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PREDLOG SKLEPA:Občinski svet je obravnaval in sprejel dopolnjen osnutek Odloka o 

prostorskem redu občine Ig OPN-4- PRVO BRANJE in se seznanil s 
stališči do pripomb iz javne razgrnitve 

 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
1. Razlogi za spremembo in dopolnitev  

Prostorski red Občine Ig je stopil v veljavo maja 2012 (Uradni list RS, št. 35/12). 
V sklopu reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni (ZPKZ Ig) bo Ministrstvo 
za pravosodje izvedlo prenovo območja grajskega kompleksa. Prenova bo zajemala rekonstrukcijo 
in dozidavo gradu, gradnjo novih objektov in pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno 
energetsko ureditev. Za kar je bila narejena prostorska preveritev ter usklajeno z nosilci urejanja 
prostora pripravljena projektna naloga za izvedbo javnega natečaja.  
Občina Ig je skupaj s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in Ministrstvom za kulturo pripravila 
»Izvedbo interpretacije naravne in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju«. Na podlagi naloge 
se bo na območju občine Ig izvedla Interpretacija dediščine kolišč na Ljubljanskem barju znotraj 
območja IG 16-2/ZP.  
V obeh primerih gre tudi za omejen rok glede koriščenja finančnih sredstev. 
Prav tako so se v času veljavnosti PRO pokazale potrebe po manjših korekcijah v tekstualnem 
delu ter ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi PRO Ig še 
niso mogla biti upoštevana. 

2. Obseg in vsebina sprememb 
Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembe načina urejanja iz OPPN v PRO z natančnejšimi 
pogoji glede posegov za območje ZPKZ Ig in območje rekonstrukcije koliščarske naselbine.  

 
3. Postopek 

Postopek OPN IG - 4  se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega 
prostorskega načrta, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju. 



 

V postopek priprave  so vključeni nosilci urejanja prostora opredeljeni v sklepu o začetku postopka 
priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu občine Ig OPN Ig - 4 (Mostiščar št. 2, 
marec 2017). V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanje tudi drugih  
nosilcev urejanja prostora, jih lahko pripravljavec k sodelovanju povabi v kasnejših fazah postopka. 
Čeprav se predvideva, da za OPN IG - 4  ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje, 
je bilo potrebno o tem pridobiti odločbo pristojnega organa. 
 
Grafični potek postopka in območja sprememb so prikazani v prilogi »Povzetek za javnost« 
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