
Priložnosti, ki jih bo prinesel park:
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zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju;
ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile;
ohranitev znaèilne krajine; 
predstavitev bogate kulturne dedišèine;
spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja in razvoj produktov zdrave hrane;
upravljanje obmoèja v smeri trajnostnega razvoja;
veèji nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi;
strokovno tehnièna pomoè s strani upravljavca;
nove podjetniške priložnosti za razvoj dejavnosti, ki temeljijo na znaèilnostih in 
prednostih obmoèja;
veèja prepoznavnost obmoèja; 
razvoj blagovne znamke za storitve in izdelke iz parka; 
poveèanje povpraševanja po ponudbi mirnega oddiha in spoznavanja 
znamenitosti obmoèja;
veèje možnosti za pridobivanje  domaèih in mednarodnih razvojnih sredstev;

Park je razdeljen na tri varstvena obmoèja: prvo, drugo in tretje 

varstveno obmoèje, za katera so doloèeni razlièni varstveni režimi. 

Prvo varstveno obmoèje je naravovarstveno najpomembnejše in je 

prednostno namenjeno uresnièevanju varstva in ohranjanju naravnih 

vrednot, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter 

tistih elementov krajine, ki zagotavljajo njihov obstoj. Namenjeno je tudi  

kmetijski dejavnosti, ki je prilagojena doseganju ugodnega stanja rastlinskih 

in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov. 

Drugo varstveno obmoèje je naravovarstveno pomembno in je 

namenjeno uresnièevanju varstva in ohranjanju naravnih vrednot ter 

biotske raznovrstnosti in pestrosti krajine. Namenjeno je tudi sonaravni 

kmetijski dejavnosti in trajnostni rabi drugih naravnih virov na naèin, ki je 

za naravo èim manj moteè.

Tretje varstveno obmoèje je prednostno namenjeno ohranjanju krajinske 

pestrosti in spodbujanju trajnostnega razvoja, kjer je dovoljena raba 

prostora in pozidava na naèin, ki je usklajen s cilji krajinskega parka. 

Namenjeno je tudi  ohranjanju narave, vsaj v trenutni kakovosti, in 

prepreèitvi vnosa novih obremenjujoèih dejavnosti, ohranjanju kulturne 

dedišèine in kulturnih vrednot ter spodbujanju kmetijske in turistiène 

dejavnosti.

Ljubljansko barje skriva neprecenljivo bogastvo. Je ostanek najjužnejšega 
visokega barja v Evropi. Na barjanskih šotnih tleh se je razvilo posebno 
rastlinstvo. Obmoèje je eno zadnjih zatoèišè za nekatere redke in v evropskem 
merilu ogrožene vrste. Veè kot dvesto vrst ptic, devetinosemdeset vrst 
metuljev, oseminštirideset vrst kaèjih pastirjev so le suhoparne številke, ki 
oznaèujejo delèek barjanskega naravnega bogastva. To je najpomembnejše 
gnezdišèe za kosca in edino za velikega škurha v Sloveniji ter prebivališèe 
mnogih ogroženih živali s slovenskega Rdeèega seznama.

A ne le narava, tudi dedišèina èlovekove dejavnosti je bogata. Veèstoletno 
sožitje ljudi in narave je ustvarilo edinstveno in raznoliko kulturno krajino, ki jo 
doloèa mozaièni preplet poplavnih travnikov, steljnikov, njiv, mejic, gozdièev, 
jarkov in osamelcev na Ljubljanskem barju in je podlaga za veliko pestrost 
živalstva in rastlinstva. Na tem relativno malem košèku ozemlja so svoj peèat 
pustile številne kulture, od prazgodovinskih kolišèarjev, antiènih Rimljanov do 
zagnanih osuševalcev. Ljubljansko barje po tisoèletjih sožitja narave in èloveka 
izgublja bitko s civilizacijo, ki povzroèa naravi vse veèjo škodo z intenzivnim 
kmetijstvom, stihijsko urbanizacijo in onesnaževanjem  okolja. 

Ker je vse manj naravnih življenjskih prostorov s tako visoko biotsko in 
krajinsko pestrostjo,  ker so se mnoge živalske in rastlinske vrste znašle na 
robu preživetja, in  ker nam naravno ohranjeni prostori omogoèajo zdravo 
življenje predlagamo, da se Ljubljansko barje, ki je že varovano kot obmoèje 
najveèje biotske pestrosti v Evropski uniji (Natura 2000), zavaruje tudi kot 
krajinski park.

Da bi ohranili naravo in kulturno raznolikost  Ljubljanskega barja, moramo 
ukrepati skupaj in zdaj.

Krajinski park je obmoèje s poudarjenim kakovostnim in 
dolgotrajnim prepletom èloveka z naravo, ki ima veliko ekološko, 
biotsko ali krajinsko vrednost ( Zakon o ohranjanju narave, 71. èlen,  
Uradni list RS, št. 96/04).

Temeljni cilji ustanovitve krajinskega parka so:
zavarovanje naravnih vrednot in ohranitev biotske ter krajinske pestrosti 
Ljubljanskega barja;
omogoèanje kakovostnega bivanja prebivalcem v parku s spodbujanjem 
trajnostnega razvoja, skladnega z njegovo krajevno tradicijo;
spodbujanje novih zaposlitev in podjetniških priložnosti;
izboljšanje javne infrastrukture;
prepreèevanje dodatnega obremenjevanja okolja; 
omogoèanje raziskovanja, izobraževanja in sprostitve èloveka;
ohranjanje kulturne dedišèine in kulturnih vrednot;
ohranjanje prepoznavnih znaèilnosti prostora. 

Podlaga za ustanovitev in izvajanje ciljev krajinskega parka je:
Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki doloèa cilje parka, njegove meje 
in obmoèje, razvojne in varstvene usmeritve; notranjo conacijo in varstvene 
režime posameznih varstvenih obmoèij;
ustanovitev javnega zavoda, ki upravlja z obmoèjem; 
priprava naèrta upravljanja, ki je podlaga za uresnièevanje potrebnih ukrepov za 
doseganje zastavljenih ciljev.

Kaj lahko že danes storimo, da bo Ljubljansko barje živelo?
Ohranjamo obstojeèe travnike.
Kosimo pozno in vsaj vsako tretje leto.
Kosimo od sredine proti zunanjemu robu.
Varèno uporabljamo gnojila in fito farmacevtska sredstva.
Jarke in mejice èistimo le, èe je to nujno potrebno in na naravi prijazen naèin.
Odpadke, tudi izkopni material in zemljino, peljemo na deponije, kamor sodi.
Po parku se gibamo tako, da ne vznemirjamo živali in ne unièujemo rastlin.
Ne gojimo, naseljujemo in doseljujemo tujerodnih vrst.
Vodimo pse na vrvici.
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Temeljni namen ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje je 

vzpostavitev modernega zavarovanega obmoèja narave, v katerem se 

ohranja narava in znaèilna krajina ter bodo prebivalci dobili nove 

razvojne priložnosti, obiskovalci pa se bodo v njem dobro poèutili in ga 

radi obiskovali. 

Obmoèje Krajinskega parka Ljubljansko barje obsega najveèje obmoèje 

mokrotnih travišè s sistemom mejic in gozdnih, grmišènih ter vodnih 

površin v Sloveniji. To obmoèje je izjemno zaradi velikega števila naravnih 

vrednot in prisotnosti velikega števila ogroženih in mednarodno varovanih 

prostoživeèih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih 

tipov ter kot obmoèje številnih kulturnih vrednot in mozaiène krajine, ki je 

rezultat dolgotrajnega sožitja èloveka z naravo. 

Omejitve, ki jih bo prinesel park

Kar v Uredbi ni zapisano kot omejitev, je v parku dovoljeno, v kolikor to ni v 
nasprotju s predpisi z drugih podroèij.    

Na celotnem obmoèju parka ni dovoljeno ravnati, posegati, umešèati ali izvajati 
dejavnosti in aktivnosti v obsegu, èasu in na naèin, ki ogroža cilje parka in slabša 
hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti parka, predvsem z vidika :
?doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in 

habitatnih tipov;
?zagotavljanja za krajinski park pomembnih hidroloških razmer  
?ohranjanja in poveèevanja, krajinske pestrosti, obsega ekstenzivnih travnikov in 

skupnega obsega linijskih vegetacijskih struktur ter površin, porašèenih z 
gozdom.

V obstojeèo kmetijsko rabo park s svojimi režimi ne bo posegal, bo pa omejil 
intenziviranje novih kmetijskih površin, ki so pomembne z vidika varstva narave 
ter omejil melioracije in hidroregulacije, ki slabšajo ugodno stanje vrst in njihovih 
življenjskih prostorov. 

V parku zlasti ni dovoljeno spreminjati stanja habitatov nizkega in visokega barja 
in šotišè, spreminjati vodnega režima, vznemirjati in odvzemati iz narave ptic ter 
ostalih ogroženih in zavarovanih živalskih vrst, zasipavati ali poglabljati vodotokov 
in jarkov.  Omejene so nekatere športno rekreativne aktivnosti, kot denimo 
letenje z motornimi letali, taborjenje in kurjenje v naravi. Širitev in urejanje novih 
odlagališè odpadkov v parku ni dovoljeno.

KAJ POMENI USTANOVITEV PARKA 
ZA PREBIVALCE?

ZAKAJ ŽELIMO ZAVAROVATI LJUBLJANSKO 
BARJE KOT KRAJINSKI PARK?

KAJ JE KRAJINSKI PARK IN KAKŠNI SO 
NJEGOVI CILJI?

KATERA SO VARSTVENA OBMOÈJA 
KRAJINSKEGA PARKA?

?Karin Gabrovšek, Zavod RS za varstvo narave, Obmoèna enota Ljubljana, 
Cankarjeva 10 Ljubljana, T: 01 244 53 54; karin.gabrovsek@zrsvn.si

?Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za zavarovana 
obmoèja, Einspielerjeva 6, Ljubljana, T: 01 309 45 60; jelena.hladnik@gov.si

?Barbara Zupanc, Mestna obèina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, 
Zarnikova 3, Ljubljana, T: 01 306 43 07; barbara.zupanc@ljubljana.si

?spletne strani: www.kplb.mop.gov.si, www.ljubljanskobarje.si

Osebna izkaznica parka:

2Velikost parka: 160 km

Število naselij na v in robu parka: 25

Število prebivalcev v parku: okoli 40.000

in na robu parka: okoli 50.000

Vrste varovanih in zavarovanih naravnih obmoèij:
?Ekološko pomembno obmoèje
?Posebno obmoèje varstva(SPA) za 22 vrst ptic
?Posebno ohranitveno obmoèje (pSCI) za 23 živalskih vrst, eno rastlinsko 

vrsto in 9 habitatnih tipov
?Obmoèje Nature 2000

Število naravnih vrednot: 61

Število ožjih zavarovanih obmoèij: 6

Kje lahko 

izvem veè?

OSNUTEK UREDBE O KRAJINSKEM 
PARKU LJUBLJANSKO BARJE

MEJE KRAJINSKEGA PARKA IN VARSTVENIH 
OBMOÈIJ

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

(MAJ 2008)

Sožitje narave in clovekaSožitje narave in cloveka
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zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju;
ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile;
ohranitev znaèilne krajine; 
predstavitev bogate kulturne dedišèine;
spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja in razvoj produktov zdrave hrane;
upravljanje obmoèja v smeri trajnostnega razvoja;
veèji nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi;
strokovno tehnièna pomoè s strani upravljavca;
nove podjetniške priložnosti za razvoj dejavnosti, ki temeljijo na znaèilnostih in 
prednostih obmoèja;
veèja prepoznavnost obmoèja; 
razvoj blagovne znamke za storitve in izdelke iz parka; 
poveèanje povpraševanja po ponudbi mirnega oddiha in spoznavanja 
znamenitosti obmoèja;
veèje možnosti za pridobivanje  domaèih in mednarodnih razvojnih sredstev;

Park je razdeljen na tri varstvena obmoèja: prvo, drugo in tretje 

varstveno obmoèje, za katera so doloèeni razlièni varstveni režimi. 

Prvo varstveno obmoèje je naravovarstveno najpomembnejše in je 

prednostno namenjeno uresnièevanju varstva in ohranjanju naravnih 

vrednot, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter 

tistih elementov krajine, ki zagotavljajo njihov obstoj. Namenjeno je tudi  

kmetijski dejavnosti, ki je prilagojena doseganju ugodnega stanja rastlinskih 

in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov. 

Drugo varstveno obmoèje je naravovarstveno pomembno in je 

namenjeno uresnièevanju varstva in ohranjanju naravnih vrednot ter 

biotske raznovrstnosti in pestrosti krajine. Namenjeno je tudi sonaravni 

kmetijski dejavnosti in trajnostni rabi drugih naravnih virov na naèin, ki je 

za naravo èim manj moteè.

Tretje varstveno obmoèje je prednostno namenjeno ohranjanju krajinske 

pestrosti in spodbujanju trajnostnega razvoja, kjer je dovoljena raba 

prostora in pozidava na naèin, ki je usklajen s cilji krajinskega parka. 

Namenjeno je tudi  ohranjanju narave, vsaj v trenutni kakovosti, in 

prepreèitvi vnosa novih obremenjujoèih dejavnosti, ohranjanju kulturne 

dedišèine in kulturnih vrednot ter spodbujanju kmetijske in turistiène 

dejavnosti.

Ljubljansko barje skriva neprecenljivo bogastvo. Je ostanek najjužnejšega 
visokega barja v Evropi. Na barjanskih šotnih tleh se je razvilo posebno 
rastlinstvo. Obmoèje je eno zadnjih zatoèišè za nekatere redke in v evropskem 
merilu ogrožene vrste. Veè kot dvesto vrst ptic, devetinosemdeset vrst 
metuljev, oseminštirideset vrst kaèjih pastirjev so le suhoparne številke, ki 
oznaèujejo delèek barjanskega naravnega bogastva. To je najpomembnejše 
gnezdišèe za kosca in edino za velikega škurha v Sloveniji ter prebivališèe 
mnogih ogroženih živali s slovenskega Rdeèega seznama.

A ne le narava, tudi dedišèina èlovekove dejavnosti je bogata. Veèstoletno 
sožitje ljudi in narave je ustvarilo edinstveno in raznoliko kulturno krajino, ki jo 
doloèa mozaièni preplet poplavnih travnikov, steljnikov, njiv, mejic, gozdièev, 
jarkov in osamelcev na Ljubljanskem barju in je podlaga za veliko pestrost 
živalstva in rastlinstva. Na tem relativno malem košèku ozemlja so svoj peèat 
pustile številne kulture, od prazgodovinskih kolišèarjev, antiènih Rimljanov do 
zagnanih osuševalcev. Ljubljansko barje po tisoèletjih sožitja narave in èloveka 
izgublja bitko s civilizacijo, ki povzroèa naravi vse veèjo škodo z intenzivnim 
kmetijstvom, stihijsko urbanizacijo in onesnaževanjem  okolja. 

Ker je vse manj naravnih življenjskih prostorov s tako visoko biotsko in 
krajinsko pestrostjo,  ker so se mnoge živalske in rastlinske vrste znašle na 
robu preživetja, in  ker nam naravno ohranjeni prostori omogoèajo zdravo 
življenje predlagamo, da se Ljubljansko barje, ki je že varovano kot obmoèje 
najveèje biotske pestrosti v Evropski uniji (Natura 2000), zavaruje tudi kot 
krajinski park.

Da bi ohranili naravo in kulturno raznolikost  Ljubljanskega barja, moramo 
ukrepati skupaj in zdaj.

Krajinski park je obmoèje s poudarjenim kakovostnim in 
dolgotrajnim prepletom èloveka z naravo, ki ima veliko ekološko, 
biotsko ali krajinsko vrednost ( Zakon o ohranjanju narave, 71. èlen,  
Uradni list RS, št. 96/04).

Temeljni cilji ustanovitve krajinskega parka so:
zavarovanje naravnih vrednot in ohranitev biotske ter krajinske pestrosti 
Ljubljanskega barja;
omogoèanje kakovostnega bivanja prebivalcem v parku s spodbujanjem 
trajnostnega razvoja, skladnega z njegovo krajevno tradicijo;
spodbujanje novih zaposlitev in podjetniških priložnosti;
izboljšanje javne infrastrukture;
prepreèevanje dodatnega obremenjevanja okolja; 
omogoèanje raziskovanja, izobraževanja in sprostitve èloveka;
ohranjanje kulturne dedišèine in kulturnih vrednot;
ohranjanje prepoznavnih znaèilnosti prostora. 

Podlaga za ustanovitev in izvajanje ciljev krajinskega parka je:
Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki doloèa cilje parka, njegove meje 
in obmoèje, razvojne in varstvene usmeritve; notranjo conacijo in varstvene 
režime posameznih varstvenih obmoèij;
ustanovitev javnega zavoda, ki upravlja z obmoèjem; 
priprava naèrta upravljanja, ki je podlaga za uresnièevanje potrebnih ukrepov za 
doseganje zastavljenih ciljev.

Kaj lahko že danes storimo, da bo Ljubljansko barje živelo?
Ohranjamo obstojeèe travnike.
Kosimo pozno in vsaj vsako tretje leto.
Kosimo od sredine proti zunanjemu robu.
Varèno uporabljamo gnojila in fito farmacevtska sredstva.
Jarke in mejice èistimo le, èe je to nujno potrebno in na naravi prijazen naèin.
Odpadke, tudi izkopni material in zemljino, peljemo na deponije, kamor sodi.
Po parku se gibamo tako, da ne vznemirjamo živali in ne unièujemo rastlin.
Ne gojimo, naseljujemo in doseljujemo tujerodnih vrst.
Vodimo pse na vrvici.
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Temeljni namen ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje je 

vzpostavitev modernega zavarovanega obmoèja narave, v katerem se 

ohranja narava in znaèilna krajina ter bodo prebivalci dobili nove 

razvojne priložnosti, obiskovalci pa se bodo v njem dobro poèutili in ga 

radi obiskovali. 

Obmoèje Krajinskega parka Ljubljansko barje obsega najveèje obmoèje 

mokrotnih travišè s sistemom mejic in gozdnih, grmišènih ter vodnih 

površin v Sloveniji. To obmoèje je izjemno zaradi velikega števila naravnih 

vrednot in prisotnosti velikega števila ogroženih in mednarodno varovanih 

prostoživeèih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih 

tipov ter kot obmoèje številnih kulturnih vrednot in mozaiène krajine, ki je 

rezultat dolgotrajnega sožitja èloveka z naravo. 

Omejitve, ki jih bo prinesel park

Kar v Uredbi ni zapisano kot omejitev, je v parku dovoljeno, v kolikor to ni v 
nasprotju s predpisi z drugih podroèij.    

Na celotnem obmoèju parka ni dovoljeno ravnati, posegati, umešèati ali izvajati 
dejavnosti in aktivnosti v obsegu, èasu in na naèin, ki ogroža cilje parka in slabša 
hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti parka, predvsem z vidika :
?doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in 

habitatnih tipov;
?zagotavljanja za krajinski park pomembnih hidroloških razmer  
?ohranjanja in poveèevanja, krajinske pestrosti, obsega ekstenzivnih travnikov in 

skupnega obsega linijskih vegetacijskih struktur ter površin, porašèenih z 
gozdom.

V obstojeèo kmetijsko rabo park s svojimi režimi ne bo posegal, bo pa omejil 
intenziviranje novih kmetijskih površin, ki so pomembne z vidika varstva narave 
ter omejil melioracije in hidroregulacije, ki slabšajo ugodno stanje vrst in njihovih 
življenjskih prostorov. 

V parku zlasti ni dovoljeno spreminjati stanja habitatov nizkega in visokega barja 
in šotišè, spreminjati vodnega režima, vznemirjati in odvzemati iz narave ptic ter 
ostalih ogroženih in zavarovanih živalskih vrst, zasipavati ali poglabljati vodotokov 
in jarkov.  Omejene so nekatere športno rekreativne aktivnosti, kot denimo 
letenje z motornimi letali, taborjenje in kurjenje v naravi. Širitev in urejanje novih 
odlagališè odpadkov v parku ni dovoljeno.

KAJ POMENI USTANOVITEV PARKA 
ZA PREBIVALCE?

ZAKAJ ŽELIMO ZAVAROVATI LJUBLJANSKO 
BARJE KOT KRAJINSKI PARK?

KAJ JE KRAJINSKI PARK IN KAKŠNI SO 
NJEGOVI CILJI?

KATERA SO VARSTVENA OBMOÈJA 
KRAJINSKEGA PARKA?

?Karin Gabrovšek, Zavod RS za varstvo narave, Obmoèna enota Ljubljana, 
Cankarjeva 10 Ljubljana, T: 01 244 53 54; karin.gabrovsek@zrsvn.si

?Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za zavarovana 
obmoèja, Einspielerjeva 6, Ljubljana, T: 01 309 45 60; jelena.hladnik@gov.si

?Barbara Zupanc, Mestna obèina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, 
Zarnikova 3, Ljubljana, T: 01 306 43 07; barbara.zupanc@ljubljana.si

?spletne strani: www.kplb.mop.gov.si, www.ljubljanskobarje.si

Osebna izkaznica parka:

2Velikost parka: 160 km

Število naselij na v in robu parka: 25

Število prebivalcev v parku: okoli 40.000

in na robu parka: okoli 50.000

Vrste varovanih in zavarovanih naravnih obmoèij:
?Ekološko pomembno obmoèje
?Posebno obmoèje varstva(SPA) za 22 vrst ptic
?Posebno ohranitveno obmoèje (pSCI) za 23 živalskih vrst, eno rastlinsko 

vrsto in 9 habitatnih tipov
?Obmoèje Nature 2000

Število naravnih vrednot: 61

Število ožjih zavarovanih obmoèij: 6

Kje lahko 

izvem veè?

OSNUTEK UREDBE O KRAJINSKEM 
PARKU LJUBLJANSKO BARJE

MEJE KRAJINSKEGA PARKA IN VARSTVENIH 
OBMOÈIJ

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

(MAJ 2008)
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