
 
       Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
Datum: 13.12.2013 

Številka: 013-004/2013-2 

ZAPISNIK 

 

6. seje Strokovnega sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, 

 

Datum Čas (od - do) Kraj 

11.12.2013 9:00– 14:00 

 

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 

Janez Drašler 
KGZS, Kmetijsko svetovalna služba 

Vrhnika 

janez.drasler@lj.kgzs.si 

Cankarjev trg 5, Vrhnika 

Barbara Zupanc JZ KP Ljubljansko barje 
barbara.zupanc@ljubljanskobarje.si 

Podpeška 380, Notranje Gorice 

 

OSTALI PRISOTNI 

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

Podpeška 380, Notranje Gorice 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje SS KP Ljubljansko barje 

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

3. Obravnava poglavij osnutka Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje 

VI. Izvajanje načrta upravljanja: ukrepi in aktivnosti 

4. Razno  

 

Add 1. Obravnava in sprejem 

zapisnika 5. redne seje SS KP 

Ljubljansko barje  

 

 

Barbara Zupanc je odprla razpravo glede zadnjega zapisnika Strokovnega sveta 

zavoda. 

SKLEP št. 1: Sprejme se zapisnik 5. seje Strokovnega sveta Javnega 

zavoda KP Ljubljansko barje ob upoštevanju pripombe Karin 

Gabrovšek na  6. točko dnevnega reda. 

ADD 2: Obravnava PD 2014 B. Zupanc je predstavila predlog Programa dela in finančnega načrta JZ KPLB za 

leto 2014. Izpostavljeni so bili finančni okviri in vsebinska izhodišča ter 

prioritete, kot jih predpisuje resorno ministrstvo. Člani strokovnega sveta so 

ocenili, da je  pripravljen program dela konsistenten ter ciljno naravnan ter 

skladen z načrtovanimi ukrepi v osnutku Načrta upravljanja parka. 

SKLEP št. 2: Člani Strokovnega sveta so se seznanili s predlogom 

Programa dela JZ KPLB za leto 2014. Na vsebine Programa dajejo 

pozitivno mnenje in ga predlagajo v sprejem Svetu zavoda KPLB. 
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Add 3. Obravnava poglavij 

osnutka Načrta upravljanja KP 

Ljubljansko barje- Ukrepi in 

aktivnosti 

 

Tina Mikuš  je predstavila izbrana poglavja iz osnutka Načrta upravljanja KP 

Ljubljansko barje, in sicer poglavje Ukrepov in aktivnosti za njegovo izvajanje. 

Podrobneje so bili predstavljeni in obravnavani vsi tehnični listi posameznega 

ukrepa, pri čemer pa ni bila problematiziran nabor ukrepov. Pripombe so bile 

na nekatere dikcije posameznih opredelitev ukrepov. S ciljem čim večje 

sprejemljivosti NU KPLB in jasnosti posameznih ukrepov v strokovnih in 

splošni javnosti je bil sprejet        

SKLEP št. 3: Člani Strokovnega sveta so se seznanili z izbranimi 

poglavji osnutka Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje. Sprejmejo 

se podane pripombe članov, ostale pripombe in predloge člani 

Strokovnega sveta v elektronski obliki pošljejo do 24. januarja 2014 

na naslov: tina.mikus@ljubljanskobarje.si .  

Na seji sveta so člani prejeli tudi osnutek poglavja NU KPLB: Konkretizacija 

varstvenih režimov. Izhodišča za njihovo pripravo ter posamezne konkretizacije 

je podala B. Zupanc, T. Mikuš in M. Bratina. Člani sveta so podprli  predlagane 

konkretizacije.  

SKLEP št. 4: Člani Strokovnega sveta so se seznanili s poglavjem NU 

KPLB- Konkretizacija varstvenih režimov in podpirajo predstavljene 

konkretizacije. ZRSVN bo dodatno pripravil strokovno opredelitev, 

kaj je intenziviranje kmetijske dejavnosti s stališča ohranjanja narave, 

ki bo podlaga za konkretizacijo oz. natančnejšo interpretacijo  

določila Uredbe o KPLB ( 10.,12., 13. člen), ki se nanaša na 

intenziviranje  kmetijske dejavnosti najkasneje do 24. januarja 2014. 

Do 24. januarja 2014 se podajo tudi drugi predlogi za posamezne 

konkretizacije in pripombe na prejeto gradivo. 

ADD 4: Razno B. Zupanc je predstavila proces  imenovanja novega sveta zavoda, ki mu mandat 

poteče januarja 2014. Mandat članov Strokovnega sveta poteče julija 2014, torej 

bo sklicana vsaj še ena seja SS. 

Predstavljen je bil idejni projekt ureditve Žugovega tolmuna (rokav reke Iščice) 

in dogovorjeno sodelovanje ZRSVN pri terenskem ogledu v decembru 2013. 

 

Pripravila:  

 Barbara Zupanc 

predsednica Strokovnega sveta JZ KP LB 
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