
 
       Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

 
Datum: 13.3.2012 

Številka: 013-004/2012-2 

ZAPISNIK 

 

3. seje Strokovnega sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, 

 

Datum Čas (od - do) Kraj 

13.03.20112 13:00– 15:00 

 

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 

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

Podpeška 380, Notranje Gorice 

Maša Bratina JZ KP Ljubljansko barje 
masa.bratina@ljubljanskobarje.si 

Podpeška 380, Notranje Gorice 

 

Zapisnikar 

  

Barbara Bolta Skaberne JZ KP Ljubljansko barje 
barbara.skaberne@ljubljanskobarje.si 

Podpeška 380, Notranje Gorice 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava Poročila o delu in poročila o finančnem poslovanju JZ KP Ljubljansko barje za leto 2011 

2. Predstavitev in obravnava naloge »Strateško načrtovanje ukrepov in oblikovanje poročil za področje kmetijstva   

in razvoja podeželja v okviru priprave Načrta upravljanja na območju KP Ljubljansko barje« 

3. Razno  

a. Načrtovanje aktivnosti v zvezi s pripravo Načrta upravljanja v letu 2012 

b. Predstavitev demografske analize KP Ljubljansko barje 

c. Zagotavljanje poplavne varnosti v Mestni občini Ljubljana (MOL) – vpliv načrtovanih ukrepov na 

uresničevanje ciljev KP Ljubljansko barje 

d. Pregled načrtovanih strokovnih nalog KP Ljubljansko barje v letu 2012 

e. Načrtovane aktivnosti s področja obiskovanja in promocije parka 

f. Skupnost zavarovanih območij 
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Add 1. Obravnava Poročila o 

delu in poročila o finančnem 

poslovanju JZ KP Ljubljansko 

barje za leto 2011  

 Barbara Zupanc je predstavila Poročilo o delu in poročilo o finančnem 

poslovanju JZ KP Ljubljansko barje za leto 2011 ter okoliščine in dejavnike, 

ki so vplivali na izvajanje programa dela. 

 

SKLEP št. 1: Člani Strokovnega sveta so obravnaval in sprejel 

Poročilo o delu in poročilo o finančnem poslovanju JZ KP Ljubljansko 

barje za leto 2011. 
 

SKLEP št. 2: Poročilo o kartiranju travniških habitatov bo 

posredovano Janezu Drašlerju. 
 

Add 2. Predstavitev in 

obravnava naloge »Strateško 

načrtovanje ukrepov in 

oblikovanje poročil za področje 

kmetijstva in razvoja podeželja v 

okviru priprave Načrta 

upravljanja za območje KP 

Ljubljansko barje« 

 

 Anja Oven je predstavila  nalogo »Strateško načrtovanje ukrepov in 

oblikovanje poročil za področje kmetijstva in razvoja podeželja v okviru 

priprave Načrta upravljanja za območje KP Ljubljansko barje«, katere 

namen je bil pridobitev operativnih ciljev in ukrepov za razvoj podeželja v 

Parku. 

 Člani strokovnega sveta so nalogo sprejeli kot predlog, ki je odprt za 

pripombe in dopolnitve, najprej s strani strokovne in nato tudi širše 

javnosti. 

 

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

naloge »Strateško načrtovanje ukrepov in oblikovanje poročil za 

področje kmetijstva in razvoja podeželja v okviru priprave Načrta 

upravljanja za območje KP Ljubljansko barje« in ga podpirajo.   
 

Add 3. Razno 

 

3 a. Načrtovanje aktivnosti v 

zvezi s pripravo Načrta 

upravljanja v letu 2012  

 

 Anja Oven je predstavila aktivnosti v zvezi s pripravo Načrta upravljanja v 

letu 2012.  

 

SKLEP št. 4: Člani Strokovnega svet so se seznanili z aktivnostmi za 

pripravo Načrta upravljanja v letu 2012. 

 

3 b. Predstavitev demografske 

analize KP Ljubljansko barje  

 

 Anja Oven je predstavila izsledke demografske analize KP Ljubljansko.  

 

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

demografske analize KP Ljubljansko barje. 

 

SKLEP št. 6: Članom Strokovnega svet bo posredovana demografska 

analiza KP Ljubljansko barje 
 

 

3 c. Zagotavljanje poplavne 

varnosti v MOL – vpliv 

načrtovanih ukrepov za 

uresničevanje ciljev KP 

Ljubljansko barje 

 Anja Oven je predstavila načrtovane ukrepe za povečanje poplavne varnosti 

v MOL ter njihov vpliv na uresničevanje ciljev KP Ljubljansko barje. 

 

SKLEP 7: Člani Strokovnega svet so se seznanili z načrtovanimi 

ukrepi za povečanje poplavne varnosti v MOL  in izrazili skrb za 

uresničevanje ciljev parka v primeru realizacije načrtovanih ukrepov. 

  

 

3 d. Pregled načrtovanih 

strokovnih nalog KP Ljubljansko 

barje v letu 2012 

 

 Barbara Zupanc je predstavila načrtovane strokovne naloge KP Ljubljansko 

barje v letu 2012. 

SKLEP ŠT. 8: Člani Strokovnega svet so se seznanili z načrtovanimi 

strokovnimi nalogami KP Ljubljansko barje v letu 2012 . 

 



 

3 e. Načrtovane aktivnosti s 

področja obiskovanja in 

promocije parka  

 Maša Bratina je predstavila predvidene aktivnosti s področja obiskovanja in 

promocije parka v letu 2012. 

 Podan je bil predlog, da enega od strokovnih vodenj s področja kmetijstva 

in razvoja podeželja v letu 2013 prevzame Janez Drašler. 

 

SKLEP ŠT. 9: Člani Strokovnega svet so se seznanili s predvidenimi 

aktivnostmi s področja obiskovanja in promocije parka v letu 2012 in 

jih podprli. 
 

SKLEP ŠT. 10: Eno od strokovnih vodenj v letu 2013 s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja bo prevzel Janez Drašler.  

 

 

3 f. Skupnost zavarovanih 

območij 

 

 

 

 Barbara Zupanc je predstavila Skupnost zavarovanih območij narave 

Slovenije, ki je bila  ustanovljena  leta 2011. K povezovanju so pristopili 

direktorji slovenskih naravnih parkov in podpisali dogovor o medsebojnem 

sodelovanju. Tesnejše sodelovanje in medsebojna pomoč med parki bo 

prispevala k večji prepoznavnosti in učinkovitosti upravljanja vseh 

zavarovanih območij v Sloveniji, k poenotenju metod dela in racionalizaciji 

upravljanja. 

 

SKLEP ŠT. 11: Člani Strokovnega svet so se seznanili z ustanovitvijo 

in namenom delovanja Skupnosti zavarovanih območij narave 

Slovenije. 

 

3 g. informacija o projektu RRA 

LUR – Plovnost Ljubljanice 
 Barbara Zupanc je obvestila o projektu RRA LUR in več občin ob toku 

reke Ljubljanice o pripravi Strateških podlag za plovnost Ljubljanice. 

Opozorila je na slabo sodelovanje RRA LUR s pristojnimi službami s 

področja  varstva narave, ohranjanja voda in varstva kulturne dediščine, ki 

so pristojne za  izdajanje mnenj in soglasij glede posegov v vodotok. Zato 

obstaja nevarnost, da bo pripravljen projekt  brez realnih možnosti za 

izvedbo.  

 

SKLEP 12: Člani Strokovnega svet so se seznanili z načrtovanimi 

ukrepi za povečanje poplavne varnosti v MOL  in izrazili skrb za 

uresničevanje ciljev parka v primeru realizacije načrtovanih ukrepov. 

 

 

 

Pripravila:  

Barbara Bolta Skaberne 

Poslovna sekretarka 

KP Ljubljansko barje 

Barbara Zupanc 

predsednica Strokovnega sveta JZ KP LB 

  

 

 


