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ZAPISNIK 8. SEJE 

SVETA JAVNEGA ZAVODA KP LJUBLJANSKO BARJE 

 

   
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
Datum: 16.11.2016 
Številka: 013-001/2016-2 

 

ZAPISNIK 
 

8. 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, 
 Marko Kraner, Občina Log-Dragomer, 
 Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
 Janko Skodlar, Občina Vrhnika, 
 Tatjana Čelik, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, 
 Simon Stržinar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
 Jernej Bavdek, Občina Brezovica, 
 Marica Zupan, Občina Ig, 
 Janja Japeelj, JZKP Ljubljansko barje. 
 
Odsotni člani: 
 Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana, 
 Anton Palčič, Občina Borovnica, 
 Maja Novak, Občina Škofljica, 
 Helena Štih, Ministrstvo za kulturo, 
 Marjan Dremelj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
 Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Ostali prisotni:  
 Janez Kastelic, JZKP Ljubljansko barje, 
 Andrej Klemenc, Občina Borovnica, 
 Maša Bratina, zunanja strokovna sodelavka. 
 

Dnevi red 
1. Potrditev zapisnika 7. redne in 2. izredne seje sveta JZ KP Ljubljansko barje 

2. Predlog in potrditev rebalansa programa dela in finančnega načrta JZ KP Ljubljansko barje 

3. Razno 

4. Terenski ogled izvedenih aktivnosti KP Ljubljansko barje 
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Sejo sveta JZ KP Ljubljansko barje je vodila predsednica sveta, Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in 
prostor. Na začetku je predstavila novega predstavnika občine Brezovica, gospoda Jerneja Bavdka in 
ga prosila za kratko predstavitev.  
 

1. točka 
Potrditev zapisnika 6. redne seje JZ KP Ljubljansko barje 

 
Zapisnika sta bila  posredovana v priponki kot gradivo. Na zapisnika ni bilo pripomb. 
 

Sklep 1.1: Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje zapisnik 7. redne seje z dne 16.3.2016. 
Sklep 1.2: Svet javnega zavoda KP Ljubljansko barje potrjuje zapisnik 2. dopisne seje z dne 25.3.2016. 
 

Zapisnika sta bila soglasno sprejeta. 
 

 2. točka 
Predlog in potrditev rebalansa programa dela in finančnega načrta JZ KP Ljubljansko barje za leto 

2016 
 
Gospa Hladnik je svetnike obvestila, da je finančna služba MOP-a dala soglasje k predlaganemu 
rebalansu.  
Na dodatna vprašanja, ki jih je posredovala gospa Pirih dne 8.11.2016 je bilo prav tako že podano 
pojasnilo. Predmet investicije je računalniška oprema. Računalniki, ki jih uporabljajo uslužbenci in 
zunanji strokovni sodelavci zavoda, so že močno iztrošeni, prav tako tudi tiskalniki. Z rebalansom 
Javni zavod prenaša del sredstev iz postavke stroški dela, na postavko blago in storitve ter postavko 
investicije, kar je bilo navedeno že v sami predstavitvi programa dela.  Javni zavod za svoje poslovanje 
uporablja Googlove domene kar pomeni, da so podatki, ki jih uporabljajo slabo zaščiteni. Z 
rebalansom bodo nabavljena tehnična sredstva za zaščito podatkov, katere javni zavod uporablja pri 
svojem delu, predvsem pri pošiljanju elektronskih sporočil. Vse naloge iz programa dela so v Javnem 
zavodu izvedli. 
Odprta je bila razprava.  
Gospod Jančar je predlagal, naj se rebalans programa dela kadar gre za manjše spremembe potrjuje 
na dopisnih sejah.  
Doktor Čelikova je izrazila željo, da bi bile seje po 15 uri.  
Gospa Hladnik je predlagala, da se o uri za seje razpravlja ob višji prisotnosti svetnikov.  
 

Sklep 2.: Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje rebalans programa dela in finančnega načrta JZ KP 
Ljubljansko barje za leto 2016.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

3. točka 
Razno 

 
Gospod Kastelic je svetnike obvestil, da je bil objavljen razpis za direktorja, na katerega se je prijavil.  
Naštel je projekte, na katere se je KP Ljubljansko barje prijavil. Na kratko je predstavil porabo 
sredstev, ki jih je KP Ljubljansko barje prejel od SKZGRS.   
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Predstavnike občin je pozval, naj posredujejo svoje razvojne načrte ter predlagal, da se ustanovi 
enotna platforma za razvoj trajnostnega turizma na področju KP Ljubljansko barje. Na tej platformi bi 
bila dostopna celotna turistična ponudba na področju parka. 
Maša Bratina, zunanja sodelavka JZ KP Ljubljansko barje na področju interpretacije parkovnih vsebin, 
je zbranim predstavila: 

  tri nove publikacije JZ KPLB  

(brošuri dveh evropskih projektov LOKA in LJUBA ter priročnik za opazovanje vrstnega 

bogastva Ljubljanskega barja, Barjanski mozaik).  

Vsi udeleženci sveta so prejeli brošuro o projektu LOKNA in priročnik Barjanski mozaik, 

brošura projekta LJUBA pa je pošla, zato je Maša Bratina za ogled le te udeležence usmerila na 

spletno stran projekta LJUBA www.ljuba.si, kjer je poleg same brošure še precej ostalih 

koristnih informacij.  

 doprinos projekta LJUBA k sodelovanju KPLB z domačini in kmeti, 

 glavne rezultate projekta LOKNA 

(popis 54 barjanskih oken, sanacija izbranih barjanskih oken, delavnice in ekskurzije za 

zainteresirane učence OŠ Ig in OŠ Borovnica, otovoritev nove učne poti Pot barjanska okna) 

 sodelovanje z osnovnimi šolami na in ob Ljubljanskem barju preko delavnic in rednih letnih 

srečanj z učitelji. Predstavila je tudi pobudo Naravnih parkov Slovenije, da se šolam poleg 

zavarovanega območja v katerem oz. ob katerem se nahajajo, predstavijo tudi ostala 

zavarovana območja Slovenije. 

 usposabljanje vodnikov v KP Ljubljansko barje, ki poteka preko večkratnih letnih srečanj in 

sprotnem obveščanju vodnikov o novostih v parku 

 Doživljajsko razstavišče Ljubljanica v Kulturnem centru Vrhnika z razstavo Moja Ljubljanica 

kot izredno pomembno novost na robu KPLB – odlično izhodišče za obisk krajinskega parka z 

celostno predstavitvijo reke Ljubljanice, ki v KPLB predstavlja tako naravni kot kulturni 

spomenik državnega pomena. 

 Težave s katerimi  se vodniki KPLB srečujejo na svojih vodenjih: pomanjkanje osnovne 

infrastrukture (parkirišča in WC-ji na izhodiščih učnih pot ). Svetnike je povabila  k reševanju 

omenjene problematike.  Javni zavod je k reševanju  že aktivno pristopil (sestanki z domačini, 

ki imajo v lasti zemljo, kjer bi se lahko uredilo ustrezno parkirišče in WC). 

Gospod Klemenc je potrdil, da je sodelovanje s kmeti zelo pomembno, obenem pa izpostavil, da 
kmetje spoštujejo predvsem mnenja kmetijskih svetovalcev. Ker je vključena v projekt kohezije tudi 
KGZS je to korak v pravi smeri.  
Gospa Hladnik se je zahvalila za vse informacije in svetnike povabila na ogled Učne poti Barjanska 
okna.  
 
           Jelena Hladnik 
           predsednica Sveta 
          JZ KP Ljubljansko barje 

 

http://www.ljuba.si/

