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ZAPISNIK 

 
2. seje Strokovnega sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, 

 
 

Datum 

 

Čas (od - do) Kraj 

 

 

10.05.2011 

 

11:00– 13:00 

 

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 

OSTALI PRISOTNI 

Mag. Tina Mikuš 

 

JZ KP Ljubljansko barje tina.mikus@ljubljanskobarje.si 

Podpeška 380 

 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava Analize stanja kmetijstva v KP Ljubljansko barje  

2. Problematika gojenja ameriških borovnic na Ljubljanskem barju 

3. Učinkovitost obstoječih kmetijsko okoljskih ukrepov in priporočila za naslednjo finančno perspektivo 

EU 2014 – 2020. 

4. Razno:  

 Kozolci kot objekti za oglaševanje 

 Nelegalni posegi v prostor 

 Ministrstvo za kulturo (UNESCO) 

 Ministrstvo za okolje in prostor – tekoče zadeve 

 Sodelovanje med parkovnimi inštitucijami 

 Jurčevo šotišče 

 

 

Add 1. Obravnava Analize stanja 

kmetijstva v KP Ljubljansko 

barje  
 

 Analiza stanja kmetijstva je bila izdelana v treh delih (Poročilo in dve prilogi) 

 Na spletu je objavljeno poročilo, prilogi pa ne zaradi varstva osebnih podatkov 

lastnikov.  

 Pri pregledu analize je bilo ugotovljeno, da podatki varirajo in so ponekod zastareli 

ali nepravilni ali nepravilno interpretirani, zato se bo T. Mikuš, po pregledu 

podatkov, sestala z pripravljavci poročila, da dokument ustrezno pregleda in 

popravi. 
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Krajinski park Ljubljansko barje – zapisnik 

 

SKLEP št. 1: 

Člani SS so se seznanili z Analizo stanja kmetijstva na Ljubljanskem barju in  

nanjo podali svoje komentarje. Članom strokovnega sveta JZ KPLB se 

posredujeta prilogi poročila o analizi stanja kmetijstva v KPLB 

 

Add 2. Problematika gojenja 

ameriških borovnic na 

Ljubljanskem barju 

 

 

SKLEP št. 2: 

Člani SS JZKPB so razpravljali o problematiki urejanja novih nasadov 

ameriških borovnic v KPLB in pripravili strokovno mnenje s tem v zvezi 

(glej priloga 1). Mnenje se uporabi kot priporočilo ob vseh nadaljnjih 

načrtovanih ureditvah nasadov. Z mnenjem se seznani tudi Svet JZ KPLB. 

Add 3. Učinkovitost obstoječih 

kmetijsko okoljskih ukrepov in 

priporočila za naslednjo 

finančno perspektivo EU 2014 – 

2020. 

 Za območje KPLB smo  pregledali obstoječe KOP ukrepe, analizirali njihovo 

izvajanje itd.  

 Ugotovili smo, da so ukrepi MET, HAB, VTR IN STE zelo slabo izvajani na območju 

KPLB in da se stanje vključevanja še slabša. Vzroki za to so v glavnem zaradi 

nekonkurenčnih finančnih nadomestil.  

 Ugotovljeno je bilo, da so obstoječi KOP ukrepi vsebinsko dobri. V naslednji 

finančni perspektivi 2014 – 2020 je potrebno zagotoviti konkurenčna in zadosti 

velika finančna nadomestila za omenjene 4 naravovarstveno najpomembnejše 

ukrepe. 

 Od obstoječih KOP ukrepov ukrep REJ slabša ohranjenost naravnega okolja na 

območju KPLB. 

 

 

SKLEP št. 3: 

Strokovni svet JZ KPLB poziva vse pristojne službe in organe, da se vsi 

napori za naslednjo finančno perspektivo vložijo v ohranitev ustreznih 

ukrepov, s predpostavko, da so finančna nadomestila spodbudna za kmeta. 

Strokovni svet ugotavlja, na podlagi opravljenih analiz, da ukrep REJ 

negativno deluje na ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na 

območju KPLB. 

 

SKLEP ŠT. 4: 

JZ KPLB naj kontinuirano, vsako leto, spremlja izvajanje KOP ukrepov na 

območju parka, pri čemer izhaja iz stanja (GERK) iz leta 2009. 

 

Add 4: Razno: 

 

- Kozolci kot objekti za 

oglaševanje 

- Nelegalni posegi v prostor 

 

 Poročanje o prijavah v zvezi z nelegalno gradnjo in odlaganjem gradbenega in 

drugega materiala.  

 

SKLEP ŠT. 5: 

Strokovni svet JZ KPLB se je seznanil z aktivnostmi v zvezi z prijavami 

nedovoljenih posegov v prostor, ki jih JZ KPLB redno pošilja na Inšpektorat 

RS za okolje in prostor.  

 

Add 4: Razno: 

 

- Ministrstvo za kulturo 

(UNESCO) 

 

 

SKLEP ŠT. 6: 

Strokovni svet JZ KPLB se je seznanil z aktivnostmi v zvezi z aktivnostmi 

UNESCO kandidature, s katero  se  kolišča na KPLB uvršajo v UNESCO 

svetovno kulturno dediščino. 

 

 

Add 4: Razno: 

 

- Ministrstvo za okolje in 

prostor – tekoče zadeve 

 

SKLEP ŠT. 7: 

Strokovni svet JZ KPLB se je seznanil z aktivnostmi JZ KPLB pri reševanju 

tekočih zadev z Ministrstvom za okolje in prostor (financiranje, sodelovanje 

z Upravnimi enotami, inšpekcijo RS za okolje in prostor itd.) 

 



Krajinski park Ljubljansko barje – zapisnik 

Add 4: Razno: 

 

- Sodelovanje med 

parkovnimi inštitucijami 

 

SKLEP ŠT. 8: 

Strokovni svet JZ KPLB se je seznanil z aktivnostmi JZ KPLB, ki jih 

pripravlja v zvezi z strokovnim posvetom za zaposlene znotraj inštitucij 

upravljavcev zavarovanih območij, ki se planira v jesenskem času. 

Add 4: Razno: 

 

Jurčevo šotišče 

 

Omenjeno šotišče je v slabem stanju, šota je na določenih mestih izrezana do globine 

1,5 metra in širine 10m2. Gre za nove posege in obstaja grožnja, da se bodo nedovoljeni 

posegi v prihodnosti še nadaljevali in stopnjevali in s tem uničili naravni spomenik. 

 

SKLEP ŠT. 9: 

Strokovni svet JZ KPLB v zvezi s poročilom o slabem stanju in o grožnjah, ki 

pretijo omenjenemu šotišču, predlaga, da se urgentno izdela operativni 

predlog ohranitve in tudi interpretacije omenjenega naravnega spomenika. 

 

 

 

Pripravila:  

Mag. Tina Mikuš 

Višja naravovarstvena svetovalka   

KP Ljubljansko barje 

Barbara Zupanc 

predsednica Strokovnega sveta JZ KP LB 

 

 

 


