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UVODNO OBRAZLOŽITEV POROČILA 
 
To okoljsko poročilo je bilo zastavljeno kot okoljska presoja Strategije prostorskega razvoja občine Ig. 
Tak je bil prvotni dogovor z očino Ig in tudi z Ministrstvom za okolje in prostor. Obenem je bilo poročilo 
zastavljeno tudi tako, da bi lahko pomenilo vzorčni primer za izdelavo strokovnega dela celovitih presoj 
vplivov na okolje občinskih prostorskih dokumentov. Ugodna okoliščina pri tem je bila, da je bilo 
mogoče vzpostaviti zelo dobro vzajemno informiranje med ekipo, ki je izdelovala strategijo prostorskega 
razvoja občine Ig in, kasneje, prostorski red občine Ig, ter našo ekipo. Medsebojno informiranje je bilo 
vzpostavljeno že pri študiji renljivosti okolja, kar je pomenilo, da so se morebitni problemi v zvezi z 
varstvom okolja reševali sproti. 
 
Tu bi kazalo zapisati nekaj besed o posebni izkušnji pridobljeni ob izdelovanju poročila. Gre namreč za 
dve med sabo neposredno povezani kategoriji prostorskega plana, ki pa sta v okviru presoje dobili 
različen pomen: (1) razvojni program in (2) prostorska opredelitev programskih sestavin (prostorizacija 
programa).  
 
Strategija prostorskega razvoja je lahko prikaz programskih sestavin z njihovo sorazmerno manj natačno 
prostorsko opredelitvijo. Lahko gre zgolj za bolj ali manj shematičen prikaz razvojnega programa. 
Celovita presoja je zato v tem primeru usmerjena bolj v presojo sprejemljivosti programskih prvin 
(načrtovanih dejavnosti) in njihove količine. Vprašujemo se na primer, ali je v prostoru občine sploh 
sprejemljiva stanovanjska zidava ali proizvodna cona in ali načrtovani obseg ne pomeni prevelike 
obremenitve okolja. V tem primeru ne preverjamo okoljske ustreznosti prostorskega položaja 
programskih prvin. Študija ranljivosti okolja, ki je bila pripravljena za občino Ig, je bila namenjena 
presojanju okoljske sprejemljivosti prostorskega položaja načrtovanih dejavnosti ali posegov v okolje. 
Zato je bil v okoviru priprave tega poročila, ob presoji same sprejemljivosti programskih prvin, presojan 
tudi prostorski polžaj načrtovanih programskih prvin. V nekaterih primerih tudi ob dokaj natančnem 
prostorskem prikazu dejavnosti privzetem iz prostorskega reda, ki je bil v času presojanja v izdelavi (npr. 
letališče, hipodrom, stanovanjska zidava).  
 
To pa pomeni, da je v tem primeru mogoče uporabiti določilo Zakona o urejanju prostora, kot je zapisano 
v 40. členu, v 3. odstavku: »Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se celovita presoja vplivov na 
okolje ne izvede za plan, ki vsebuje posege ali obsega območja iz prejšnjega odstavka in je izdelan na 
podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, pa ne vsebuje novih 
posegov ali ne obsega novih območij iz prejšnjega odstavka glede na plan, na podlagi katerega je 
pripravljen.« (Ur.l. 41/2004, 22. 4. 2004) 
 
Po pregledu Okoljskega poročila strategije prostorskega razvoja občine Ig je Ministrstvo za okolje in 
prostor z dopisom 18. 12. 2006 predlagalo občini Ig, da to poročilo preimenuje v Okoljsko poročilo za 
strategijo in prostorski red občine Ig. Ob natančnosti presoje prostorskega položaja dejavnosti, ki jo je 
omogočila študija ranljivosti prostora, je v tem primeru docela upravičeno imeti to poročilo za strokovno 
presojo okoljske sprejemljivosti tako strategije prostorskega razvoja kot prostorskega reda občine Ig in bi 
izdelovanje novega poročila za prostorski red občine Ig bilo nepotrebno podvajanje dela in stroškov. 
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