
 
       Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
Datum: 28.11.2012 

Številka: 013-010/2012-2 

ZAPISNIK 

 

5. seje Strokovnega sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, 

 

Datum Čas (od - do) Kraj 

27.11.20112 9:00– 12:00 

 

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 

Dr. Boštjan Kos 

KM, Zavod za vzpodbujanje 

trajnostnega razvoja in okoljskega 

usposabljanja Ljubljana 

bostjan@km-zavod.si 

Pot v Mejah 6A, Ljubljana 

Anja Oven JZ KP Ljubljansko barje 
anja.oven@ljubljanskobarje.si 

Podpeška 380, Notranje Gorice 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje SS KP Ljubljansko barje 

2. Obravnava poglavij osnutka Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje 

 III. Analitična izhodišča za Načrt upravljanja 

 IV. Podrobna opredelitev varstvenih režimov 

 V. Cilji varstva in razvoja ter načini uresničevanja teh ciljev 

3. Predstavitev strokovnih podlag s področja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ptic in tujerodnih 

vrst kot podlage za pripravo ukrepov v NU KP Ljubljansko barje 

4. Upravljanje z jarki in mejicami v okviru SKP 2014-2020 

5. Informacije o: 

a. Sodelovanju z LAS Barje z zaledjem in LAS Sožitje med mestom in podeželjem 

b. Varčevalni ukrepi, ZUJF in KP Ljubljansko barje (izhodišča 2013) 

c. Priprava kandidature KP Ljubljansko barje za uvrstitev med Ramsarske lokalitete 

6. Razno  

 

Add 1. Obravnava in sprejem 

zapisnika 4. redne seje SS KP 

Ljubljansko barje  

 

 

Barbara Zupanc je odprla razpravo glede zadnjega zapisnika Strokovnega sveta 

zavoda. 

SKLEP št. 1: Sprejme se zapisnik 4. seje Strokovnega sveta Javnega 

zavoda KP Ljubljansko barje. 
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Add 2. Obravnava poglavij 

osnutka Načrta upravljanja KP 

Ljubljansko barje 

 

Anja Oven je predstavila izbrana poglavja iz osnutka Načrta upravljanja KP 

Ljubljansko barje, in sicer Analitična izhodišča za načrt upravljanja, Podrobna 

opredelitev varstvenih režimov ter Cilji varstva in razvoja ter načini 

uresničevanja teh ciljev. 

Janez Drašler je izpostavil potrebo po sodelovanju vodarske stroke pri pripravi 

osnutka Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje, Karin Gabrovšek pa je izrazila 

željo po večjem vključevanju javnosti v proces priprave osnutka načrta 

upravljanja. 

SKLEP št. 2: 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 petka, 7.12.2012, 

na naslov anja.oven@ljubljanskobarje.si.  

Add 3. Predstavitev strokovnih 

podlag s področja rastlinskih in 

živalskih vrst ter habitatnih 

tipov, ptic in tujerodnih vrst kot 

podlage za pripravo ukrepov v 

NU KP Ljubljansko barje 

 

Barbara Zupanc je predstavila rezultate treh študij, ki predstavljajo strokovno 

podlago za pripravo ukrepov v Načrtu upravljanja KP Ljubljansko barje, in sicer 

Strokovne podlage za Načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje s 

področja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov (CKFF), Strokovne 

podlage za načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje: Ohranjanje 

ugodnega stanja populacij ptic na območju KP Ljubljansko barje (NIB) in 

Tujerodne rastlinske vrste in ugotavljanje območja njihove razširjenosti v 

Krajinskem parku Ljubljansko barje (dr. Jasna Paradiž). 

SKLEP št. 3: Člani Strokovnega svet so se seznanili s strokovnimi 

podlagami za pripravo ukrepov v Načrtu upravljanja KP Ljubljansko 

barje s področja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ptic 

in tujerodnih rastlinskih vrst. 

Add 4. Upravljanje z jarki in 

mejicami v okviru SKP 2014-

2020 

 

Barbara Zupanc je odprla razpravo glede oblikovanja predlogov novih kmetijsko 

okoljskih ukrepov v okviru SKP 2014-2020, ki bi se nanašali na upravljanje z 

jarki in mejicami. Kot ključna problema je izpostavila pomanjkanje prostorskih 

podatkov ter lastništvo mejic in jarkov.  

Boštjan Kos je predstavil nekatere predvidene novosti sheme kmetijsko 

okoljskih plačil 2014-2020. Dodal je, da morajo biti predlogi kmetijsko okoljskih 

ukrepov izvedljivi, preverljivi in ciljno usmerjeni. Predlagal je, da se predloge 

pripravi do pomladi 2013.  

SKLEP št. 4: KP Ljubljansko barje v januarju 2013 organizira 

delavnico glede predlogov kmetijsko okoljskih ukrepov za upravljanje 

z jarki in mejicami. Na delavnico se povabi strokovnjake s področja 

varstva narave, kmetijstva in vodarstva.   

Add 5. Informacije o  

 

5 a. Sodelovanju z LAS Barje z 

zaledjem in LAS Sožitje med 

mestom in podeželjem 

 

Barbara Zupanc je predstavila projekte za pridobitev Leader sredstev. Na 

območju LAS Barje z zaledjem se bo izvedel projekt »Strokovna vodenja«. 

Projekt »Kmetijstvo za park« se bo izvedel na območju LAS Barje z zaledjem in 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem.  

Zaradi finančne in kadrovske podhranjenosti se je moral KP Ljubljansko barje 

odpovedati že odobrenemu projektu »Življenje na fotografijah«, projektno 

idejo »Barjanski krog« je prevzel LAS Barje z zaledjem, aktivnosti v okviru 

projekta »KPLBsKSS« pa se bodo izvedle v okviru že obstoječega projektu 

»Prodajamo dobrote naših kmetij«.  

SKLEP št. 5: Člani Strokovnega svet so se seznanili z aktivnostmi 

sodelovanja z LAS Barje z zaledjem in LAS Sožitje med mestom in 
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podeželjem. 

 

5 b. Varčevalni ukrepi, ZUJF in 

KP Ljubljansko barje (izhodišča 

2013) 

 

Barbara Zupanc je predstavila učinke, ki so jih varčevalni ukrepi Vlade RS in 

ZUJF imeli na delovanje in poslovanje Javnega zavoda KP Ljubljansko barje v 

letu 2012. Izpostavila je tudi problem, da še vedno niso znana izhodišča glede 

višine proračunskih sredstev javnega zavoda v letu 2013, ki so ključnega 

pomena pri pripravi Programa dela za leto 2013. 

SKLEP št. 6: Člani Strokovnega svet so se seznanili s težavami pri 

delovanju Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, ki so jih povzročili 

varčevalni ukrepi Vlade RS in ZUJF. 

 

5 c. Priprava kandidature KP 

Ljubljansko barje za uvrstitev 

med Ramsarske lokalitete 

Barbara Zupanc je predstavila načrtovane aktivnosti v letu 2013 glede priprave 

kandidature KP Ljubljansko barje za uvrstitev med Ramsarske lokalitete. 

SKLEP št. 7: Člani Strokovnega svet so se seznanili z načrtovanimi 

aktivnostmi v okviru priprave kandidature KP Ljubljansko barje za 

uvrstitev Ljubljanskega barja med Ramsarske lokalitete.   

Add 6. Razno  

 

Karin Gabrovšek je predstavila potek in težave pri umeščanju obvoznice 

Škofljica v prostor. Prav tako je predstavila načrtovano širitev območja Nature 

2000 v Sloveniji in na območju KP Ljubljansko barje.  

SKLEP št. 8: Člani Strokovnega svet so se seznanili s potekom 

umeščanja obvoznice Škofljica v prostor ter s postopkom širitve 

območja Nature 2000 v Sloveniji in na območju KP Ljubljansko barje. 

 

Pripravila:  

Anja Oven 

Višja naravovarstvena svetovalka 

KP Ljubljansko barje 

Barbara Zupanc 

predsednica Strokovnega sveta JZ KP LB 

 


