
 
 

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice 

Datum:  1. 2. 2022 
Zap. št:  013-002/2022-4 
 
 

ZAPISNIK 
 
 

14. dopisne seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 
z dne 1. 2. 2022 

 
 

sklicane na osnovi 24. člena Poslovnika o delu sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje 
 

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje za leto 2022 

 
 
Utemeljitev:   
Program dela Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2022 je pripravljen na podlagi »Izhodišč za 
pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2022« Ministrstva za okolje in prostor, ki smo jih 
prejeli dne 21. 12. 2021.  
 
V okviru letnega programa aktivnosti bo JZ KPLB nadaljeval s spremljanjem stanja narave, biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot v skladu s predpisi, izvedel aktivnosti za sprejetje načrta 
upravljanja ter naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti in razvojne naloge. V letu 2022 bomo 
nadaljevali izvajanje kohezijskih projektov PoLJUBA in Na kolih, ter LIFE projekta NATURAVIVA in 
AMPHICON. Prav tako bomo končali aktivnosti za LAS projekt Zgodovina nas povezuje. 
 
V letu 2022 so predvidena tudi sredstva za izvajanje ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih 
sprememb na mokrišča v upravljanih zavarovanih območjih ter za preprečevanje in obvladovanje 
vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, kot tudi za prilagajanje na podnebne spremembe. Ukrepi 
se bodo financirali s sredstvi iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 
2022. V okviru teh sredstev so letos prvič predvidena tudi sredstva za stroške dela. Poudariti je 
potrebno, da se bo v okviru teh sredstev omogočilo izvajanje upravljavskih nalog v naravnem 
rezervatu Ribniki v dolini Drage, ki so v našem upravljanju. 
 
Prav tako bomo nadaljevali z izvajanjem nalog za upravljanje z UNESCO kulturno dediščino 
prazgodovinskih kolišč okoli Alp. 
 
 
Predlog sklepa: 
 
Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje za leto 2022. 
 
 



Ugotovitve: 
 
Na elektronski naslov Javnega zavoda KP Ljubljansko barje so pravočasno prispele naslednje veljavne 
glasovnice: 

- Tatjana Orhini Valjavec je glasovala ZA, 
- Mija Topličanec je glasovala ZA, 
- Aleš Prijon je glasoval ZA, 
- Nataša Jazbinšek Seršen je glasovala ZA,  
- Edvard Bešlagič je glasoval ZA, 
- Pavel Oblak je glasoval ZA, 
- Franc Kozjek je glasoval ZA, 
- Janja Japeelj je glasovala ZA, 
- Janko Skodlar je glasoval ZA 
- Marica Zupan je glasovala ZA. 

 
Za sklep je pravočasno glasovalo 10 članov sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, od tega so bili 
vsi člani ZA. 
 
Iz zgoraj navedene ugotovitve sledi, da je Svet Javnega zavoda KP Ljubljansko barje na 14. dopisni seji 
dne 1. 2. 2022 sprejel naslednji sklep: 
 
Svet JZ KP Ljubljansko barje potrjuje Program dela in finančni načrt Javnega zavoda 
Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2022. 
 
 
 
 

             
   Tatjana Orhini Valjavec  

predsednica Sveta JZ KP Ljubljansko barje 
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