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ZAPISNIK 10. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 6. 10. 2008 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, Alojz Kobal, Bojana 
Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Franc Toni, Miran 
Virant. 
 
Opravičeno odsotni Roman Celarc, Urška Intihar, Tone Krnc, Zlatko Usenik. 
 
Ostali prisotni: Mladen Berginc (Ministrstvo za okolje in prostor), Jelena Hladnik 
(Ministrstvo za okolje in prostor), Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Marjana Župec, Drago 
Kosec (SVS Podgozd), Brane Ciber (SVS Dobravica), Rajko Glavan (SVS Strahomer), Uroš 
Čuden (SVS Iška Loka), Robert Peterlin (SVS Matena), Matjaž Zupan (SVS Ig), Tone Modic 
(SVS Kot), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Aleš Tancek (SVS Vrbljene). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev predloga Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje 
 
K točki 1 
Županu pove, da je Ministrstvo za okolje in prostor upoštevalo pripombe, podane na javni 
razpravi, samoupravne lokalne skupnosti in prebivalcev, ki živijo v tem območju Krajinskega 
parka. Za občino Ig pa je pomemben varstveni režim, saj predlagana uredba omejuje gnojenje 
in škropljenje s sredstvi proti plevelu v ožjih zavarovanih območjih, ki predstavlja Iški morost 
to je program kosca pri Brestu ter Kozlarjeva gošča in ribnike v dolini Drage.  
Sledi razprava. 
Franc Toni vpraša ali bo v ožjih zavarovanih območjih v dolini Drage dovoljeno uporabljati 
sredstva za zdravljenje vodnih živali. Predlaga še, da se lastnikom kmetijskih zemljišč dovoli 
kolobarjenje. 
Mladen Berginc pove, da v primeru epidemij, ker gre za preprečevanje bolezni, se prepovedi 
in pravila o varstvu narave izključujejo, to določa Zakon o ohranjanju narave.  
Jelena Hladnik pove, da kmetje ne smejo spreminjati obsega ekstenzivnih travnikov na barju. 
Alenka Jeraj meni, da bo park živel toliko kolikor bodo člani delovni in aktivni. Pomembno 
je, da se bo v javni zavod imenovalo naše predstavnike, tistih ki tu živimo in delamo. Le tako 
se bo dosegalo zastavljene cilje, varovanje narave, barja, namreč do danes smo se srečevali z 
divjimi odlagališči. 
Franci Strle predlaga, da se v uredbo napiše, da je možno povečevati njivske površine 
oziroma dovoli kolobarjenje, to so želje vseh kmetovalcev Ljubljanskega barja. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel mnenje: Občinski svet Občine Ig se strinja z 
vsebino predloga Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki ga bo na svoji seji 
sprejela Vlada Republike Slovenije predvidoma 9.10.2008. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
Zapisala: 
Marjana Župec 
         Janez Cimperman  
                  ŽUPAN 
             


