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6 Viri in literatura 

 
 

Glavni viri 

 

• Izhodišča za pripravo okoljskega poročila SPRO Ig z UZ naselja Ig in KZ Kurešček, UL, BF, 
Oddelek za krajinsko arhitekturo, oktober 2006, 29. str. 

• Strategija prostorskega razvoja občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in Krajinsko zasnovo 
Kurešček, UL, FGG, Katedra za prostorsko planiranje, oktober 2006, 37 str.  

• Študija ranljivosti prostora občine Ig, UL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, avgust 2006, 133 str. 
 
 
Viri okoljskih ciljev in kazalcev stanja okolja 

 
• Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva)  
• Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) 
• IPCC-direktiva (96/61/ES) 
• Kazalci okolja v Sloveniji (http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/index_html)  
• Kjotski protokol 
• Nitratna direktiva (91/676/EGS) 
• Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Ur. list RS 76/2004 
• Okvirna vodna direktiva (2000/60/ES) 
• Politika urejanja prostora RS (http://www.gov.si/upr/doc/politika-upro.pdf) 
• Program priprave SPRO Ig 
• Program razvoja gozdov v Sloveniji, Ur. list RS, št. 14/1996 
• Prostorski red Slovenije (Uredba o Prostorskem redu Slovenije, Ur.l. RS, št. 122/2004) 
• Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/dd/11/47/22003A0717(01)SL.pdf) 
• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Ur.l. RS, št. 2/2006 
• Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2004) 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur. list RS, št. 49/2004, 110/2004 
 
 
Smernice nosilcev urejanja prostora 

 
• Naravovarstvene smernice za SPRO Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in Krajinsko zasnovo 

Kurešček ter PRO Ig – Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, oktober 2005 
• Smernice varstva kulturne dediščine za SPRO Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in Krajinsko 

zasnovo Kurešček – Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, oktober 
2005 

• Smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo PRO Ig, MOP - ARSO, 7. 10. 2005 
• Smernice za pripravo SPRO in PRO Ig, MORS - Uprava RS za zaščito in reševanje, 3. 10. 2005  
• Smernice s področja kmetijstva za pripravo SPRO Ig – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 20.9.2005 
• Smernice s področja kmetijstva za pripravo PRO Ig – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 26.9.2005 
 
Zakonodaja 

 
• Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (spremenjena) (Malteška konvencija) (European 

convention on the Protection of the Archeological Heritage (revised), European Treaty series No. 
143, Council of Europe, 1992; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke 
dediščine (spremenjene) (MEKVAD), Ur. list RS, št. 24/1999; 
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• Evropska konvencija o krajini (European landscape convention, European Treaty Series No. 176, 
Council of Europe, 2000; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK), Ur.list RS, št. 
74/2003) 

• Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope (Granadska konvencija) (European convention for 
Architectural Heritage of Europe, european Treaty Series No. 121, council of Europe, 1985; Ur. list 
SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4-11/1991; Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta 
Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih 
sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile, Ur. list 
RS, št. 14/1992); 

• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (UNESCO, sprejeta 1972, veljavna od 
1975; Ur. list SFRJ, št. 56/1974, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, 
mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu konvencij mednarodne organizacije dela, 
konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih 
večstranskih pogodb, Ur. list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/1992, Ur. list RS, št. 54/92.  

• Odlok o strategiji prostorskega reda Slovenije, Ur. list RS, št. 76/04 
• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, Ur. list RS, št.106/02; 50/05 
• Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Ur. list RS, št. 64/04, 5/06 
• Pravilnik o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, Ur. list 

RS, št. 130/04 
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo 

izvajanje, Ur. list RS, 70/96 in 45/02 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih 

podlag, Ur. list RS, št. 127/2004, 133/04 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih 

strokovnih podlag, Ur. list RS, št. 17/04 
• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. list RS, št. 105/05 
• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Ur. list RS, št. 121/04 
• Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje izvedbe planov na okolje, 

Ur. list RS, št. 73/05 
• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Ur. list RS, št. 88/05 
• Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, Ur. list RS, št. 84/05 
• Zakon o gozdovih (ZGO), Ur. list RS, št. 30/93, 67/02 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ – UPB1) Ur. list RS, št. 55/2003 
• Zakon o ohranjanju narave (ZON - UPB2), Ur.list RS, št. 96/2004 
• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 
• Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD; Ur. list RS, št. 7/199, 110/2002, 126/2003) 
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1 - UPB1), Ur.list RS, št. 39/06 
• Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju /ZVPH/, Ur.list SRS, št. 15/1976, 

29/1986, RS, št. 32/1993, 29/1995, 45/1995, 41/04-ZVO-1 
• Zakon o vodah (ZV-1), Ur. list RS, št. 2/04, 41/04 
 
 
Ostali viri 

 

• Analiza posedanja ljubljanskega barja zaradi črpanja vode v zvezi z načrtovanim vodnjakom – V 
2Agl v vodarni Brest, IRGO, 2000 

• Conacija notranjih habitatov kvalifikacijskih vrst ptic, vmesno poročilo, DOPPS, junij 2005, 80 str. 
• Meteorološki letopis 2004 

(http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/poro~cila_in_publikacije/meteoroloski_letopi
si.html)  

• Monitoring podtalnice in površinskih vodotokov na območju Mestne občine Ljubljana – obdobje 
april 2005 - april 2006, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, maj 2006, 75 str. 

• Navodila za pripravo strateških presoj vplivov regionalnih razvojnih programov na okolje 
• Orožen Adamič M., 1998. Ljubljansko barje. V: Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, str. 380-401 
• Popis prebivalstva 2002, Statistični urad RS, (http://www.stat.si/popis2002/si/default.htm) 
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• Poročilo o stanju okolja, 2002 
(http://www.arso.gov.si/poro~cila/Poro~cila_o_stanju_okolja_v_Sloveniji/index.html)  

• Program razvoja podeželja 2004-2006 
(http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/ssk/PRP-program-spremembe-
konsolidirano.pdf)  

• Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, Poročilo za leto 2004, Univerza v Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2005 

• Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, Krajine predalpske regije, 1998 
• Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, Kraške krajine notranje Slovenije, 1998 
• Strokovne podlage za oblikovanje Strategije prostorskega razvoja občine Ig, Urbanistično zasnovo 

naselja Ig in Krajinsko zasnovo Kurešček, 2004 
• Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja na primeru SPRO 

in PRO Ig, Aquarius, avgust 2006, 70 str. 
 
 
Elektronski viri 
 
• http://www.obcina-ig.si/obcina-

ig/Znamenitosti/Naravne%20znamenitosti/Naravne%20znamenitosti.htm 
• http://www.ljubljana.si/si/mescani/okolje/stanje/kakovost_podzemne_vode/default.html 
• http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/ljubljana.html 
• http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/podneb_10_tabele.html 
• http://www.arso.gov.si/podro~cja/podnebne_spremembe/projekti/arso_klimatske.html 
• http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/obremenitve/87c.jpg 
• http://eionet-

si.arso.gov.si/kazalci/index_html?Kaz_id=18&Kaz_naziv=Emisije%20amoniaka&Sku_id=3&Sku_n
aziv=ZRAK&tip_kaz=1#KAZALEC_TOP 

• http://eionet-
si.arso.gov.si/kazalci/index_html?Kaz_id=16&Kaz_naziv=Emisije%20žveplovega%20dioksida&Sku
_id=3&Sku_naziv=ZRAK&tip_kaz=1#KAZALEC_TOP 

• http://eionet-
si.arso.gov.si/kazalci/index_html?Kaz_id=17&Kaz_naziv=Emisije%20dušikovih%20oksidov&Sku_i
d=3&Sku_naziv=ZRAK&tip_kaz=1#KAZALEC_TOP 

• http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/index_html? 
• Kaz_id=18&Kaz_naziv=Emisije%20amoniaka&Sku_id=3&Sku_naziv=ZRAK&tip_kaz=1 
• http://www.ljudmila.org/sef/stara/piltaverclanek.htm 


