

- Maša Bratina, zunanja strokovna sodelavka JZKPLB 

- Janja Japeelj, poslovna sekretarka JZKPLB 

 

Dnevi red: 

 

1. Potrditev zapisnika 5. redne in 5., 6., 7. In 8. dopisne seje Sveta zavoda 

(priloge 2, 3,4,5) 

2. Informacija o izvedbi sklepov sprejetih na sejah v letu 2012 

3. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 

Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2013 

4. Potrditev dolžine letnega dopusta v letu 2013 za Barbaro Zupanc, 

direktorico Javnega zavoda KPLB 
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5. Razpis volitev predstavnika delavcev JZ KP Ljubljansko barje v svet Javnega 

zavoda KP Ljubljansko barje: imenovanje volilne komisije 

6. Razno 

 

Sejo je vodila predsednica sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, Jelena Hladnik. 

Predlagan in potrjen je bil zgoraj naveden dnevni red. 

 

 

 

1. točka 

Potrditev zapisnika 5. redne in 5., 6., 7. in 8. dopisne seje Sveta Javnega zavoda 

KP Ljubljansko barje 

 

Predsednica Sveta zavoda, gospa Jelena Hladnik, je predlagala potrditev zapisnikov 5. redne 

seje in 5., 6., 7. in 8. dopisne seje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje. Vsi zapisniki so 

bili v obliki prilog posredovani članom Sveta.  Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 1: Sprejmejo se zapisniki 5. redne in 5.,6.,7. in 8. dopisne seje Sveta Javnega 

zavoda KP Ljubljansko barje.         

 

 

 

2.  točka 

Informacija o izvedbi sklepov sprejetih na sejah v letu 2012 

 

V letu 2012 je bila ena redna seja in štiri dopisne. Sklepi so se nanašali na potrditev 
programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v letu 

2012 ter poročila o izvedenih nalogah v letu 2012, ter pripravo osnutka Načrta upravljanja. Sprejet 

je bil tudi sklep o ceniku vodenja po Krajinskem parku in sklep o porabi presežka sredstev, 

ustvarjenih v letu 2011. 

Predsednica Sveta zavoda, gospa Jelena Hladnik, je povedala, da Vlada RS Programa dela za 

leto 2012 ni obravnavala. Program je bil predviden za obravnavo v mesecu novembru, 

vendar je prišlo do spremembe dnevnega reda na seji vlade, zato Program dela za leto 2012 

ni bil obravnavan.   

 

Sklep 2: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z izvedbo sklepov, 

sprejetih na sejah v letu 2012.  
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3. točka 

Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 

Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2013 
 

Predsednica Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje je na tem mestu opravičila 

direktorico KP Ljubljansko barje gospo Barbaro Zupanc, ki se zaradi poškodbe ni mogla 

udeležiti seje. Program dela za leto 2013 sta predstavili Anja Oven in Maša Bratina. 

Izhodišča za pripravo programa dela je podalo resorno ministrstvo. V izhodiščih so bila 

določena tudi finančna sredstva.  

Predstavitev s področja varstva narave in finance je predstavila Anja Oven. Poudarila je, da 

bo Javni zavod KP Ljubljansko barje  nekatere projekte lahko izvedel le v primeru, da bo  

resorno ministrstvo z notranjimi prerazporeditvami našlo sredstva za sofinanciranje 

omenjenih projektov. Predstavila je tudi finančna sredstva, ki so na razpolago za izvedbo in 

finančna sredstva, ki jih mora park še pridobiti za izvedbo projektov.  

Maša Bratina je predstavila interpretacijo parkovnih vsebin, kamor so vključena 

izobraževanja vodnikov, strokovna vodenja, sodelovanje z Mestnim Muzejem, kolesarski 

festival, sodelovanje s šolami na območju parka, sodelovanje s fakultetami, sodelovanje z 

lokalnimi pridelovalci ter ustvarjanja blagovne znamke Barjanski cekarček, ki bo povezovala 

zainteresirane lokalne pridelovalce. Poudarjena je bila tudi vloga kulturne dediščine in 

upravljanja z območjem kolišč pri Igu, ki so vpisana na Unescov seznam Svetovne dediščine. 

Na koncu je Anja Oven predstavila še kadrovski načrt, stroške dela, materialne in 

programske stroške, načrtovane v letu 2013 in predvideno zadolževanje Javnega zavoda KP 

Ljubljansko barje iz naslova avansiranja že potrjenih projektov in pričakovano financiranje s 

strani Občin.  

Marica Zupan je poudarila, da je v Občini Ig proračun že sprejet, zato s strani omenjene 

občine Javni zavod KP Ljubljansko barje ne more pričakovati sofinanciranja, ker te postavke 

ni v proračunu. Zaradi velikih izdatkov z izgradnjo kanalizacije v občini Brezovica tudi 

gospod Marko Čuden ne vidi možnosti sofinancira Javnega zavoda KP Ljubljansko barje. 

Mesta občina Ljubljana je obljubila sofinanciranje v znesku 10 000,00 EUR.  

 

Gospod Anton Pucihar je vprašal, zakaj se v naravovarstveni nadzor ne vključi lovcev in 

ribičev, na področju parka, ki nadzor za svoje potrebe izvajajo in to delajo prostovoljno.  

Predsednica Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje gospa Jelena Hladnik je obrazložila, 

da je to zelo dobra ideja, a prej morajo zainteresirani predstavniki lovskih in ribiških družin, 

ki bi to želeli prostovoljno početi opraviti izobraževanje. Za izobraževanje se še ne ve, kdaj 

bo organizirano, a ko bo znan datum, se bodo lahko pridružili tako člani lovskih kot tudi 

člani ribiških družin. 

 

Gospa Marta Hrustel Majcen je poudarila, da naloge, ki presegajo razpoložljive finance ne 

smejo biti v programu dela, ker bo Ministrstvo za finance takšne programe zavrnilo. Naloge, 

za katere še ni zagotovljenih vseh virov financiranja, so lahko zgolj priloga Programa dela.  

Program dela mora biti na vladi do konca meseca februarja in biti mora že medresorsko 

usklajen. 

Iz tega razloga sta bila soglasno sprejeta spodnja dva sklepa. 
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Sklep 3.1.: Javni zavod KP Ljubljansko barje se zaveže, da bo Program dela ustrezno 

dopolnil in izločil vsebine, za katere financiranje ni zagotovljeno pred oddajo na 

resorno ministrstvo. 

Sklep 3.2.: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje sprejme Program dela in 

finančni načrt Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2013. 

 

 

 

4. točka 

Potrditev letnega dopusta v letu 2013 za Barbaro Zupanc, direktorico Javnega 

zavoda KP Ljubljansko barje  

 
Predsednica Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje gospa Jelena Hladnik je povedala, da je bila s 

strani gospe Pirihove podana pripomba glede pravnega poduka. Ta poduk se ustrezno dopolni. 

Direktorici Javnega zavoda KP Ljubljansko barje gospe Barbari Zupanc pripada 35 dni letnega 

dopusta. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 4: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje se je seznanil z dolžino letnega 

dopusta  direktorice gospe Barbare Zupanc in ga potrdil. 

 

 

 

5. točka 

Razpis volitev predstavnika delavcev Javnega zavoda KP Ljubljansko barje v svet 

Javnega zavoda KP Ljubljansko barje: imenovanje volilne komisije 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Sklep 5: Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje potrjuje razpis volitev in potrjuje 

volilno komisijo.  

 

 

6. točka 

Razno 

 

Gospa Helena Štih je predlagala, da bi se seje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje 

pričenjale ob zgodnejši uri. Predlagana je bila 16 ura. Predlog ni dobil zadostne podpore, 

zato ostaja sreda ob 17 uri.  

Gospod Anton Pucihar je članom Sveta zavoda opisal svojo izkušnjo ob odstranjevanju 

sintetičnega olja, ki bi se ob prepočasnem odzivu lokalnih gasilcev in civilne zaščite lahko 
sprevrgel v ekološko katastrofo in uničil krhek ekosistem na širšem področju Ljubljanskega 

barja.  
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Sklep 6: Seje Sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje bodo tudi v bodoče ob 

sredah ob 17:00 uri. 

 
 

 

 

Zapisala:  

Janja Japeelj               Jelena Hladnik 

poslovna sekretarka KP Ljubljansko barje  predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje 

 

 


