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Uvod 
 

 

Strateška
1
 presoja razvojnega programa in prostorskega plana 

 

To poglavje dodajamo k besedilu in prikazu presoje zaradi nejasne razmejitve med presojanjem 

razvojnih programov in prostorskih planov, ki se je pokazala kot problem pri pripravi te presoje 

vplivov na okolje. Kot pedagoška in raziskovalna institucija s področja urejanja prostora in 

varstva okolja ne moremo spregledati tega problema in moramo nanj opozoriti. Sploh pa smo to 

okoljsko poročilo tudi zastavili kot vzročni primer, kot 'case study' za bodoča poročila, ki se 

bodo pripravljala v zvezi z občinskimi strategijami prostorskega razvoja. Zato smo vključili tudi 

to bolj načelno in teoretično poglavje.  

 

Najprej se bomo zadrţali pri problemu delitve med presojanjem razvojnih programov in 

prostorskih planov.  

 

 

1. Razvojni program  
 

Razvojni program je ubesedenje ţelenega ekonomskega in socialnega (druţbenega) razvoja v 

nekem območju. Slovarska opredelitev, da je program skupek nalog, del, ki se določijo za 

uresničitev (Bajec, 1985, s. IV. 233), je širša, in ne zadeva samo ekonomskega in/ali druţbenega 

razvoja, ki naj bi ga tudi prostorsko ustrezno organizirali. Program v okviru prostorskega 

planiranja je opredeljen oţje. To so tiste naloge in dela, ki se s prostorskim planom 

'prostorizirajo'
2
. Sestavine programa se torej s planom prostorsko opredelijo. Pri razvojnem 

programu ne gre neogibno samo za besedilo. Za prikaz ţelenega druţbenoekonomskega stanja 

nekega območja se lahko uporabijo tudi druga sporočilna pomagala, na primer preglednice, 

grafikoni in podobno. Kartografsko prikazovanje ţe pomeni plan. Vendar je tudi tu lahko 

določena razlika. Imamo kartografske prikaze, ki samo shematično 'prostorizirajo' program. V 

takem primeru le teţko rečemo, da gre za prostorski plan, teţko bi rekli, da gre za lokacijske 

opredelitve. Skratka, program lahko vključuje kvalitativne in kvantitativne opredelitve, bolj ali 

manj ilustrirane z različnimi dopolnilnimi razlagami in prikazi. Kar je pomembno poudariti, je, 

da program ne pomeni 'prostorizacije', razen one najbolj splošne, da gre za napoved ţelenega 

razvoja v nekem območju, npr. v drţavi, v občini itd. Razvojni program še ni prostorski plan, ni 

niti strategija prostorskega razvoja ali prostorski red, niti kako drugače poimenovan prostorski 

plan. Ko se razvojni program in prostorski plan nahajata v enotnem elaboratu, se postavlja 

vprašanje, ali je upravičena hkratna presoja razvojnega programa in plana in predvsem, ali je za 

njuno presojanje mogoče uporabiti isto metodologijo.  

 

Hipoteza, ki jo tu uvodoma skušamo zagovarjati in ki jo dokazujemo tudi s samim načinom 

vrednotenja strategije prostorskega razvoja občine Ig, je, da presojanje programa in plana 

zahteva različne valorizacijske postopke. 

 

Dejstvo, da razvojni program ne opredeljuje prostorskega poloţaja dejavnosti, te dejavnosti pa 

vendarle opisuje dovolj dobro, da je mogoče soditi o mnogih njihovih okoljskih vplivih, 

nakazuje moţnost posebne presoje samega razvojnega programa. Razvojni program je treba 

                                                 
1 V uvodnem delu je uporabljen pojem »strateška presoja« zaradi takšne označitve v literaturi. V nadaljnjem 

besedilu se skladno s slovensko zakonodajo uporablja pojem celovita presoja vplivov na okolje. 
2 Ta ne preveč lepa toda kar funkcionalna beseda se včasih v strokovnih krogih uporablja za opis prostorske 

opredelitve neke namere, posega, naloge ali dela, torej razvojnega programa nekega območja.  
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presojati ločeno od njegove prostorizacije, to je prostorskega plana. Vendar se prav pri 

presojanju vplivov na okolje kmalu lahko razkrije teţavnost delitve na program in njegovo 

'prostorizacijo'. Vplivi na okolje se namreč velikokrat pokaţejo šele v konkretnih prostorskih 

razmerah in ocena razvojnega programa glede takih vplivov na okolje ni mogoča. Primer, s 

katerim to lahko prikaţemo, je povzet iz Metodološka priporočila za izdelavo SPVO razvojnih 

programov, planov in politik (objavljeno v Zborniku Trajnostno regionalno razvojno 

načrtovanje, Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, 2000) Ta navodila 

prikazujejo način strateške presoje regionalnega plana z uporabo matrike vplivov (Slika 1 str. 2). 

Kot razvojna strateška moţnost je v matriki navedena graditev regionalnih avtocest v dolţini 200 

km. Zgolj v okviru razvojnega programa je mogoče oceniti, da se bo povečala uporaba agregatov 

in goriva. Mogoče je tudi nedvoumno ugotoviti, da se bo povečala poraba obnovljivih virov nad 

obsegom, ki ga 'dopušča njihova zmoţnost obnavljanja'. Dodatnih izpuščanj toplogrednih plinov 

sistem namreč ne more več nevtralizirati. Vsak nov dotok ogljikovega dioksida v ozračje je 

prispevek k globalnemu onesnaţenju. Obseg prometa, ki bo na bodočih cestah, je najbrţ 

predvidljiv. Obstoječe prometne zagate in predviden obseg prometa je gotovo bil vzrok za 

'strateško moţnost graditve 200 km novih avtocest'. Skratka, ocena prispevka k globalnemu 

onesnaţenju s toplogrednimi plini je vsaj načelno mogoča s sorazmerno zanesljivostjo ne glede 

na to, kje konkretno se bodo nove avtoceste v prostoru gradile. Zato je ocena kazalnika vpliva 

'Čim manjša poraba neobnovljivih virov' lahko nedvoumna in označena z XX – 'pomemben 

negativen vpliv'.  

 

 
Slika 1: Strateška presoja regionalnega plana z uporabo matrike vplivov 
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V rubriki 'ohranjanje in izboljšanje stanja na področju prosto ţivečega ţivalstva in rastlinstva, 

habitatov in pokrajin' pa ţe ne moremo več nedvoumno določiti teţe vpliva. Vpliv bo negativen. 

Toda njegovega obsega tudi ob tako grobem ocenjevanju, kot je prikazano v matriki zgoraj, ni 

mogoče določiti brez 'prostorizacije' teh 200 km regionalnih avtocest. Zato ocene ostajajo v 

razponu 'od-do', X ali XX s komentarjem: 'Odvisno od poti in ukrepov za zmanjševanje 

negativnih vplivov'. Te poti in ukrepi pa so lahko zelo različni glede na prostorske razmere, v 

katerih bomo gradili in v katerih bodo obratovale ceste.  

 

Primer nedvomno kaţe, da ne samo, da presojanje programa in prostorskega plana ne moreta 

potekati po enotni metodologiji, tudi vseh vplivov (kazalnikov) ni mogoče enako uporabiti pri 

presojanju programov in planov. Nekatere vplive je mogoče dejansko presojati na ravni 

programskih opredelitev, torej kakovostne in količinske opredelitve neke nove dejavnosti v 

prostoru, druge pa samo na ravni prostorskega plana. 

 

Pri programu je pomembno ugotoviti, ali so programske prvine sploh lahko uresničljive v nekem 

okolju. Če, na primer, stanovanjske enote ţe danes onesnaţujejo okolje, na primer zrak ali vode 

ali tla, do meja dopustnosti, bi širjenje pozidave lahko pomenilo preseganje dopustnega vpliva in 

obremenjevanje okolja, ki ga ne smemo dovoliti. V takem primeru bi lahko stanovanjsko zidavo 

črtali iz programa razvoja. To je seveda hipotetičen primer. V vsakem primeru obstoja tudi 

moţnost, da z ustreznimi ukrepi zmanjšamo onesnaţevanje obstoječe stanovanjske zidave ter da 

načrtovano novo stanovanjsko zidavo zasnujemo na način, da ne bo onesnaţevala okolja. Kar je 

pomembno, je, da v takem primeru ugotovimo ta okoljski problem in da s poročilom o vplivih na 

okolje predlagamo ustrezne rešitve:  

 

a) ali iz programa črtamo stanovanjsko zidavo,  

b) ali program dopolnimo s tem, da si vanj vključimo sanacijo obstoječega stanja, in da za novo 

načrtovano stanovanjsko zidavo uveljavimo omilitvene ukrepe. 

 

Sistem kazalnikov, ki kvantificira stanje okolja znotraj neke prostorske enote, na primer občine 

ali njenega posameznega dela ali morda celo neke širše enote, kot je v primeru presoje občine Ig 

Ljubljanska kotlina, je ustrezna metoda presojanja sprejemljivosti programa razvoja. Izhodiščno 

opredelimo načrtovano dejavnost, na primer stanovanjsko zidavo, kakršna lahko pričakujemo 

glede na stanje dejavnosti danes. Če se s presojo pokaţe, da bi lahko ob omilitvenih ukrepih tako 

dejavnost izboljšali v pogledu okoljevarstvenih zahtev, potem se kot rezultat presoje predlaga 

ustrezne popravke – usmeritve za razvoj dejavnosti. 

 

S presojo razvojnega programa smo tako opravili šele en del presoje. 

 

 

2. Strategija prostorskega razvoja 
 

Metodologija presojanja prostorskega plana izhaja iz predpostavke, da z ustreznim prostorskim 

poloţajem dejavnosti lahko prispevamo k zmanjšanju obremenitve okolja zaradi novih 

dejavnosti/posegov. Preprosto, ni vseeno kje neka dejavnost je v prostoru. Od poloţaja te 

dejavnosti, od 'prostorizacije' razvojnega programa, je odvisen obseg vplivov na okolje. Vpliv na 

okolje je vedno posledica delovanja neke tehnologije na določenem mestu v prostoru (glej sliko 

2 spodaj). Na tem preprostem obrazcu je zgrajena metodologija presojanja vplivov na okolje 

glede na prostorski poloţaj dejavnosti/posega. Kakšni so potencialni vplivi na okolje neke 

'prostorizirane' dejavnosti ali posega, opredeljuje model ranljivosti prostora. Model ranljivosti 

daje prostorsko sliko vplivov, to je, prikazuje, kje v prostoru bi lahko bili vplivi večji, kje manjši, 

če bi se dejavnost 'prostorizirala'. Model ranljivosti daje tudi osnovo za kvantifikacijo vpliva, ki 
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se kaţe na določeni lokaciji, ki je opredeljena kot prostorski poloţaj neke dejavnosti. V resnici je 

model ranljivosti edina prava moţnost za presojo ustreznosti prostorskega poloţaja, to je, za 

presojo prostorskega plana.  

 

 

 
 
Slika 2: Tehnologija – prostor – vpliv na okolje 

 

 

3. Presojanje vplivov strategije prostorskega razvoja občine 
 

V tem poročilu o vplivih Strategije prostorskega razvoja občine Ig na okolje je presoja 

pripravljena po dveh metodologijah: 

- s pomočjo standardnih kazalnikov, predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu, 

- kot alternativa so bili v presoji uporabljeni modeli ranljivosti okolja, pripravljeni znotraj 

naloge Študija ranljivosti prostora občine Ig. 

 

Medtem ko standardni kazalniki sluţijo predvsem za presojo programskih prvin, ki jih je mogoče 

presojati ne da bi jih podrobneje prostorsko opredelili, so modeli ranljivosti uporabnejši za 

presojo 'prostoriziranih' dejavnosti. Imamo jih lahko za 'prostorizirane' kazalnike vpliva plana na 

okolje, pri čemer je njihova uporabnost pri presoji pogojena tudi z moţnostjo 'prostorizacije' 

okoljske sestavine, ki jo obravnavamo.  
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1 Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
 

 

Občina Ig v skladu s prostorsko zakonodajo (Zakon o urejanju prostora, Ur. list RS, št. 110/02, 

8/03 – popr., Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Strategije prostorskega razvoja občine 

ter vrstah njenih strokovnih podlag, Ur. list RS, št. 17/04, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu 

priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag, Ur. list RS, št. 

127/2004, 133/2004 – popr.) pripravlja nove prostorske planske akte: Strategijo prostorskega 

razvoja občine Ig z urbanistično zasnovo naselja Ig in krajinsko zasnovo Kurešček (v 

nadaljevanju SPRO Ig) in Prostorski red občine (v nadaljevanju PRO Ig).  

 

Občina je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (v nadaljevanju MOP) z vlogo oddano 

22.12.2004 in dopolnjeno 11.1.2005 obvestila o nameri priprave Strategije prostorskega razvoja 

občine Ig z urbanistično zasnovo naselja Ig in krajinsko zasnovo Kurešček. MOP je 15.2.2005 z 

odločbo obvestil občino, da mora v skladu s 40. členom ZVO-1 izvesti celovito presojo vplivov 

na okolje za SPRO Ig. Vplivi plana na okolje se ugotovijo in presodijo na podlagi okoljskega 

poročila in njegove revizije, ki jo je dolţan zagotoviti pripravljavec plana. Ker je pribliţno 80% 

območja občine Ig v posebnem varstvenem območju Natura 2000, je za ta območja treba izvesti 

presojo v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na 

varovana območja (Ur. list RS, št. 130/04). 

 

Okoljsko poročilo je v 3. členu Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 

presoje izvedbe planov na okolje (Ur. list RS, št. 73/05) opredeljeno kot dokument, v katerem se 

opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, 

varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter moţne alternative, ki upoštevajo okoljske 

cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Izhodišča za pripravo okoljskega 

poročila so okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja in vrednotenja 

vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino. 

Okoljsko poročilo naj bi po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 

presoje izvedbe planov na okolje vsebovalo naslednja poglavja: 

 

1. podatki o planu, zlasti pa: 

a) ime plana; 

b) cilji in kratek opis plana vključno z opredelitvijo odnosa do drugih ustreznih planov; 

c) celoten prostor ali območje, ki ga zajema plan; 

d) morebitno določitev namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, razmestitve dejavnosti 

v prostoru ali prostorske usmeritve in prostorski obseg vseh načrtovanih posegov z vplivi na 

okolje; 

e) velikost in druge osnovne podatke o vseh načrtovanih posegih z vplivi na okolje; 

f) predvideno obdobje izvajanja plana; 

g) potrebe po naravnih virih; 

h) predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi. 

Podatki iz točke c) in d) morajo biti priloženi v kartografski obliki. Podatki iz točke e) so lahko le 

v tabelarični obliki, v povezavi s točko d), ki je v kartografski obliki.  

Če je iz usmeritev oziroma meril in pogojev plana razvidna vsebina točke e), zadošča sklicevanje 

na ustrezni del besedila plana; 

 

2. podatki o stanju okolja, zlasti pa: 

a) opis obstoječega izhodiščnega stanja okolja in obstoječe obremenjenosti okolja; 

b) prikaz stanja okolja in njegovih delov s kazalci stanja okolja; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004127&stevilka=5335
http://www.uradni-list.si/1/kazalo.cp2?urlid=2004133
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c) prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na katerih je 

zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine 

predpisan poseben pravni režim; 

d) povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali njihovih delih, podatke o 

pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma drugih smernic za pripravo plana ter strokovnih 

podlagah in stopnjo njihovega upoštevanja v planu, zlasti glede omilitvenih ukrepov; 

 

3. podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in 

vrednotenje vplivov plana, zlasti pa: 

a) okoljski cilji plana z obrazložitvijo načina določitve glede na okoljske cilje, stanje okolja in 

cilje plana in način upoštevanja teh ciljev pri pripravi plana; 

b) izbrana merila vrednotenja vplivov plana na okolje z utemeljitvijo izbora in načina uporabe; 

c) uporabljene metode ugotavljanja ter vrednotenja vplivov plana z utemeljitvijo izbora in 

načina uporabe; 

 

4. podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja, zlasti pa: 

a) opredelitev o ugotovljenih pomembnih vplivih plana, ki so lahko: neposredni, daljinski, 

kumulativni in sinergijski, kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni, trajni in začasni; 

b) presoja ugotovljenih vplivov glede na okoljske cilje plana; 

c) ugotovitve v primeru preveritve možnih alternativ, navedba preverjenih alternativ in razlogi 

za izbor predlagane alternative, primeroma zlasti glede: 

 lokacije in smeri; 

 obsega in velikosti; 

 načina uresničevanja ciljev; 

 postopkov gradnje; 

 metod dela; 

 postopkov razgradnje ob koncu življenjske dobe posega v okolje; 

 predlogov časovne razporeditve in časovnega obsega (npr. sezonsko delo); 

 opisov in navedb pri vsaki možni alternativi, kako je bila ocenjena; 

 podatkov o presoji možnih alternativ glede na njihov vpliv na okoljske cilje plana; 

d) razlago o možnostih omilitve bistvenih ali uničujočih vplivov plana z navedbo ustreznih 

omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa; 

e) določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev njihove izvedbe in 

način spremljanja uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov; 

 

5. predvidene načine spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana; 

 

6. navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila; 

 

7. ločen prikaz ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanašajo na varovana območja v skladu z 

drugim odstavkom 3. člena te uredbe; 

 

8. poljuden povzetek ugotovitev okoljskega poročila z obrazložitvijo. 

 

Vsebina okoljskega poročila, kakor je predpisana v Uredbi..., je prikazana na slikah 1.1 in 1.2 na 

strani 7. Poleg predpisanih kazalcev stanja okolja bodo v Okoljskem poročilu za presojo vplivov 

plana na okolje uporabljeni tudi modeli ranljivosti, pripravljeni znotraj Študije ranljivosti 

prostora občine Ig. Njihova vključitev v poročilo je prikazana na slikah na naslednji strani.    

 

 

 



Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig 

 7 

 
 

 

 

 

 
 
Slika 1.1 in slika 1.2: Vsebina Okoljskega poročila 
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Priprava Okoljskega poročila je potekala v več zaporednih korakih: 

 

1 Najprej je bil pripravljen opis plana, nabor okoljskih ciljev ter kazalcev. Celota je bila 

v posebnem elaboratu Izhodišča za pripravo okoljskega poročila SPRO Ig z UZ 

naselja Ig in KZ Kurešček oddano Občini Ig in Ministrstvu za okolje in prostor za 

potrditev ustreznosti okoljskih ciljev. 

2 V naslednjem koraku sledi prikaz stanja okolja s kazalci stanja okolja, izbrana so bila 

ustrezna merila vrednotenja vplivov na okolje ter metodologija ugotavljanja vplivov 

plana: 

- vplivi plana na okolje so bili ovrednoteni s pomočjo kazalcev stanja okolja, 

- ter s pomočjo modelov ranljivosti okolja, ki nam sluţijo za prikaz občutljivosti 

posameznih delov prostora. 

3 Sledi presoja vpliva plana na okolje. 

4 Na koncu so predlagani omilitveni ukrepi ter podani predlogi za morebitno 

spremljanje stanja okolja. 

 

 

 

 
 
Slika 1.3: Struktura Okoljskega poročila 

 

 

Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji plana, merila vrednotenja in 

metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo 

človekovega zdravja in kulturno dediščino (4. člen Uredbe o okoljskem poročilu).  

 

Okoljske cilje in kazalce stanja okolja lahko razdelimo v tri sklope: 

 okoljski cilji, ki so predpisani z zakonodajo, mednarodnimi pogodbami ter dokumenti 

posameznih sektorjev, 

 okoljski cilji plana, ki se nanašajo na plan in ustrezajo značilnostim okolja na območju plana 

ter 

 v presoji uporabljeni okoljski cilji. 
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V nalogi so bili najprej zbrani in pregledani okoljski cilji ter kazalci stanja okolja, ki jih 

predpisuje zakonodaja. V naslednjem koraku so bili dodani okoljski cilji, opredeljeni v SPRO. V 

zadnjem koraku so bili iz nabora okoljskih ciljev, predpisanih v zakonodaji, izbrani tisti cilji, ki 

se smiselno nanašajo na SPRO. Vsebinsko so bili urejeni po skupinah oz. sestavinah okolja, za 

katere se izdeluje presoja plana na okolje.  

 

Opis stanja okolja je narejen s pomočjo kazalcev stanja, medtem ko so vplivi plana na okolje, kot 

je bilo ţe uvodoma omenjeno, presojani na dva načina: 

- s pomočjo kazalcev stanja okolja, kakor je predpisano v Uredbi o okoljskem poročilu, so 

opisane pričakovane spremembe stanja okolja, ki jih bo povzročil plan in ki jih ne moremo 

prostorsko opredeliti, 

- s pomočjo modelov ranljivosti okolja so presojane predvsem lokacije posameznih posegov. 

 

Medtem ko presojanje vplivov plana skozi kazalce stanja okolja v večini primerov pomeni 

presojanje ustreznosti same tehnologije dejavnosti oz. opravil znotraj posameznih dejavnosti, je 

drugi sklop presoje naravnan na preverjanje v kolikšni meri je bila doseţena prostorska 

optimizacija posameznih dejavnosti. Prostorska presoja oz. ocena lokacij dejavnosti izhaja iz 

Študije ranljivosti prostora občine Ig.  
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2 Podatki o Strategiji prostorskega razvoja Občine Ig, 

Urbanistični zasnovi naselja Ig in Krajinski zasnovi Kurešček
3
 

 

 

2.1 Ime plana 
 

Strategija prostorskega razvoja občine Ig z Urbanistično zasnovo naselja Ig in Krajinsko zasnovo 

Kurešček (v nadaljevanju SPRO Ig). 
 

 

2.2 Cilji in kratek opis plana vključno z opredelitvijo odnosa do 

drugih ustreznih planov 
 

SPRO Ig sledi načelom trajnostnega razvoja, opredeljenim v temeljnih dokumentih EU (ESDP), 

Sveta Evrope (CEMAT, Ljubljanska deklaracija) in drugih (Habitat, Natura 2000, Ramsarska in 

Aarhuška konvencija). Upoštevanje teh načel pomeni policentrični razvoj urbanizacije, krepitev 

javnega prometa, varovanje naravnih virov in njihovo trajnostno izkoriščanje, ustrezno rabo 

prostora na območjih Nature 2000, razvoj trţnega kmetijstva in konkurenčnih delovnih mest 

vseh vrst ter ohranjanje lokalne identitete in dediščine.  

 

V SPRO Ig so upoštevane tudi naslednje usmeritve, ki izhajajo iz Strategije prostorskega razvoja 

Slovenije (SPRS): 

- občina Ig gravitira na Ljubljano, ključne so prometne povezave z glavnim mestom, 

- občina je del širšega mestnega območja Ljubljane, leţi med glavnima prometnima smerema 

E5 in E10, 

- občina je del širše osrednjeslovenske urbane krajine, kjer naj se ohranjajo naravne in kulturne 

kakovosti, 

- prvotno vaška naselja s poudarjeno ruralno naselbinsko dediščino in naselbinsko identiteto 

naj se ohranja in revitalizira s procesi prenove, 

- pospešeno naj se razvija medmestni javni promet, 

- preko občine poteka 400 kV daljnovod Divača – Beričevo, občina gravitira na Center za 

ravnanje z odpadki prvega reda za Ljubljano z okolico, 

- občina naj varuje svojo prepoznavnost z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine 

(Ljubljansko barje kot območje nacionalnega pomena, razvoj hribovitega območja naj 

temelji na varstvu naravnih kakovosti), 

- kmetijstvo na Iškem vršaju je omejeno zaradi varstva voda, v goratem svetu se krepi vloga 

lesnoproizvodnih gozdov, medtem ko je barjanski del občine jedro prostočasnih dejavnosti 

širšega mestnega območja Ljubljane. 

 

SPRO Ig je skladna s SPRS in PRS (Prostorskim redom Slovenije): 

- upošteva poglavitne usmeritve v rabi tal, sistem naselij in omreţij SPRO ter jih podrobneje 

umešča v prostor, 

- učinkovito se navezuje na infrastrukturne sisteme drţavnega pomena, tako da hkrati 

omogoča delovanje drţave in razvoj občine. 

 

V SPRO Ig so upoštevani razvojni dokumenti posameznih nosilcev urejanja prostora ter 

smernice in stališča organizirane civilne druţbe. Občina Ig bo sodelovala tudi pri pripravi 

Regionalne zasnove prostorskega razvoja (RZPR) osrednjeslovenske regije in bo svoje 

prostorske akte usklajevala na ravni regije. 

                                                 
3 Poglavje je povzeto po SPRO Ig. 
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2.3 Območje, ki ga zajema plan 
 

SPRO Ig zajema celotno območje občine Ig. Občina je del Ljubljanske urbane regije (LUR), 

spada med manjše slovenske občine – njena površina je 99 km
2
.  

 

Občinska meja na skrajnem severozahodu poteka po Ljubljanici, na severu juţno od Lip in Črne 

vasi. Na vzhodu meja prečka cesto proti Mateni in Iţansko cesto juţno od kriţišča, nato del meje 

poteka po Iţici, prečka Barje med Igom in Škofljico, del meje poteka po Dremavščici, nato pa 

vzhodno od Dobravice, Golega, Rogatca nad Ţelimljami, Visokega in Zapotoka. Juţna meja 

prečka Krimsko – Mokrško hribovje juţno od Mokreca, ter se nato čez vrh Kamenice, zahodno 

od Krima, Strmca in Kostanjevega griča spusti proti barju vzhodno od vasi Jezero. 

 

 
Slika 2.1: Občina Ig, M 1:100.000 
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Urbanistična zasnova naselja Ig (v nadaljevanju UZ Ig) obsega obstoječa in predvidena območja 

strnjene pozidave. Severna meja je meja obstoječe zazidave, ki jo določajo skrajno severno 

leţeči objekti. Vzhodna meja vključuje novi hipodrom, novo stanovanjsko sosesko Rastovka, 

vzhodni rob gospodarske cone ob cesti na Škofljico in ob Cesti na Kremenico in zeleno površino 

v smeri bajerja Rakovnik. Juţno mejo predstavljajo nova stavbna zemljišča ob Cesti na Kurešček 

in urbani gozdovi do širšega okolja Iţanskega gradu. Zahodno mejo predstavlja rob zazidave, ki 

meji na naselje Staje, rob nekdanjega graščinskega vrta in grič Kamna Gorica ter skrajni zahodni 

rob gospodarske cone (KIG). 

 

 

 
Slika 2.2: Meja Urbanistične zasnove naselja Ig, M 1:25.000 

 

 

Ureditveno območje Krajinske zasnove Kurešček (v nadaljevanju KZ Kurešček) obsega 

homogeno naravno in agrarno kulturno krajino okoli hriba Kurešček, naselij Zapotok in Visoko 

ter celoten masiv hriba Mokrec. Na zahodu meja KZ poteka po meji zavarovanih območij Iškega 

vintgarja, na vzhodu in jugu sovpada z občinsko mejo z občino Velike Lašče. Severna meja 

poteka po severnih pobočjih hriba Straţar, ob gozdni cesti vzhodno od Škrilj, po gozdnem robu 

tik ob naseljih Škrilje in Golo, na vzhodu pa se spusti v grapo med naseljema Selnik in Rogatec 

do občinske meje. 
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Slika 2.3: Meja Krajinske zasnove Kurešček, M 1:50.000 
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2.4  Namenska raba prostora, obseg in usmeritve razmestitve 

dejavnosti v prostoru 
 

 

V SPRO Ig so načrtovane naslednje rabe: 

 

 druţbena infrastruktura – na območju druţbene infrastrukture so predvideni manjši posegi, 

zamejitev območij in novo označevanje ţe obstoječe rabe; 

 gozd – na zelenih površinah ob juţnem robu Iga v okolici Škrabe in Pungrta je z 

minimalnimi posegi (urbana oprema, ureditev poti) predvidena ureditev parkov in urbanega 

gozda; v okolici industrijske cone Ig je predvidena zasaditev varovalnega pasu dreves; 

 prometna infrastruktura – strateško je pomembna izgradnja obvoznice okrog naselja Ig; na 

severni meji občine, v bliţini obstoječega modelarskega letališča je predvidena ureditev 

manjšega športnega letališča s travnato vzletno stezo; 

 kmetijske površine – predvidena je sprememba namembnosti – trenutna namembnost je 

gozd, treh majhnih, ţe izkrčenih območij med Kavcami in Staro Ţago, ki so v rabi kot 

travniki; 

 mešana raba – na območjih mešane rabe gre večinoma za spremembe namembnosti in ne za 

določanje novih območij in posegov; 

 mineralne surovine – na območju mineralnih surovin pri vasi Škrilje je predvidena moţnost 

širitve obstoječega kamnoloma; ostali dnevni kopi mineralnih surovin v občini se 

predvidoma sanirajo; 

 obramba – območji obrambe obsegata dve obstoječi vojaški območji (na juţnem robu naselja 

Ig, vrh Krima z okolico), na katerih spremembe niso predvidene; 

 posebna raba – je opredeljena za območje pri Mali vasi in območje jugozahodno od 

Kureščka, namenjena je turizmu in rekreaciji; 

 proizvodnja – je opredeljena za obstoječa proizvodno – obrtna območja, predvidena je večja 

širitev industrijske cone Ig in vzpostavitev novega območja pri Strahomerju; 

 stanovanjske površine – stanovanjska raba je opredeljena na zemljiščih znotraj obstoječih 

pozidanih območij, predvidene so tudi širitve ţe obstoječih in vzpostavitve novih 

poselitvenih območij; 

 zelene površine – na območjih zelenih površin so predvidene manjše ureditve kot so 

razgledne točke na vrhovih Mokrca, Golca in Straţarja, ureditev hipodroma na severnem 

robu naselja Ig, ureditev kolišča – muzeja na prostem pri sotočju Iške in Ţelimeljščice, 

ureditev kopališča na skrajnem severnem delu naravnega spomenika Ribniki pri Dragi ter 

ureditev smučišča na območju Blaţanovke (juţno od Kureščka). 

 

 

V nadaljevanju je prikazana karta namenske rabe prostora iz SPRO Ig ter povzete usmeritve 

organizacije posameznih dejavnosti v prostoru. 

 



Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig 

 15 
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2.4.1 Stanovanja 
 

- naselja naj se zaokroţijo, smotrno zgoščajo in notranje sanirajo, 

- pri širitvi naselij naj se čim manj posega na varovana območja (Natura 2000, vodovarstvena 

območja, prva območja kmetijskih zemljišč, itd.), 

- poudarjeno se razvija občinsko središče, 

- stanovanja naj se razvijajo v obliki prostostoječih enodruţinskih hiš, le na območjih večje 

koncentracije je dopustna gostejša zazidava (dvojčki, vrstne in terasaste hiše, vila bloki, itd.). 

 

 

2.4.2 Proizvodne dejavnosti 
 

- v občini se skladno razvijajo proizvodne dejavnosti, 

- proizvodne dejavnosti so vezane predvsem na obrt, veletrgovino, skladišča, značilne lokalne 

proizvode ţivilstva, lesarstva, itd., 

- proizvodna območja naj bodo večnamenska in naj predvsem sanirajo obstoječe degradirane 

površine. 

 

 

2.4.3 Servisi (družbena infrastruktura) 
 

- v občini se razvija zlasti tiste funkcije, ki so nezadostno razvite ali sploh nerazvite: dom 

starejših občanov, zdravstvena postaja, lekarna, knjiţnica, letno kopališče, igrišče, 

- oskrbne in storitvene dejavnosti se zlasti razvijajo v občinskem središču, 

- v občini je zagotovljen prostor tudi za nekatere druţbene funkcije drţavnega pomena: Center 

za zaščito in reševanje, zapori; ter regijskega pomena: Zavod Dolfke Boštjančič, 

- prav tako bo občina tudi v prihodnosti zagotavljala prostor za nove druţbene dejavnosti 

regijskega in drţavnega pomena – zlasti na območju kulture, turizma, izobraţevanja, športa, 

znanosti, javne uprave, zdravstva, itd., 

- ustrezna druţbena infrastruktura bo ohranjena tudi v manjših naseljih, predvsem na področju 

osnovnega šolstva, otroškega varstva, trgovine, gostinstva in ljubiteljske kulture. 

 

 

2.4.4 Prometna in ostala infrastruktura 
 

- občina se bo prometno učinkoviteje povezala z Ljubljano in Škofljico ter razvijala občinske 

prometnice proti Zapotoku, Podpeči in Ţelimljam, glavne cestne osi bodo dopolnjevale tudi 

lokalne ceste do posameznih naselij, 

- poudarjeno naj se razvija kolesarski promet s povezano mreţo kolesarskih poti, razvijal se bo 

peš promet, v naseljih bo posebna skrb posvečena prometnim ureditvam za invalide, 

- naselja v občini bodo ustrezno oskrbovana s komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo, 

- na trasi daljnovoda Divača – Beričevo se zagotovi povečanje zmogljivosti daljnovoda (v 

SPRS je predviden dodatni daljnovod Beričevo – Divača vzporedno z obstoječim), 
- prednostno se zagotavlja zadostno količino pitne vode v hribovitih, kraških predelih z 

varčevanjem, reciklaţo, novimi viri in črpanjem iz vodonosnih plasti iz Iškega vršaja, 

- širi naj se območja kanalizacije ter njihovo priključevanje na male čistilne naprave, 

- v odvisnosti od poteka primarnih plinovodov se plinificirajo naselja, 

- pospešuje se usmerjanje na domače, čiste vire energije. 

 

 

 



Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig 

 18 

2.4.5 Varstvo in izkoriščanje naravnih virov 
 

- občina strateško ščiti svoje vodne vire, ščiti jih z gozdno rabo in trajnostnim kmetijstvom, 

- kmetijska zemljišča najboljših proizvodnih vrednosti so zaščitena, 

- gozdne površine se nameni zlasti rekreaciji v naravi, socialnim in varovalnim funkcijam, 

ohranja se vzdrţno gozdarstvo, 

- gozd se varuje kot naravno okolje številnih vrst, 

- zmerno in za svoje lastne potrebe občina izkorišča tudi mineralne surovine. 

 

 

2.4.6 Šport in rekreacija 
 

- izletniška rekreacija, lov in ribolov se razvijajo trajnostno, s poudarjenim varstvom narave, 

okolja in kulturne krajine, 

- v turistično ponudbo bo vključeno tudi kulturno izročilo. 

 

 

2.4.7 Okoljska infrastruktura 
 

Občina bo varovala in izboljševala okoljske kakovosti: 

- kakovost voda se varuje in izboljšuje z gradnjo in širjenjem kanalizacije ter priključevanjem 

na male čistilne naprave, usmerjanjem v čiste oblike proizvodnje ter varstvom pred vnosom 

nevarnih snovi v podtalje, 

- kakovost zraka se ohranja in varuje s plinifikacijo naselij v odvisnosti od poteka omreţja 

primarnih plinovodov, z daljinskim ogrevanjem, z usmerjanjem na čiste in obnovljive vire 

energije, kot sta sončna energija, energija iz biomase in uporaba toplotnih črpalk. 
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2.5  Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih z 

vplivi na okolje 
 

 

V SPRO Ig so posamezne kategorije namenske rabe načrtovane na naslednjih površinah
4
: 

 
Tabela 2.1: Površine posameznih kategorij namenske rabe prostora v občini Ig 

 

Namenska raba prostora površina (m
2
) površina (ha) % površine 

občine 

druţbena infrastruktura 187682 18,77 0,18 

gozd 51542444 5154,24 50,29 

infrastruktura 2780 0,28 0,00 

kmetijska 42649251 4264,93 41,62 

mešana območja 477229 47,72 0,47 

mineralne surovine 42557 4,26 0,04 

območja proizvodnih dejavnosti 290449 29,04 0,28 

območje obrambe 159003 15,90 0,16 

posebna raba 91566 9,16 0,09 

prometna infrastruktura 280215 28,02 0,27 

stanovanjska 4534039 453,40 4,42 

zelene površine 2223862 222,39 2,17 

SKUPAJ 102481077 10248,11 100,00 

 

 

 

2.6 Predvideno obdobje izvajanja plana 
 

SPRO Ig je strateški planski dokument, v katerem se določijo dolgoročne usmeritve razvoja v 

prostoru. Njena veljavnost preneha s sprejetjem novega strateškega prostorskega plana. 

Načeloma pa velja, da se SPRO Ig pripravlja za obdobje 20 let, pri čemer je treba poudariti, da 

so osnovni cilji varstva in razvoja naravnani bolj dolgoročno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Površine v tabeli so povzete iz digitalnega podatka Zasnova namenske rabe prostora iz SPRO Ig. 
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2.7 Potrebe po naravnih virih 
 

 

2.7.1 Potrebe po kmetijskih zemljiščih 
 

Občina bo na območjih kjer ni večjih omejitev strateško razvijala trţno usmerjeno kmetijstvo. 

Na teh območjih je moţna tudi intenzifikacija proizvodnje z ustreznimi zloţbami in 

agromelioracijami. Na območjih varstva bo občina z omejitvami in usmeritvami kmetijstvo 

usmerjala v tiste produkte in tehnologije, ki so sprejemljivi za določen tip varstvenega reţima.  

 

Zaraščanje kmetijskih zemljišč v občini je v SPRO Ig opredeljeno kot negativen pojav, ki ga je 

treba preprečiti, zaraščene površine pa ponovno usposobiti za kmetijsko proizvodnjo. 

 

 

2.7.2 Potrebe po izkoriščanju gozdov 
 

Gozdarstvo ima v občini poleg gospodarske tudi pomembno varovalno, socialno, habitatno oz. 

biotsko funkcijo. Na območjih brez posebnih omejitev naj se krepi gospodarska vloga gozdov, 

medtem ko naj se v območjih omejitev gospodari v skladu z reţimi in krepi ostale funkcije 

gozdov.  

 

 

2.7.3 Potrebe po izkoriščanju mineralnih surovin 
 

Občina bo mineralne surovine izkoriščala predvsem za svoje lokalne potrebe v kamnolomu pod 

gričem Golec. Obstoječe, večinoma nelegalne kope bo ukinila in sanirala. Do odpiranja kopov za 

širše (regionalne) potrebe ima občina izrazito negativno stališče. 

 

 

2.7.4 Potrebe po pitni vodi 
 

Občina ima bogate zaloge pitne vode (predvsem v Iškem vršaju), na njenem območju leţi 

vodarna Brest, ki s pitno vodo oskrbuje prebivalce Ljubljane. Problem z oskrbo s pitno vodo se 

pojavlja predvsem v hribovitih, kraških predelih občine, kjer lokalno nezadostne količine pitne 

vode predstavljajo glavni omejitveni dejavnik pri širjenju poselitve (primer Zapotok). Občina 

sicer razpolaga z zadostnimi količinami pitne vode, vendar so te neenakomerno razporejene. Cilj 

občine je zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo na vseh območjih. Občina strateško varuje 

svoje vodne vire in jih ščiti z gozdno rabo in trajnostnim kmetijstvom. Pri vseh dejavnostih, ki se 

načrtujejo na vodovarstvenih območjih je potrebno dosledno upoštevati omejitve in pogoje, ki jih 

določata Odlok o varstvu pitne vode (Ur. List SRS 13/88) in Pravilnik o kriterijih za določitev 

vodovarstvenega območja (Ur. list RS, št. 64/04, 5/06). Omejitve in pogoje bo še podrobneje 

opredeljevala Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega 

barja z okolico, ki je trenutno v fazi nastajanja. Zaradi vplivov, ki jih na vodovarstvenem 

območju lahko povzroča kmetijska proizvodnja, je treba upoštevati določila Uredbe o mejnih 

vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. list RS, št. 84/2005). Način kmetovanja je 

treba prilagoditi reţimom na vodovarstvenih območjih. Na širšem območju varstva vodnih virov 

so moţne dejavnosti kot so šport, rekreacija v naravi in redka poselitev. 
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2.8 Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi 
 

 

2.8.1 Komunalni odpadki in odpadne vode 
 

 naselja občine naj bi se ustrezno komunalno opremila, racionalnost komunalne opremljenosti 

naj bi dosegli tudi z zgoščanjem in zaokroţevanjem poselitve, 

 občina bo pospeševala gradnjo malih čistilnih naprav za zmanjšanje obremenjenosti voda, 

 osnovna komunalna oskrba naj bi bila zagotovljena v vseh naseljih občine, z izjemo 

dislociranih zaselkov, kjer naj bi kanalizacijski sistem nadomeščale septične jame, ki pa jih je 

treba redno prazniti, 

 kanalske sisteme naj bi se gradilo gravitacijsko, na Barju je za posamezna naselja ali več 

naselij moţno čiščenje odpadnih voda s sanitarnimi močvirji, 

 ravnanje s trdnimi odpadki bo urejeno iz ekoloških otokov in drugih točk zbiranja z 

ustreznim sortiranjem in reciklaţo, 

 občina bo odpadke odlagala na regijsko deponijo oz. toplotno obdelavo izven občine, 

 biološke odpadke se bo zbiralo in odlagalo posebej na občinsko kompostarno. 

 

 

2.8.2 Emisije iz prometa in kurišč 
 

 povečanje števila prebivalstva bo posledično pomenilo tudi povečanje prometa v občini, 

 hkrati naj bi razvoj ostalih dejavnosti pomenil zmanjšanje prometne obremenitve, saj naj bi 

se spremenil sedaj izrazito spalni značaj občinskega središča, ki generira dnevne migracije 

(predvsem v Ljubljano), 

 prometna infrastruktura naj bi se modernizirala, z gradnjo novih kolesarskih poti je mogoče 

pričakovati povečanje kolesarskega in posledično zmanjšanje motornega prometa (vsaj na 

krajših razdaljah), 

 s plinifikacijo naselij in vzpodbujanjem priključevanja na plin se zmanjša onesnaţevnaje iz 

individualnih kurišč, 

 večja naselja se lahko ogrevajo iz skupnih kotlarn, kar bi tudi pripomoglo k zmanjšanju 

emisij iz kurišč. 

 

 

2.8.3 Emisije iz proizvodnih dejavnosti 
 

 SPRO Ig daje poudarek na proizvodnih dejavnostih, ki ne onesnaţujejo okolja. 

 

 

2.8.4 Emisije iz kmetijstva 
 

 intenzivno, trţno usmerjeno kmetijstvo naj bi se razvijalo na območjih brez večjih omejitev, 

 na območjih, kjer veljajo posebne omejitve (vodovarstvena območja, Natura 2000) naj bi se 

kmetijska proizvodnja prilagajala varstvenim reţimom, tako da večjega vpliva zaradi 

kmetijstva ni pričakovati. 

 

 


