
 
       Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
Datum: 11.12.2014 

Številka: 013-012/2014-2 

ZAPISNIK 
 

1. seje Strokovnega sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje v 

obdobju 2014-2018 

 

Datum Čas (od - do) Kraj 

8. december 2014 13.00-15.30 

 

JZ KP Ljubljansko barje, Podpeška 380, 

Notranje Gorice 

 

Ime in priimek Organizacija Kontakt 

 

ČLANI STROKOVNEGA SVETA 

Mag. Karin Gabrovšek ZRSVN, OE Ljubljana 
karin.gabrovsek@zrsvn.si 

Cankarjeva 10, Ljubljana 

Anton Zavodnik 
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod 

Ljubljana 

anton.zavodnik@lj.kgzs.si  

Mag. Tina Mikuš JZ KP Ljubljansko barje 
tina.mikus@ljubljanskobarje.si 

Podpeška 380, Notranje Gorice 

Barbara Zupanc JZ KP Ljubljansko barje 
barbara.zupanc@ljubljanskobarje.si 
Podpeška 380, Notranje Gorice 

 

Dnevni red: 

 
1. Konstituiranje Strokovnega sveta 

2. Obravnava predloga programa dela in finančnega načrta KP Ljubljansko barje za leto 2014 

3. Informacija o sprejetih sklepih Sveta JZ KP Ljubljansko barje 

4. Razno  

 

Add 1. Konstituiranje 

Strokovnega sveta 
 

 

Barbara Zupanc je seznanila prisotne s sklepom Sveta zavoda JZ KP Ljubljansko 

barje, ki je na svoji 3. redni seji 22. oktobra 2014 potrdil sestavo Strokovnega 
sveta v sestavi: 

Barbara Zupanc, predsednica 

Mag. Tina Mikuš, članica 

Mag. Karin Gabrovšek, članica 

Anton Zavodnik, član 
 

Člani so se seznanili z določili Statuta JZ KPLB, ki določa sestavo, naloge in 

način delovanja strokovnega sveta. Obveščeni so bili o možnosti uveljavljanja 

sejnine in potnih stroškov, povezanih z delom v strokovnem svetu(po enakih 
pogojih kot člani sveta zavoda). 

 

SKLEP 1.1: Strokovni Svet JZ KP Ljubljansko barje se je seznanil z 

določbami Statuta JZ KP Ljubljansko barje v zvezi z delovanjem in 
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pristojnostmi Strokovnega sveta JZ KP Ljubljansko barje. Na podlagi 

določil  ustanovitvenih aktov in Statuta javnega zavoda je Strokovni svet 

konstituiran in lahko začne z delom. 

SKLEP 1.2: Članom sveta se posreduje pisni sklep o imenovanju 

v Strokovni svet JZ KPLB. 

ADD 2: Obravnava PD 2015 B. Zupanc in T. Mikuš sta predstavili predlog Programa dela in finančnega načrta 

JZ KPLB za leto 2015. Izpostavljeni so bili finančni okviri in vsebinska izhodišča 

ter prioritete, kot jih predpisuje resorno ministrstvo. Člani strokovnega sveta 
so menili, da predlog Programa dela 2015 upošteva navedena izhodišča in 

postavljene prioritete. Obenem ugotavljajo, da je  poslanstvo parka kot 

zavarovanega območja narave širše, kot so ukrepi za varstvo vrst in habitatnih 

tipov Natura 2000, zato podpirajo  aktivnosti parka v tej smeri. 

SKLEP št. 2.1: Člani Strokovnega sveta so se seznanili s predlogom 

Programa dela JZ KPLB za leto 2015. Na vsebine Programa bodo v roku 7 

dni podali dodatne predloge. Skupaj s temi je Program primeren za 

nadaljnjo obravnavo  in sprejem na Svetu zavoda  JZ KPLB. 

SKLEP 2.2: KP Ljubljansko barje bo člane sveta v mesecih pred začetkom 
priprave programa dela za naslednje leto pozval k pripravi strokovnih 

izhodišč . 

Add 3. Strokovne vsebine na 

svetu zavoda 

 

B. Zupanc je člane strokovnega sveta obvestila o nekaterih strokovnih 

vprašanjih in sprejetih sklepih, s katerimi se je v obdobju pred konstituiranjem 

Strokovnega sveta ukvarjal svet zavoda, predvsem pa s:  

- problematiko naglega upadanja  travniških vrst ptic na Ljubljanskem barju 

- umeščanjem daljnovoda Beričevo-Divača v prostor 

- problemom upadanja populacij metuljev, še posebej barjanskega okarčka na 

Ljubljanskem barju 

 

Add. 4: Razno Anton Zavodnik je predstavil spremembe v Programu razvoja podeželja 2014-

20120 (predvsem ukrepe KOPOP), od katerih je odvisen tudi uspeh projekta 

LJUBA, v katerem sodelujejo kot partnerji tudi vsi člani strokovnega sveta.  

 

Člani so bili obveščeni tudi o drugih mednarodnih projektih in projektnih 

idejah, s katerimi želi KP Ljubljansko barje pridobiti dodatna sredstev in 

projektne zaposlitve za izvajanje svojih nalog. 

 
Pripravila:  

 Barbara Zupanc 

predsednica Strokovnega sveta JZ KP LB 

 


