
Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

1

P2017_1

3508-

0001/20

17LL

DelnoSpreje

mljiva

Del pobude (SV del parcele 1447/54 k. o. Golo) je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi 

merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih zemljišča za namen stanovanjske gradnje na robu lokalnega središča Golo 

(predel Kavce). Sprejemljiv del pobude, ki meji na stavbna zemljišča naselja, je SV del parcele 1447/54 k. o. Golo. 

Sprememba gozdnih zemljišče v stavbna je sprejemljiva, v kolikor se uredi dostopno pot ob obstoječih objektih 

severno od sprejemljivega dela pobude in v kolikor z njo soglaša pristojna služba s področja gozdarstva. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo v 

postopku sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 1447/54, 

1447/64

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Gradnja stanovanjskega objekta zaradi 

izboljšanja kvalitete življenja in 

odnosov; trenutno sobivajo v objektu 

na drugi lokaciji v naselju Golo tri 

družine.

2

P2017_2

3508-

0003/20

17

JeSprejemljiv

a

Pobuda je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za izvzem nepozidanega dela 

zemljišča na vzhodnem robu naselja Zapotok, ki v naravi predstavlja gozdne površine.

1712-

ZAPOTOK

135/6 PredlogSpremembe: 1-namenske rabe 

iz stavbnega v nestavbno zemljišče 

(npr. v območje kmetijskih ali gozdnih 

zemljišč, …)-

pobuda za zmanjšanje zazidljivega dela 

zemljišča, saj teren na tem delu 

onemogoča gradnjo

3

9999

3508-

0009/20

17

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je v JZ delu predlaganega območja sprejemljiva, saj je v tem delu skladna s cilji prostorskega razvoja občine 

in urbanistični merili. Sprememba predstavlja za zaokrožitev na S robu stavbnih zemljišč naselja Rogatec nad 

Želimljami za namen stanovanjske gradnje. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika 

varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih 

aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

799/2-

del, 807-

del, 

799/1-del

PredlogSpremembe: 31-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

DRUGA VRSTA GRADNJE

širitev vaškega jedra - gradnja stavb 

(enostanovanjskih objektov), gradbeno 

inženirskih objektov, postavitev 

nezahtevnih in enostavnih objektov 

deloma za osebno rabo, deloma za trg

4

584

3508-

001/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je delno skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za sanacijo razpršene 

gradnje s priključitvijo naselju Strahomer. Sprememba gozdnih zemljišč v stavbna je sprejemljiva, v kolikor se do 

objekta uredi ustrezen javni dostop, zemljišče komunalno opremi, pozidano območje obstoječe razpršene gradnje 

smiselno zaokroži do južnega roba obstoječih stavbnih zemljišč naselja Strahomer (v oddaljenosti manj kot 30m) in 

v kolikor z njo soglaša pristojna služba s področja gozdarstva. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo v postopku sprememb in dopolnitev 

izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1706-

VRBLJENE

1394/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

5

9999

3508-

0011/20

17

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva. Sprejemljiv del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi 

merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev nas S robu stavbnih zemljišč naselja Matena za namen gradnje 

stanovanjskega objekta. V neposredni bližini na V in Z strani so obstoječi stanovanjski objekti. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

1300/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

namembnost zemljišča predlaga zaradi 

dedne delitve za sina in za gradnjo

6

9999

3508-

0012/20

17

DelnoSpreje

mljiva

Sprejemljiv je del S pobude, ki se nahaja neposredno na meji stavbnih zemljišč in je skladen s cilji prostorskega 

razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč na JZ robu stavbnih 

zemljišč naselja Iška Loka za potrebe gradnje stanovanjske gradnje, ki je nadaljevanje niza objektov v ohranjeni 

strukturi obcestne vasi. Zemljišče ima urejen javni dostop s S strani, kjer meji na javno pot. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

196 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

sprememba kmetijskega zemljišča v 

stavbno zemljišče za gradnjo 

stanovanjske hiše
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

7

571

3508-

002/201

6

DelnoSpreje

mljiva

SV del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za namen stanovanjske gradnje na S robu lokalnega središča Iška vas. Sprejemljiv del pobude je SV del, ki 

meji na regionalno cesto (omogočen javni dostop), kjer je v neposredni bližini tudi postajališče javnega potniškega 

prometa. Spremembe namenske rabe je v prostorskem kontekstu sprejemljiva, v kolikor se območje spremembe v 

stavbna zemljišča zaokroži do roba obstoječih stavbnih zemljišč (v razdalji približno 15m). Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1707-IŠKA 

VAS

370 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Sprememba v zazidljivo parcelo

8

572

3508-

003/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predlaganem zemljišču bi namreč predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1707-IŠKA 

VAS

320 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Sprememba v zazidljivo parcelo

9

601

3508-

004/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja za zaokrožitev na S robu stavbnih zemljišč naselja Tomišelj z namenom evidentiranja pomožnega 

objekta k stanovanjskemu objektu na istem zemljišču. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva 

tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1702-

TOMIŠELJ

1500/1 PredlogSpremembe: 23-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: Pomožni 

objekt za ...

Na zemljišču že stoji brunarica, ki jo 

uporabljajo za orodje in stroje.

10

597

3508-

005/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja širitev stavbnih zemljišč na S robu stavbnih zemljišč razpršene poselitve v neposredni bližini naselja Iška 

Loka (predel Gmajnarji) za potrebe gradnje kmetijsko-gospodarskega objekta. Zemljišče se že sedaj uporablja za 

namen shranjevanja krme in kmetijske mehanizacije (postavljen je montažni objekt za ta namen). Kmetija se sicer 

nahaja v naselju Iška Loka, približno 300m JV od predmetne lokacije. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika drugih varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

910/1 PredlogSpremembe: 25-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Gospodarsko 

poslopje

Postavitev objekta za spravilo sena in 

kmetijsko mehanizacijo - na zemljišču 

že stoji montažni šotor s kmetijskimi 

stroji. Kmetija se sicer nahaja v naselju 

Iška Loka (hišna številka Iška Loka 38).

11

622

3508-

006/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Sprejemljiv je del pobude, ki se nahaja neposredno na meji stavbnih zemljišč in je skladen s cilji prostorskega 

razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč na S robu stavbnih 

zemljišč naselja Iška Loka za potrebe gradnje stanovanjske gradnje, ki je nadaljevanje niza objektov v ohranjeni 

strukturi obcestne vasi. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in 

varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine 

Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

128 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

12

583

3508-

007/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba skupaj s 

sosednjimi zemljišči (pobudami) predstavlja za zaokrožitev na S robu stavbnih zemljišč naselja Tomišelj za namen 

gradnje stanovanjskega objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih 

in varovanih območij (predvsem z vidika poplavne ogroženosti), pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1702-

TOMIŠELJ

1500/7 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Sprememba v zazidljivo parcelo

13

581

3508-

008/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba skupaj s 

sosednjimi zemljišči (pobudami) predstavlja za zaokrožitev na S robu stavbnih zemljišč naselja Tomišelj za namen 

gradnje stanovanjskega objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih 

in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov 

Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1702-

TOMIŠELJ

1500/6 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Nezazidljivi del naj se spremeni v 

zazidljivega.
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

14

623

3508-

009/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva. Sprejemljiv del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični 

merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev na V robu stavbnih zemljišč naselja Kremenica za namen gradnje 

stanovanjskega objekta. S spremembo se ohranja zeleni rob naselja (gozdna zaplata na S strani zemljišča). Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

1308/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

pobuda za širitev stavbnih zemljišč

15

624

3508-

010/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili, saj gre manjšo širitev stavbnih 

zemljišča za namen legalizacije  obstoječega objekta (brunarica) na robu naselja Kremenica in v neposredni bližini 

stanovanjskih objektov v naselju. Sprejemljiv del pobude je pozidan SZ del, z obstoječim objektom brunarice in 

dostopno potjo. Zemljišče ima urejen javni dostop in ozelenitev, ki ustvarja rob naselja. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

1297/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Legalizacija obstoječe brunarice

16

626

3508-

011/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva. Sprejemljiv je del pobude, ki se nahaja neposredno na meji stavbnih 

zemljišč in je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba je v delu pobude pogojno 

sprejemljiva, v kolikor se zagotovi do zemljišča javni dostop. Sprememba predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč 

na robu stavbnih zemljišč naselja Visoko za potrebe gradnje stanovanjske gradnje. Ali je ta sprememba namenske 

rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni 

nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

916/8 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

približno 3000m2 naj postane zazidljivo

17

628

3508-

012/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Sprejemljiv je del pobude, ki se nahaja neposredno ob javni poti na S strani zemljišča, in je skladen s cilji 

prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba je sprejemljiva v S delu pobude za potrebe gradnje 

enega stanovanjskega objekta, saj kot taka predstavlja manjšo zaokrožitev stavbnih zemljišč na robu stavbnih 

zemljišč naselja Škrilje Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in 

varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine 

Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 830/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Potreba po gradnji enostanovanjske 

hiše. Parcela se nahaja v naselju in je 

obkrožena s hišami.

18

630

3508-

013/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na Z robu stavbnih zemljišč naselja Zapotok za namen gradnje stanovanjskega objekta. Ali je 

ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

493/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Parcela se nahaja ob naselju. Gradnja za 

potrebe rešitve stanovanjskega 

problema.

19

629

3508-

014/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno skladna z urbanistični merili, vendar kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja v najožjem 

vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega 

barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) gradnja stanovanjskih objektov prepovedana. Pobuda ni 

skladna s cilji prostorskega razvoja občine. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna 

oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot 

nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1712-

ZAPOTOK

450 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Zemljišče se nahaja v območju vasi. 

Pobuda podana z namenom reševanja 

stanovanjskega problema.

20

1027

3508-

0149/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Sprejemljiv je del J pobude, ki se nahaja neposredno na meji stavbnih zemljišč in je skladen s cilji prostorskega 

razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč na S robu stavbnih 

zemljišč naselja Iška Loka za potrebe gradnje stanovanjske gradnje, ki je nadaljevanje niza objektov v ohranjeni 

strukturi obcestne vasi. Zemljišče ima urejen javni dostop z J strani preko zemljišča v lasti pobudnice. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

193/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

21

631

3508-

015/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predlaganem zemljišču bi namreč predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

964, 965 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Nezazidljivo parcelo v stavbno zemljišče

22

1013

3508-

0150/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. Sprememba 

predstavlja nesprejemljivo širitev stavbnih zemljišč naselja Škrilje, ki je v omrežju naselij opredeljeno kot urbano - 

ruralno naselje z omejenim razvojem, kjer so dopustne zaokrožitve in ne širitve.

1708-GOLO 298/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik želi, da se cela parcela vključi 

v zazidljivo.

23

1029

3508-

0151/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu z vsemi cilji prostorskega razvoja občine. Prav tako ni v skladu z 

urbanističnimi merili, saj predstavlja nesprejemljivo širitev naselja Brest, ki ne meji neposredno na stavbna 

zemljišča. Širitev stavbnih zemljišč na območju pobude prav tako ni mogoča z vidika varstvenih režimov, saj se 

zemljišče nahaja na poplavnem območju. Sprememba predmetnega zemljišča v stavbno zemljišče bi bila torej 

brezpredmetna, oziroma že v fazi priprave osnutka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig 

opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1701-IŠKA 

LOKA

1351, 

1351

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

24

1028

3508-

0152/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva. Sprejemljiv del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi 

merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev na J robu stavbnih zemljišč naselja Matena za namen gradnje 

stanovanjskega objekta. V neposredni bližini na S strani so obstoječi stanovanjski objekti. S spremembo se ohranja 

fizična ločenost med naseljema Matena in Iška Loka. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi 

z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

1516 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica želi, da se del parcele 

nameni za stavbno zemljišče (oznaka na 

grafiki)

25

1032

3508-

0153/20

16

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Predstavlja notranji 

razvoj naselja, kjer se znotraj poselitvenega območja načrtuje sprememba podrobne namenske rabe s ciljem 

zgoščevanja pozidave, pri čemer se zagotavlja zadosten delež odprtih zelenih površin. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

1190/2 PredlogSpremembe: 3-drugo- Parcela je že delno zazidljiva. Območje 

označeno na grafiki.

26

1037

3508-

0154/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je sprejemljiva, v kolikor se zemljišču spremeni podrobnejša namenska raba prostora in sicer v namensko 

rabo ZD - druge zelene površine. Tovrstna sprememba je v skladu s cilji prostorskega razvoja in urbanističnimi 

merili. Pobuda za izvzem zemljišča iz območja stavbnih zemljišč ni sprejemljiva, saj zemljišča, ki se nahaja znotraj 

naselja ni mogoče opredeliti kot kmetijsko zemljišče, saj bi s tem nastala vrzel v območju stavbnih zemljišč, ki je v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z 

vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 181/6 PredlogSpremembe: 1-namenske rabe 

iz stavbnega v nestavbno zemljišče 

(npr. v območje kmetijskih ali gozdnih 

zemljišč, …)-

predmetna parcela je sadovnjak zato 

pobudnik želi, da se jo izvzame iz 

zazidljivega

27

1038

3508-

0155/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je sprejemljiva, v kolikor se zemljišču spremeni podrobnejša namenska raba prostora in sicer v namensko 

rabo ZD - druge zelene površine. Tovrstna sprememba je v skladu s cilji prostorskega razvoja in urbanističnimi 

merili. Pobuda za izvzem zemljišča iz območja stavbnih zemljišč ni sprejemljiva, saj zemljišča, ki se nahaja znotraj 

naselja ni mogoče opredeliti kot kmetijsko zemljišče, saj bi s tem nastala vrzel v območju stavbnih zemljišč, ki je v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z 

vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 181/7 PredlogSpremembe: 1-namenske rabe 

iz stavbnega v nestavbno zemljišče 

(npr. v območje kmetijskih ali gozdnih 

zemljišč, …)-

predmetna parcela je sadovnjak zato 

pobudnik želi, da se jo izvzame iz 

zazidljivega
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

28

1039

3508-

0156/20

16

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč občinskega središča Ig z namenom evidentiranja gospodarskega 

objekta z gradbenim dovoljenjem. V nadaljnjem postopku sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta 

Občine Ig je potrebna pridobitev novega mnenja kmetijsko svetovalne službe glede utemeljenosti posega na 

kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika 

varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih 

aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 1811/3 PredlogSpremembe: 25-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Gospodarsko 

poslopje

Da se vključi v zazidljivo še gospodarsko 

poslopje, ki ima gradbeno dovoljenje.

29

1040

3508-

0157/20

16

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč občinskega središča Ig z namenom evidentiranja gospodarskega 

objekta z gradbenim dovoljenjem (del objekta in funkcionalno zemljišče ob njem) in zapolnitev vrzeli, da bo kmetija 

zaokrožena. V nadaljnjem postopku sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta Občine Ig je potrebna 

pridobitev mnenja kmetijsko svetovalne službe glede utemeljenosti posega na kmetijsko zemljišče za potrebe 

kmetije. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa 

se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do 

pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 219 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Da se vključi v zazidljivo do 

gospodarskega poslopja na sosednji 

parceli, da je kmetija zaokrožena.

30

1041

3508-

0158/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je sprejemljiva in v skladu s cilji prostorskega razvoja ter urbanističnimi merili, v delu, ki se nanaša na 

spremembo podrobne namenske rabe prostora iz SC v SS. Pobuda predstavlja spremembo podrobnejše namenske 

rabe prostora znotraj stanovanjskih območij iz SC - čiste stanovanjske površine v SS - splošne stanovanjske površine. 

Predlagana sprememba je v skladu z urbanistično zasnovo za naselje Ig. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora. Pobuda za gradnjo kmetijsko-gozdarski objekta ni v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta 

občine Ig o dopustnosti objektov glede na namen (kmetijsko-gozdarski objekti niso dopustni v območjih SC in SS) in 

zato ni sprejemljiva.

1700-IG 2441/2 PredlogSpremembe: 3-drugo- Območje opredeljeno kot čisto 

stanovanjsko območje (SC). Pobudnica 

želi, da se spremeni v splošno 

stanovanjsko - SS. Glede na bližino 

poslovno stanovanjskega območja 

meni, da je sprememba upravičena. 

Želeli bi postaviti objekt za kmetijsko 

gozdarsko dejavnost.

31

1042

3508-

0159/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je sprejemljiva in v skladu s cilji prostorskega razvoja ter urbanističnimi merili, v delu, ki se nanaša na 

spremembo podrobne namenske rabe prostora iz SC v SS. Pobuda predstavlja spremembo podrobnejše namenske 

rabe prostora znotraj stanovanjskih območij iz SC - čiste stanovanjske površine v SS - splošne stanovanjske površine. 

Predlagana sprememba je v skladu z urbanistično zasnovo za naselje Ig. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora. Pobuda za gradnjo kmetijsko-gozdarski objekta ni v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta 

občine Ig o dopustnosti objektov glede na namen (kmetijsko-gozdarski objekti niso dopustni v območjih SC in SS) in 

zato ni sprejemljiva.

1700-IG 2441/3 PredlogSpremembe: 3-drugo- Območje opredeljeno kot čisto 

stanovanjsko območje (SC). Pobudnica 

želi, da se spremeni v splošno 

stanovanjsko - SS. Glede na bližino 

poslovno stanovanjskega območja 

meni, da je sprememba upravičena. 

Želeli bi postaviti objekt za kmetijsko 

gozdarsko dejavnost.

32

633

3508-

016/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predlaganem zemljišču bi namreč predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1712-

ZAPOTOK

413/24 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Na zemljišču stoječi objekt je lesena 

brunarica, prvotno zgrajena leta 1940 z 

neto površino 33m2 notranjih površin. 

Objekt nima infrastrukturnih 

priključkov. Objekt je pomožne rabe.

33

1043

3508-

0160/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu z vsemi cilji prostorskega razvoja občine. Prav tako ni v skladu z 

urbanističnimi merili, saj predstavlja nesprejemljivo širitev naselja Brest, ki ne meji neposredno na stavbna 

zemljišča. Širitev stavbnih zemljišč na območju pobude prav tako ni mogoča z vidika varstvenih režimov, saj se 

zemljišče nahaja na poplavnem območju. Sprememba predmetnega zemljišča v stavbno zemljišče bi bila torej 

brezpredmetna, oziroma že v fazi priprave osnutka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig 

opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1701-IŠKA 

LOKA

1352 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica želi, da postane parcela 

zazidljiva.
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Oznaka 

pobude

Številka 
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Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

34

1044

3508-

0161/20

16

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva, saj je S delu skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični 

merili. Sprememba predstavlja za zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč občinskega središča Ig. Pogoj za 

sprejemljivost spremembe S dela zemljiščav stavbno zemljišče, je ureditev javnega dostopa oz. služnosti za dostop s 

S strani zemljišča. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 140/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica želi, da se zemljišče 

sprememni v stavbno.

35

1053

3508-

0162/20

16

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je ob upoštevanju pogoja, da se izkaže urejena služnost za javni dostop do 

predmetnega območja pobude, skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja opredelitev stavbnih zemljišč za potrebe selitve kmetije (stanovanjski objekt in pripadajoči kmetijsko-

gospodarski objekti za kozjerejo in perutninarstvo) iz strnjenega naselja Visoko v njegovo neposredno bližino. 

Predmetno zemljišče nima visoke pridelovalne vrednosti (boniteta 29) in se nahaja izven vodovarstvenega območja. 

Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo 

izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude 

opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

969 PredlogSpremembe: 31-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

DRUGA VRSTA GRADNJE

Kmetija ima mlado nosilko, ki se bo 

ukvarjala s kozjerejo in 

perutninarstvom, skupaj s partnerjem 

vosta nadaljevala in razširila kmetijsko 

dejavnost na območju, ki je 

demografsko ogroženo. // Gradnja 

stanovanjske hiše in shrambe za 

kmetijske stroje in pridelke in 

mlekarnico za kozje mleko.

36

1052

3508-

0163/20

16

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva, saj je ob upoštevanju pogoja, da se izkaže urejena služnost za javni dostop 

do predmetnega območja pobude, skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba S 

dela zemljišča predstavlja opredelitev stavbnih zemljišč za potrebe selitve kmetije (gospodarsko poslopje) iz 

strnjenega naselja Visoko v njegovo neposredno bližino. Predmetno zemljišče se nahaja izven vodovarstvenega 

območja. V nadaljnjem postopku sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta Občine Ig je za 

predmetno zemljišče potrebna pridobitev mnenja kmetijsko svetovalne službe glede utemeljenosti posega na 

kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika 

varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih 

aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

955, 955 PredlogSpremembe: 25-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Gospodarsko 

poslopje

preselitve kmetije: Kmetija ima mlado 

nosilko, ki se bo ukvarjala s kozjerejo in 

perutninarstvom, skupaj s partnerjem 

bosta nadaljevala in razširila kmetijsko 

dejavnost na območju, ki je 

demografsko ogroženo. // Gradnja 

gospodsrkega poslopja za kmetijske 

stroje in pridelke in mlekarno za kozje 

mleko.

37

1054

3508-

0164/20

16

Prazno

Pobuda je za predlagane objekte brezpredmetna. Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte (kmečka lopa, kozolec, 

senik) se po veljavnih splošnih smernicah  Ministrstva za kmetijstvo, godarstvo in prehrano (št. 350-24/2013/24 z 

dne 15.2.2017; 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/splosne_s

mernice.pdf) in na podlagi določil Odloka o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, 77/2012, 

101/2013-popr.) lahko postavi na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe prostora kot enostavne ali 

nezahtevne objekte v skladu s predpisom, ki razvršča objekte glede na zahtevnost objektov. Pogoji postavljeni v 

zgoraj navedenih smernicahj, ki jih mora investitor, ki gradi na kmetijskem zemljišču, izpolnjevati so:a) najmanj 1 ha 

zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne 

nasade in druge kmetijske površine, ali b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč 

uvrščena med trajne nasade. Sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče za te objekte ni potrebna. Ker se 

pobuda nahaja v ekološko pomembnem območju in v erozijskem območju, je pred gradnjo enostavnega ali 

nezahtevnega objekta potrebno pridobiti soglasje Agencije RS za okolje. Pred gradnjo nezahtevnega objekta v 

skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) je 

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt. Za umestitev enostavnega ali nezahtevnega objekta 

za rejo živali (kurnik), ki ga na kmetijskih zemljiščih ni možno postaviti, se predlaga zemljišči 969 ali 955 k.o. 

Zapotok, ki sta tudi del predmetnih sprememb na območju. 

1712-

ZAPOTOK

948/11, 

948/10

PredlogSpremembe: 31-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

DRUGA VRSTA GRADNJE

gradnja lope, senik, kozolca in kurnika v 

okviru preselitve kmetije iz naselja 

Visoko

Stran 6 od 34



Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

38

1055

3508-

0165/20

16

DelnoSpreje

mljiva

SZ del pobude je sprejemljiv, saj je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja za zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Mala vas za namenen gradnje stanovanjskega objekta. 

Ker se območje pobude nahaja v ožjem vodovarstvenem območju, ki je določeno z Uredbo o vodovarstvenem 

območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012), je v 

primeru sprejemljivosti spremembe potrebno v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje 

gradbenih del preveriti vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa. Ta preverba je podlaga za izdajo vodnega 

soglasja. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa 

se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do 

pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1707-IŠKA 

VAS

88/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

za stanovanjski namen - individualna 

gradnja

39

1056

3508-

0166/20

16

DelnoSpreje

mljiva

V del pobude je sprejemljiv, saj je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja za zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Mala vas za namen gradnje stanovanjskega objekta. Ker 

se območje pobude nahaja v ožjem vodovarstvenem območju, ki je določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju 

za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012), je v primeru 

sprejemljivosti spremembe potrebno v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje 

gradbenih del preveriti vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa. Ta preverba je podlaga za izdajo vodnega 

soglasja. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa 

se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do 

pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1707-IŠKA 

VAS

97/5 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

za stanovanjski namen za individualno 

gradnjo

40

1059

3508-

0167/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva. Sprejemljiv je JV del pobude, ki se nahaja neposredno ob dostopni poti in na meji 

stavbnih zemljišč naselja Visoko in je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč na robu stavbnih zemljišč naselja Visoko za potrebe gradnje stanovanjske 

gradnje. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa 

se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do 

pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

757/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik podaja vlogo, da se del 

zemljišča, ki je ob stavbnem spremeni v 

stavbno zemljišče za gradnjo 

stanovanjske hiše.

41

1062

3508-

0168/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda se nanaša na zemljišče, ki je preozko za večjo gradnjo. Prav tako pri tako ozki parceli nastopi problem 

ureditve dostopov, zato jo iz urbanističnih vidikov ocenjujemo kot nesprejemljivo. Predlagamo združitev s pobudo, 

ki se vodi pod št. 3508-169/2016, na način, da se ustvari zadostno velik kompleks, ki je potreben za predvideno 

gradnjo za potrebe kmetijske dejavnosti.

1701-IŠKA 

LOKA

55/1 PredlogSpremembe: 26-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Pomožni objekt 

za ...

42

1060

3508-

0169/20

16

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig, saj predstavljala gradnjo za potrebe kmetije. Prav tako je 

zagotavljale ohranjanje in razvoj kmetijstva je ena od prioritet prostorskega razvoja občine. Pobuda je pogojno 

sprejemljiva ob minimalni spremembi lokacije (proti V, kjer so zemljišča v lasti pobudnika) in zadostno velikem 

območju, s čimer bi bila pobuda sprejemljiva tudi z vidika urbanističnih meril. Predlagano zemljišče je namreč 

preozko za predvideno gradnjo. Pobudnik naj dostavi mnenje Kmetijsko svetovalne službe glede postavitve hleva na 

zemljišču s parc. št. 70/1, 69/1, 68/1, 67/1, 66/1, 65/1, 64/1, k.o. Iška Loka. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

77/1 PredlogSpremembe: 24-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Hlev

Za gradnjo govejega hleva za 100 živali.
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

43

1133

3508-

017/201

3

JeSprejemljiv

a

Pobuda je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za manjšo zaokrožitev 

stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na robu SV dela naselja Iška Loka (Gmajnarji). Sprejemljivo 

območje pobude meji na Z na javno pot (omogočen javni dostop), na J in Z pa na obstoječe stanovanjske objekte. 

Gradnja stanovanjskega objekta na območju pobude bi predstavljala nadaljevanje vzorca poselitve na predmetnem 

območju. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, 

pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do 

pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

907/2 PredlogSpremembe: 2-namenske rabe 

iz nestavbnega v stavbno zemljišče 

(širitev stavbnih zemljišč)-

Za izplačilo nujnega deleža sester 

mladega prevzemnika kmetije.

44

634

3508-

017/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je sprejemljiva za del predlaganega območja, ki je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični 

merili. Sprememba sprejemljivega dela pobude predstavlja zaokrožitev na Z robu stavbnih zemljišč naselja Zapotok 

za namen gradnje stanovanjskega objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika 

varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih 

aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

493/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za rešitev stanovanjskega problema

45

1063

3508-

0170/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda je v nasprotju s strateškimi usmeritvami razmestitve dejavnosti v prostoru, ki zaradi lokacije sredi najožjega 

vodovarstvenega območja ne dovoljujejo širitev stavbnih zemljišč na tem območju. Najožje vodovarstveno območje 

je določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice 

Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012), s katero je gradnja stanovanjskih in kmetijskih objektov v teh območjih 

prepovedana.

1706-

VRBLJENE

1564 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Selitev kmetije.Enodružinska stavba in 

shramba za kmetijske stroje in pridelke.

46

1065

3508-

0171/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno skladna s cilji prostorskega razvoja in z urbanistični merili, vendar kljub temu ni sprejemljiva, 

saj se nahaja v najožjem vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) gradnja stanovanjskih 

objektov prepovedana. Na podlagi tega predpisa je gradnja stanovanjskih objektov v najožjem vodovarstvenem 

območju prepovedana (izjeme veljajo le za obstoječa stavbna zemljišča pod določenimi pogoji). Širitev stavbnih 

zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1706-

VRBLJENE

1469/2, 

1469/1

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjske hiše. Gre za 

podaljšanje že obstoječe kmetije, kjer 

se rabi samo stanovanjska hiša. Vsi 

komunalni vodi so v neposredni bližini.

47

1066

3508-

0172/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno skladna s cilji prostorskega razvoja in z urbanistični merili, vendar kljub temu ni sprejemljiva, 

saj se nahaja v najožjem vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) gradnja stanovanjskih 

objektov prepovedana. Na podlagi tega predpisa je gradnja stanovanjskih objektov v najožjem vodovarstvenem 

območju prepovedana (izjeme veljajo le za obstoječa stavbna zemljišča pod določenimi pogoji). Širitev stavbnih 

zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1706-

VRBLJENE

1470/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjske hiše ob 

gospodarskem poslopju.  Vsi komunalni 

vodi so v neposredni bližini.

48

1067

3508-

0173/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno skladna s cilji prostorskega razvoja in z urbanistični merili, vendar kljub temu ni sprejemljiva, 

saj se nahaja v najožjem vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) gradnja stanovanjskih 

objektov prepovedana. Na podlagi tega predpisa je gradnja stanovanjskih objektov v najožjem vodovarstvenem 

območju prepovedana (izjeme veljajo le za obstoječa stavbna zemljišča pod določenimi pogoji). Širitev stavbnih 

zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1706-

VRBLJENE

1450/7, 

1450/6, 

1450/5, 

1450/4, 

1450/3, 

1450/2, 

1450/9, 

1450/10

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

pobuda , da se navedene parcele 

spremeni v zazidljivo za gradnjo 

stanovanjskih hiš
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

49

1068

3508-

0174/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in delno v skladu z urbanistični merili, vendar 

kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja na poplavno ogroženem območju (razred preostale, majhne in srednje 

poplavne nevarnosti). V slednjem je, glede na predpis o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 

prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, stanovanjska 

gradnja prepovedana. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca 

urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1702-

TOMIŠELJ

156 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

50

1069

3508-

0175/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in delno v skladu z urbanistični merili, vendar 

kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja na poplavno ogroženem območju (razred preostale, majhne in srednje 

poplavne nevarnosti). V slednjem je, glede na predpis o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 

prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, stanovanjska 

gradnja prepovedana. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca 

urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1702-

TOMIŠELJ

158 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

51

1071

3508-

0176/20

16

NiSprejemljiv

a

Za evidentiranje objektov je pristojna Geodetska uprava Republike Slovenije. Zahtevo (vlogo) za vpis stavbe v 

kataster stavb vložite na Geodetski upravi. Vlogi priložite elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki ga izdelata 

projektant ali geodetsko podjetje. Če vloga in elaborat izpolnjujeta vse predpisane pogoje, na Geodetski upravi 

izdajo sklep o vpisu stavbe v kataster stavb. V kolikor se pobuda nanaša na določitev stavbnega zemljišča, pobuda ni 

sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Objekt na predmetni lokaciji 

predstavlja razpršeno gradnjo, ki je v nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. Raba in posegi na objektu se 

lahko izvajajo v skladu z 11.členom Odloka o prostorskem redu občine Ig, ki določa: Na vseh obstoječih legalno 

zgrajenih objektih, ki niso v skladu z osnovno namensko rabo je dovoljena zgolj adaptacija in sprememba 

namembnosti v skladu z osnovno namensko rabo. Pogoj za vsako gradnjo razen odstranitve objekta ter za 

spremembo namembnosti je določitev gradbene parcele, če ta še ni bila predhodno določena.

1708-GOLO 2266 PredlogSpremembe: 3-drugo- Prošnja za evidentiranje objekta.

52

1073

3508-

0177/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je v Z delu predlaganega območja sprejemljiva, saj je v tem delu skladna s cilji prostorskega razvoja občine 

in urbanistični merili. Sprememba predstavlja za zaokrožitev na J robu stavbnih zemljišč naselja Škrilje. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 680/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

pobuda za gradnjo stanovanjskih hiš

53

1072

3508-

0178/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je v S delu predlaganega območja sprejemljiva, saj je v tem delu skladna s cilji prostorskega razvoja občine 

in urbanistični merili. Sprememba predstavlja za zaokrožitev na J robu stavbnih zemljišč naselja Škrilje. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 681/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

pobuda za gradnjo stanovanjskih hiš

54

645

3508-

018/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je sprejemljiva za del predlaganega območja, ki je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični 

merili. Sprememba sprejemljivega dela pobude skupaj predstavlja manjšo zaokrožitev na S robu stavbnih zemljišč 

naselja Tomišelj, z namenom zagotoviti zadostne površine za namen gradnje stanovanjskega objekta. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1702-

TOMIŠELJ

1517/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Dovoz je urejen, veže se na zazidljivo 

parcelo 1516/4 k.o. Tomišelj, ki pa je 

premajhna za gradnjo stanovanjskega 

objekta.

55

1076

3508-

0181/20

16

JeSprejemljiv

a

Pobuda je skladna z urbanistični merili in se nahaja v najožjem vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 

115/2007, 65/2012) na tem zemljišču dopuščena izjema, ki dovoljuje gradnjo stanovanjskih objektov, zato se 

pobuda vključi v nadaljnji postopek. Opozorilo: Priključevanje na javni vodovodni sistem je možno le na podlagi 

soglasja pristojne javne službe.

1712-

ZAPOTOK

635 PredlogSpremembe: 3-drugo- Sprememba dela območja za turizem v 

stanovanjsko območje.
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56

1077

3508-

0182/20

16

JeSprejemljiv

a

Pobuda je skladna z urbanistični merili in se nahaja v najožjem vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 

115/2007, 65/2012) na tem zemljišču dopuščena izjema, ki dovoljuje gradnjo stanovanjskih objektov, zato se 

pobuda vključi v nadaljnji postopek. Opozorilo: Priključevanje na javni vodovodni sistem je možno le na podlagi 

soglasja pristojne javne službe.

1712-

ZAPOTOK

638/7 PredlogSpremembe: 3-drugo- Sprememba dela območja za turizem v 

stanovanjsko območje.

57

1080

3508-

0183/20

16

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprejemljiva 

bi bila sprememba območja predmetnega zemljišča v namensko rabo BT, ki omogočajo gradnjo turističnih objektov. 

Pogoj je obvezna ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture in območje celovito načrtovati (prekiniti prakso 

stihijske gradnje počitniških hiš).

Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo 

izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude 

opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1707-IŠKA 

VAS

1633/3, 

1134/3, 

1132, 

1131, 

1130/9, 

1130/8, 

1130/7

PredlogSpremembe: 30-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

POSLOVNI NAMEN: Drugo

Za gradnjo objektov za turizem. 

Postavili bi lesene objekte za oddajanje.

58

1074

3508-

0184/20

16

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda ni sprejemljiva v delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe za turistični namen, saj ni v skladu s cilji 

prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Pobuda je sprejemljiva v delu, ki se nanaša na določitev 

oblikovnih kriterijev za streho krmišča (enostavni objekt).

1706-

VRBLJENE

1271 PredlogSpremembe: 31-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

DRUGA VRSTA GRADNJE

Pobuda za turistični namen - bivanje in 

aktivnosti v naravi. Pobuda za 

sprememebo obvezne oblike strehe za 

krmišče kot enostaven objekt. 

59

1085

3508-

0185/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1443/10 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

60

1084

3508-

0186/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1443/9 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

61

1083

3508-

0187/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1443/8 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

62

1082

3508-

0188/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1443/7 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

63

1081

3508-

0189/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1443/6 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

64

662

3508-

019/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu z vsemi cilji prostorskega razvoja občine. Prav tako ni v skladu z 

urbanističnimi merili, saj predstavlja nesprejemljivo širitev naselja Brest, ki ne meji neposredno na stavbna 

zemljišča. Širitev stavbnih zemljišč na območju pobude prav tako ni mogoča z vidika varstvenih režimov, saj se 

zemljišče nahaja na poplavnem območju. Sprememba predmetnega zemljišča v stavbno zemljišče bi bila torej 

brezpredmetna, oziroma že v fazi priprave osnutka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig 

opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1701-IŠKA 

LOKA

1351, 

1357, 

1350, 

1349

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/
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Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

65

1086

3508-

0190/20

16

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno skladna z urbanistični merili, vendar kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja v najožjem 

vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega 

barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) gradnja stanovanjskih objektov prepovedana. Pobuda ni 

skladna s cilji prostorskega razvoja občine. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna 

oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot 

nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1712-

ZAPOTOK

692/7 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za ureditev bivalnega objekta za sina.

66

643

3508-

020/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora na območju stavbnih zemljišč (iz BT v SC), vključno z 

načinom urejanja (namesto občinskega podrobnega prostorskega načrta urejanje s prostorsko izvedbenimi pogoji), 

je sprejemljiva za JZ del predlaganega območja, ki je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. 

Sprememba sprejemljivega dela pobude predstavlja manjšo spremembo na J robu naselja Golo (predel Kavce), z 

namenom zagotoviti površine za namen gradnje enega stanovanjskega objekta. Za ostali del zemljišča, ki se mu 

namenska raba prostora »BT – površine za turizem« ne bo spreminjala, se v ob pripravi osnutka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig preveri, ali je namenska raba prostora in način urejanja z OPPN 

še ustrezen. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora iz »BT - površine za turizem« v »SC - čiste stanovanjske 

površine« sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb 

in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1708-GOLO 1451/1 PredlogSpremembe: 3-drugo- Sprememba zemljišča v stavbno 

zemljišče z namenom postavitve manjše 

montažne hiše za družinsko uporabo. V 

južnem delu zemljišča le-to meji na 

cesto, ki je služi za dostop 

stanovanjskim objektom v soseščini. V 

tem delu bi postavili predvideni objekt.

67

641

3508-

021/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predlaganem zemljišču bi namreč predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1708-GOLO 1500 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Sprememba zemljišča v stavbno 

zemljišče z namenom postavitve manjše 

montažne hiše za družinsko uporabo. 

68

673

3508-

022/201

6

DelnoSpreje

mljiva

S del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za manjšo zaokrožitev 

stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na robu SV dela naselja Iška Loka (Gmajnarji). Sprejemljivo 

območje pobude meji na V na javno pot (omogočen javni dostop), na S in Z pa na obstoječe stanovanjske objekte. 

Gradnja stanovanjskega objekta na sprejemljivem delu pobude bi predstavljala nadaljevanje vzorca poselitve na 

predmetnem območju. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in 

varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine 

Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

917/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

69

671

3508-

023/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predlaganem zemljišču bi namreč predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

166 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

70

670

3508-

024/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva. Sprejemljiv je del pobude, ki se nahaja neposredno na meji stavbnih 

zemljišč in je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba je v delu pobude 

sprejemljiva, v kolikor se zagotovi do zemljišča javni dostop. Sprememba predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč 

na robu stavbnih zemljišč naselja Visoko za potrebe gradnje stanovanjske gradnje. Ali je ta sprememba namenske 

rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni 

nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

1298/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

71

685

3508-

025/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predlaganem zemljišču bi namreč predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1699-

DOBRAVICA

875/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Sprememba namembnosti parcele v 

zazidljivo parcelo zaradi gradnje 

enodružinske stanovanjske hiše.
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72

689

3508-

026/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je delno skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. 

Pobuda predstavlja manjšo zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na S robu naselja Sarsko 

(Rasuke) oziroma povezovalne površine med stavbnimi zemljišči na J strani in pozidanimi zemljišči na S strani. Pogoj 

sprejemljivosti pobude je v ureditvi lastništva (pobudnik mora biti tudi lastnik oziroma urejeno mora biti 

pooblastilo), v ureditvi javnega dostopa do zemljišča, sprejemljivost pa je tudi vezana na sprejemljivost spremembe 

v stavbna zemljišča pozidanega območja na S strani predmetne parcele (za ta zemljišča je bila podana druga 

pobuda), saj predmetno zemljišče ne zadošča za gradnjo stanovanjskega objekta. Ali je ta sprememba namenske 

rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni 

nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

881/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

73

698

3508-

027/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Visoko za namen legalizacije dozidave stanovanjskega 

objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa 

se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do 

pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

1069/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Na zemljišču stoji objekt s pridobljenim 

gradbenim dovoljenjem. Objekt ima na 

J strani dozidan del, ki ga željio 

legalizirati., zato prosijo za izravnavo 

meje stavbnih zemljišče po priloženi 

situaciji.

74

638

3508-

028/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je sprejemljiva za pozidani del zemljišča, v katerem je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in 

urbanističnimi merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje (legalizacija 

objekta) na robu stavbnih zemljišč naselja Zapotok. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z 

vidika varstvenih in varovanih območij (predvsem z vidika varstva vodnih virov), pa se bo izkazalo tekom postopka 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni 

nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

462/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Na parceli sta dve stavbi: stavba 547 

površine 19m2 v nestanovanjski rabi in 

stavba 548 - brunarica zgrajena 1986, 

površine 46m2 v delno stanovanjski 

rabi. Do parcele vodi dostopna pot z 

neomejeno služnostjo uporabe.

75

700

3508-

029/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj se nahaja v najožjem vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o vodovarstvenem 

območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) 

gradnja stanovanjskih objektov prepovedana. Poleg tega bi predlagana sprememba predstavljala novo razpršeno 

gradnjo, kar je v nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. Pobuda ni skladna s cilji prostorskega razvoja 

občine. Prav tako pobuda ni skladna z urbanističnimi merili. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej 

brezpredmetna oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig 

opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1712-

ZAPOTOK

32/63 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

76

699

3508-

030/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer skladna z urbanistični merili, vendar kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja v najožjem 

vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega 

barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) gradnja stanovanjskih objektov prepovedana. Pobuda ni 

skladna s cilji prostorskega razvoja občine. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna 

oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot 

nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1712-

ZAPOTOK

32/61 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

77

715

3508-

031/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva. Sprejemljiv del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi 

merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev na J robu stavbnih zemljišč naselja Matena za namen gradnje 

stanovanjskega objekta. V neposredni bližini na S strani so obstoječi stanovanjski objekti. S spremembo se ohranja 

zelena cezura med naseljema Matena in Iška Loka. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z 

vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

1515 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

78

712

3508-

032/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva. Sprejemljiv del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi 

merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev na S robu stavbnih zemljišč lokalnega središča Brest za namen gradnje 

stanovanjskega objekta. V neposredni bližini na J strani so obstoječi stanovanjski objekti. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

1346/2, 

1346/2

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Nezazidljivo zemljišče v zazidljivo

79

652

3508-

033/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva ob izpolnjenem  pogoju, da se iz območja stavbnih zemljišč izvzame tudi nepozidan 

del zemljišča 411/1 k. o. Dobravica. Pobuda je ob prej navedenem izpolnjenem pogoju skladna s cilji prostorskega 

razvoja občine in urbanističnimi merili, saj sprememba predstavlja izvzem nepozidanega zemljišča v kmetijski rabi 

na V robu stavbnih zemljišč naselja Podgozd.

1699-

DOBRAVICA

410/1 PredlogSpremembe: 1-namenske rabe 

iz stavbnega v nestavbno zemljišče 

(npr. v območje kmetijskih ali gozdnih 

zemljišč, …)-

Parcela ni primerna za gradnjo zaradi 

bližine ceste in oblike zemljišča 

(preozko zemljišče za gradnjo).

80

653

3508-

034/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. Pobuda predstavlja 

izvzem nepozidanega zemljišča v kmetijski rabi na JV robu stavbnih zemljišč naselja Podgozd. Pozidan del zemljišča 

ostane stavbno zemljišče, spremeni se le podrobnejša namenska raba prostora iz SS v SK2 (stanovanjske površine s 

kmetijskimi gospodarstvi – nestanovanjske stavbe), kar predstavlja uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru.

1699-

DOBRAVICA

411/1 PredlogSpremembe: 1-namenske rabe 

iz stavbnega v nestavbno zemljišče 

(npr. v območje kmetijskih ali gozdnih 

zemljišč, …)-

Zemljišče ni primerno za gradnjo, saj 

čez parcelo poteka vodovod. Kot 

stavbno zemljišče naj se evidentira 

samo zemljišče pod stavbami, ki so v 

kmetijski rabi.

81

651

3508-

035/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je sprejemljiva za pozidan del predlaganega območja, saj je v tem delu skladna s cilji prostorskega razvoja 

občine in urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč občinskega središča Ig z 

namenom evidentiranja dela stanovanjskega objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva 

tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 1777/6 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Prestavitev meje stavbnih zemljišče, da 

zajame celotno stavbo.

82

713

3508-

036/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva za potrebe evidentiranja počitniškega objekta. Sprejemljiv del pobude, ki se ne nahaja 

v območju varovalnega gozda, je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu obstoječega območja površin počitniških hiš v Iškem Vintgarju z namenom 

evidentiranja obstoječega objekta z uporabnim dovoljenjem. V neposredni bližini na JZ strani so obstoječi počitniški 

objekti. Javni dostop je urejen. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in 

varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine 

Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1707-IŠKA 

VAS

2/196 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Na zemljišču stoji objekt z uporabnim 

dovoljenjem.

83

714

3508-

037/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva za spremembo v površine počitniških hiš. Sprejemljiv del pobude, ki se ne 

nahaja v območju varovalnega gozda, je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. 

Sprememba predstavlja zaokrožitev obstoječega območja površin počitniških hiš v Iškem Vintgarju z namenom 

evidentiranja obstoječega objekta z uporabnim dovoljenjem. V neposredni bližini na JZ strani so obstoječi počitniški 

objekti. Javni dostop je urejen. Pogoj za sprejemljivost spremembe je tudi sprememba zemljišča 2/196 k.o. Iška vas 

v stavbno zemljišče in opredelitev povezovalnih površin na delu zemljišče 2/199 k.o. Iška vas Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1707-IŠKA 

VAS

2/200 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Na zemljišču stoji objekt z izdanim 

uporabnim dovoljenjem.

84

674

3508-

038/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda za spremembo v stavbna zemljišča ni sprejemljiva oziroma ni potrebna, saj je gradnja nezahtevnega ali 

enostavnega kmetijsko-gozdarskega objekta (kozolca) možna že na podlagi veljavnega  izvedbenega prostorskega 

akta. Pogoj za postavitev nezahtevnega kmetijsko-gozdarskega objekta po predpisu o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje je gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt in pridobljena soglasja pristojnih organov zaradi 

varstvenih režimov, ki se na območju pobude nahajajo (Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje, Zavod za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije, Direkcija RS za infrastrukturo). Pogoj za postavitev enostavnega kmetijsko-

gozdarskega objekta so pridobljena soglasja navedenih pristojnih organov zaradi varstvenih režimov, ki se na 

območju pobude nahajajo.

1702-

TOMIŠELJ

1484/3, 

1484/2, 

1484/1

PredlogSpremembe: 25-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Gospodarsko 

poslopje

Pobudnik prosi za dovoljenje za 

postavitev kozolca ali gsopodarskega 

poslopja.
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

85

680

3508-

039/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda za spremembo v stavbna zemljišča (za J nestavbni del zemljišča) ni sprejemljiva, saj ni skladna s cilji 

prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba ne predstavlja zaokrožitve na robu stavbnih zemljišč 

naselja Golo (predel Kavce), temveč njihovo večjo širitev. Sprememba ostalega dela zemljišča v stavbno zemljišče ni 

sorazmerna z zagotovitvijo stavbnih zemljišč potrebnih za gradnjo enega stanovanjskega objekta. Tudi manjša 

sprememba od predlagane je težko opravičljiva ob dejstvu, da je S del zemljišča, ki je že v območju stavbnih 

zemljišč, ki zadošča za gradnjo enega stanovanjskega objekta, še nepozidan glede na uradne evidence Geodetske 

uprave RS (digitalni ortofoto posnetek). K vlogi pobude ni bilo priloženo dokazilo o urejeni služnosti za dostop do 

zemljišča. Pobudnica spremembe namenske rabe prostora ni edina lastnica zemljišča.

1708-GOLO 1448 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

86

682

3508-

040/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda za spremembo v stavbna zemljišča ni sprejemljiva, saj ni skladna s cilji prostorskega razvoja občine in 

urbanistični merili. Sprememba ne predstavlja zaokrožitve na robu stavbnih zemljišč naselja Podkraj, temveč 

njihovo večjo širitev. Sprememba zemljišča v stavbno zemljišče ni sorazmerna z zagotovitvijo stavbnih zemljišč 

potrebnih za gradnjo enega stanovanjskega objekta. Tudi manjša sprememba od predlagane je težko opravičljiva ob 

dejstvu, da je v naselju še veliko nepozidanih stavbnih zemljišč. Poleg tega je omejujoč dejavnik za spremembo 

namenske rabe prostora v stavbna zemljišča in posledično gradnjo tudi poplavna ogroženost južnega dela zemljišča. 

K vlogi pobude ni bilo priloženo dokazilo o urejeni služnosti za dostop do zemljišča. Pobudnica spremembe 

namenske rabe prostora ni edina lastnica zemljišča.

1702-

TOMIŠELJ

1538/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

87

681

3508-

041/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva. Ob izpolnitvi pogojev preveritve poplavne ogroženosti, ureditve odprtega 

odvodnega jarka, ki je prisoten na zemljišču in zagotovitve javnega dostopa (oz. ureditve služnosti), je pobuda 

skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zapolnitev vrzeli na robu stavbnih 

zemljišč naselja Podkraj. Sprememba za namen stanovanjske gradnje je skladna z ostalimi obstoječimi objekti v 

neposredni bližini. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1702-

TOMIŠELJ

1538/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

88

716

3508-

042/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno skladna z urbanistični merili, vendar kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja v najožjem 

vodovarstvenem območju, kjer je z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega 

barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) gradnja stanovanjskih objektov prepovedana. Širitev 

stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev 

izvedbenih prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je 

pristojen za vode.

1712-

ZAPOTOK

460/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

89

717

3508-

043/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je v JZ delu predlaganega območja sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in 

urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Zapotok za namen gradnje 

stanovanjskega objekta. Zemljišče ima neposreden dostop do javne poti na J strani. Ali je ta sprememba namenske 

rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni 

nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

460/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik zaproša za spremembo v 

stavbno zemljišče samo za del ob cesti.

90

711

3508-

044/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta oziroma evidentiranje obstoječega objekta na predlaganem zemljišču namreč predstavlja 

novo jedro razpršene gradnjo, ki je v nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1699-

DOBRAVICA

875/4 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobuda za spremembo namembnosti 

zemljišča iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (za začetek priprave 

Sprememb in dopolnitve Odloka o 

prostorskem redu Občine Ig).
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

91

710

3508-

045/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predlaganem zemljišču bi namreč predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1699-

DOBRAVICA

875/5 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobuda za spremembo namembnosti 

zemljišča iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (za začetek priprave 

Sprememb in dopolnitve Odloka o 

prostorskem redu Občine Ig).

92

725

3508-

046/201

6

DelnoSpreje

mljiva

SV del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za manjšo zaokrožitev 

stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na J robu naselja Golo (predel Kavce). Sprejemljivo območje 

pobude meji na S na javno pot (omogočen javni dostop), na S in V pa na obstoječe stanovanjske objekte. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na sprejemljivem delu pobude predstavljala nadaljevanje vzorca poselitve na 

predmetnem območju. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in 

varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine 

Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 1447/56 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Nezazidljiva parcela se spremeni v 

zazidljivo.

93

733

3508-

047/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva. Ob izpolnitvi pogojev preveritve poplavne ogroženosti, ureditve odprtega 

odvodnega jarka, ki je prisoten na zemljišču in zagotovitve javnega dostopa (oz. ureditve služnosti), je pobuda 

skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zapolnitev vrzeli na robu stavbnih 

zemljišč naselja Podkraj. Sprememba za namen stanovanjske gradnje je skladna z ostalimi obstoječimi objekti v 

neposredni bližini. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1702-

TOMIŠELJ

1538/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Sprememba nezazidljive parcele v 

stavbno zemljišče.

94

741

3508-

048/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Sprejemljiv je del Z pobude, ki se nahaja neposredno na meji stavbnih zemljišč in je skladen s cilji prostorskega 

razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč na V robu stavbnih 

zemljišč naselja Iška Loka za potrebe gradnje stanovanjske gradnje, ki je nadaljevanje niza objektov v ohranjeni 

strukturi obcestne vasi. Zemljišče ima urejen javni dostop s S strani, kjer meji na javno pot. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

45/2, 

45/1

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Nezazidljiva parcela v stavbno zemljišče.

95

742

3508-

049/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Pobuda ne 

predstavlja širitve za potrebe obstoječega kmetijskega gospodarstva na JV strani predmetnega območja, temveč 

neodvisno novo stanovanjsko gradnjo, ki se po predpisu o načrtovanje prostora usmerja v naselja, če taka gradnja 

ni povezana s kmetijskim gospodarstvom.

1701-IŠKA 

LOKA

914 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Nezazidljivo v stavbno zemljišče.

96

744

3508-

050/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predlaganem zemljišču bi namreč predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v 

nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora.

1712-

ZAPOTOK

431/8 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Nezazidljiva parcela naj se spremeni v 

stavbno zemljišče.

97

738

3508-

051/201

6

DelnoSpreje

mljiva

S del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za potrebe razvoja kmetijskega gospodarstva na J robu naselja Dobravica. Sprememba pomeni 

izpolnjevanje prostorskih potreb obstoječih dejavnosti in bivanja (razvoj obstoječega kmetijskega gospodarstva). 

Območje pobude ima zagotovljen javni dostop preko zemljišč v lasti pobudnika na Z strani predmetnega zemljišča. 

Ker gre za poseg v korist kmetije, je potrebna pred začetkom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig pridobitev mnenja kmetijsko svetovalne službe. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1699-

DOBRAVICA

250 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Izgradnja enodružinske stavbe, 

legalizacija objekta, izgradnja 

kmetijskega poslopja.
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

98

737

3508-

052/201

6

DelnoSpreje

mljiva

S del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za potrebe razvoja kmetijskega gospodarstva na J robu naselja Dobravica. Sprememba pomeni 

izpolnjevanje prostorskih potreb obstoječih dejavnosti in bivanja (razvoj obstoječega kmetijskega gospodarstva). 

Območje pobude ima zagotovljen javni dostop preko zemljišč v lasti pobudnika na SZ strani predmetnega zemljišča. 

Ker gre za poseg na kmetijska zemljišča za potrebe kmetije, je potrebna pred začetkom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig pridobitev mnenja kmetijsko svetovalne službe za poseg na 

kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije. Sprememba J dela zemljišča z obstoječim objektom ni sprejemljiva, saj ni v 

skladu z dopustnimi zaokrožitvami naselja Dobravica in z obstoječim strnjenim vzorcem pozidave. V kolikor gre za 

legalizacijo nezahtevnega/enostavnega pomožnega kmetijsko – gozdarskega objekta glede na predpis o razvrščanju 

objektov glede na zahtevnost gradnje, je legalizacija takega objekta možna že na podlagi veljavnega prostorsko 

izvedbenega akta Občine Ig brez spremembe namenske rabe prostora, ob predhodni pridobitvi soglasij pristojnih 

organov zaradi varstvenih režimov, ki veljajo na območju pobude (Agencija RS za okolje, Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije). V primeru, da je objekt, ki je predmet legalizacije, manj zahteven objekt glede na predpis o 

razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, pa je osnova za opredelitev sprejemljivosti spremembe 

namenske rabe predhodno pridobljeno zgoraj omenjeno mnenje kmetijsko svetovalne službe za poseg na kmetijsko 

zemljišče za potrebe kmetije. Ali je sprememba namenske rabe prostora v S delu pobude sprejemljiva tudi z vidika 

varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih 

aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

24/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Izgradnja enodružinske stavbe, 

legalizacija objekta, izgradnja 

kmetijskega poslopja.

99

740

3508-

053/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1447/58 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

100

739

3508-

054/201

6

DelnoSpreje

mljiva

V del pobude je sprejemljiv, saj je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre 

zaokrožitev za potrebe stanovanjske gradnje na robu stavbnih zemljišč lokalnega središča Golo. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo v postopku 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni 

nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 2254/5 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik, bi želel 500m2 zazidljivega 

dela parcele.

101

721

3508-

055/201

6

PogojnoSprej

emljiva

SV del pobude je pogojno sprejemljiv, saj je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. 

Sprememba v SV sprejemljivem deli predstavlja zaokrožitev za potrebe stanovanjske gradnje na robu stavbnih 

zemljišč naselja Škrilje. Sprememba SV dela pobude je sprejemljiva ob pogoju, da se v stavbno zemljišče spremeni 

tudi del zemljišča 830/3 k.o. Golo z namenom oblikovanja niza objektov J od dostopne poti in s tem roba naselja. Ali 

je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo 

izkazalo v postopku sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude 

opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 835 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Potreba po gradnji enostanovanjske 

hiše: parcela se nahaj v naselju in je 

obkrožena s hišami. Pobudnik zato 

predlaga, da se spremeni namembnost 

tega zemljišča iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče.
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

102

751

3508-

056/201

6

DelnoSpreje

mljiva

V del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za namen stanovanjske gradnje na S robu lokalnega središča Golo. Sprejemljiv del pobude je V del, ki meji 

na lokalno cesto (omogočen javni dostop), kjer so v neposredni bližini obstoječi stanovanjski objekti. Spremembe 

namenske rabe je v prostorskem kontekstu sprejemljiva, v kolikor se območje spremembe v stavbna zemljišča 

zaokroži do roba obstoječih stavbnih zemljišč (preko lokalne ceste na V). Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1708-GOLO 2254/50 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica zaporša za spremembo 

namenske rabe prostora iz nestavbnega 

v stavbno zemljišče, saj ima zgraditi 

manjšo stanovanjsko hišo za potrebe 

družine.

103

759

3508-

057/201

6

PogojnoSprej

emljiva

J del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za namen stanovanjske gradnje na robu lokalnega središča Golo. J del pobude je pogojno sprejemljiv, v 

kolikor se izkaže javni dostop do zemljišča oz. urejena služnost za dostop. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1708-GOLO 1690/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica zaproša za spremembo 

namenske rabe prostora iz nestavbnega 

v stavbno zemljišče, saj ima zgraditi 

manjšo stanovanjsko hišo za potrebe 

družine.

104

748

3508-

058/201

6

PogojnoSprej

emljiva

JV del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za namen stanovanjske gradnje na robu lokalnega središča Golo. JV del pobude je pogojno sprejemljiv, v 

kolikor se izkaže javni dostop do zemljišča oz. urejena služnost za dostop. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1708-GOLO 1691 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica zaproša za spremembo 

namenske rabe prostora iz nestavbnega 

v stavbno zemljišče, saj ima zgraditi 

manjšo stanovanjsko hišo za potrebe 

družine.

105

752

3508-

059/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in urbanističnimi merili, saj gre za popravek meje stavbnega 

zemljišča, tako da se meja le-tega napne po meji predmetnega zemljišča, kot je že bilo do uveljavitve sedaj 

veljavnega prostorsko izvedbenega akta Občine Ig.

1708-GOLO 1690/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica zaproša za spremembo 

namenske rabe prostora iz nestavbnega 

v stavbno zemljišče, saj ima zgraditi 

manjšo stanovanjsko hišo za potrebe 

družine.

106

756

3508-

060/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja in urbanističnimi merili. Predlagana sprememba 

predstavlja večjo širitev stavbnih zemljišč na sklenjeno nepozidana območje, kjer je s strategijo prostorskega razvoja 

občine predvideno le zgoščanje in omejena širitev poselitve. Pobuda je nesprejemljiva tudi z vidika varstva vodnih 

virov in manj primernega terena za gradnjo.

1708-GOLO 1433/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica zaproša za spremembo 

namenske rabe prostora iz nestavbnega 

v stavbno zemljišče, saj ima zgraditi 

manjšo stanovanjsko hišo za potrebe 

družine.

107

691

3508-

061/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva. SZ del pobude je v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in 

urbanističnimi merili, saj predstavlja zaokrožitev za potrebe stanovanjske gradnje na robu strnjene stanovanjske 

pozidave naselja Škrilje. Pogoj za sprejemljivost SZ dela pobude, je dokazilo o urejenem javnem dostopu oz. urejeni 

služnosti za dostop. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 421 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Gradnja hiše za otroka.

108

687

3508-

062/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Golo za namen gradnje stanovanjskega objekta. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 2089/5 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Sprememba namembnosti zemljišča bi 

pripomogla k rešitvi stanovanjskega 

problema doma živečih članov.

Stran 17 od 34



Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

109

690

3508-

063/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. Pobuda je nesprejemljiva tudi z vidika varstva vodnih virov, saj se nahaja v 

ožjem vodovarstvenem območju.

1708-GOLO 1435/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

S spremembo namembnosti zemljišča bi 

pobudnik reševal stanovanjsko 

problematiko otrok.

110

762

3508-

064/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je delno in pogojno sprejemljiva. Sprejemljiv del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in 

urbanističnimi merili. Pogoj za sprejemljivost spremembe namenske rabe prostora na predmetnem zemljišču, je 

sprememba sosednjega zemljišča 1308/3 k.o. Dobravica, ki se neposredno povezuje s stavbnimi zemljišči naselja 

Kremenica. Sprememba predstavlja zaokrožitev na V robu stavbnih zemljišč naselja Kremenica za namen gradnje 

stanovanjskega objekta. S spremembo se ohranja zeleni rob naselja (gozdna zaplata na S strani zemljišča). Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

1308/4 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobuda za spremembo namembnosti iz 

kmetijskega zemljišča v gradbeno 

parcelo za individualno gradnjo.

111

746

3508-

065/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1447/39 PredlogSpremembe: 22-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: Več 

družinska stavba

Pobudnik naproša za spremembo 

predmetnega zemljišča v zazidljivo 

zemljišče, vsaj za polovico parcele.

112

769

3508-

066/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. Prav tako pobuda ni sprejemljiva z vidika zagotavljanja varstva pred poplavami, 

saj se del zemljišča nahaja v srednjem razredu poplavne nevarnosti, kjer je glede na predpis o pogojih in omejitvah 

za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 

celinskih voda in morja, stanovanjska gradnja prepovedana.

1701-IŠKA 

LOKA

1281 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

113

767

3508-

067/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1701-IŠKA 

LOKA

1345 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik naproša za spremembo 

namembnosti v zazidljivo parcelo v 

obsegu vsaj 800m2.

114

708

3508-

068/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva za pozidani del zemljišča, v katerem je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in 

urbanističnimi merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje (legalizacija 

objekta) na robu stavbnih zemljišč naselja Zapotok. Pogoj sprejemljivosti pobude je ureditvi javnega dostopa do 

zemljišča (dokazilo o urejeni služnosti za dostop). Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z 

vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1712-

ZAPOTOK

462/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Sprememba namembnosti iz območja 

kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče 

za stanovanjsko gradnjo za del zemljišča 

na katerem stoji stanovanjska hišica s 

stavbno št. 549, zgrajena leta 1987. 

Geodetska uprava RS vodi ločeno hišico 

površine 40,80m2 na parceli 462/2 k.o. 

Zapotok, za katero pobudnik plačuje 

NUSZ, kjer je opredeljena uporaba 

zemljišča v stanovanjski namen 

(individualna samostojna hiša). Za 

objekt želi pobudnik pridobiti gradbeno 

dovoljenje in vsa soglasja za prijključitev 

na vodovod, kanalizacijo, električno 

omrežje, telefonsko omrežje in cesto.
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

115

770

3508-

069/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je delno skladna s cilji prostorskega razvoja občine in v skladu z urbanističnimi 

merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje (obstoječ objekt) na S robu 

naselja Sarsko (predel Rasuke). Pogoj za sprejemljivost spremembe predmetnega zemljišča v stavbno zemljišče je 

opreddelitev stavbnega zemljišča tudi na parcli št. 881/3 k.o. Dbravica in dokazilo o urejeni služnosti za javni dostop 

do zemljišča. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

881/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

116

771

3508-

070/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je delno skladna s cilji prostorskega razvoja občine in v skladu z urbanističnimi 

merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje (obstoječ objekt) na S robu 

naselja Sarsko (predel Rasuke). Pogoj za sprejemljivost spremembe predmetnega zemljišča v stavbno zemljišče je 

opredelitev stavbnega zemljišča tudi na parceli št. 881/3 k.o. Dobravica in dokazilo o urejeni služnosti za javni 

dostop do zemljišča. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

875/8 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

117

772

3508-

071/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je delno skladna s cilji prostorskega razvoja občine in v skladu z urbanističnimi 

merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje (obstoječ objekt) na S robu 

naselja Sarsko (predel Rasuke). Pogoj za sprejemljivost spremembe predmetnega zemljišča v stavbno zemljišče je 

opredelitev stavbnega zemljišča tudi na parceli št. 881/3 k.o. Dobravica in dokazilo o urejeni služnosti za javni 

dostop do zemljišča. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

875/10 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

118

783

3508-

072/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Sprejemljiv je del Z pobude, ki se nahaja v neposredni bližni stavbnih zemljišč  naselja Iška Loka in je skladen s cilji 

prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev območja stavbnih zemljišč na 

SV robu naselja Iška Loka za potrebe gradnje stanovanjske gradnje, ki je nadaljevanje niza objektov ob javni poti 

Ižanska cesta - Iška Loka, s katere ima zemljišče urejen neposreden javni dostop. Ali je ta sprememba namenske 

rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni 

nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

448/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Opredelitev stavbnega zemljišča, ki je 

del naselja Iška Loka in ima možnost 

priključevanja na gospodarsko javno 

infrastrukturo, ki poteka neposredno bo 

predmetnem zemljišču.

119

786

3508-

073/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 239/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Glede na stanje v prostoru, pobudnik 

meni, da je v območju razpršene 

gradnje  smotrno razširiti območje 

zazidljivosti. Infrastruktura je v 

neposredni bližini.

120

787

3508-

074/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva. S del pobude je v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in 

urbanističnimi merili, saj predstavlja zaokrožitev za potrebe stanovanjske gradnje na robu strnjene stanovanjske 

pozidave naselja Škrilje. Pogoj za sprejemljivost S dela pobude, je dokazilo o urejenem javnem dostopu oz. urejeni 

služnosti za dostop. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora

1708-GOLO 419/30 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

121

784

3508-

075/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Brest za namen evidentiranja stanovanjskega objekta. Ali 

je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo 

izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude 

opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

1348, 

1346/2, 

1347

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Manjša širitev stavbnega zemljišča na 

parceli 1347 k.o. Iška Loka za 

enodružinsko hišo, za katero je bilo 

izdano gradbeno dovoljenje št. 021-

101/2009-33 (priloženo k vlogi). Odmik 

objekta je zaradi požarne varnosti  

glede na predlog za spremembo 

namenske rabe Prostorskega reda 

Občine Ig 2007. 

122

718

3508-

076/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni v skladu z urbanističnimi merili, saj bi gradnja stanovanjskega objekta na predmetni lokaciji predstavljala 

novo razpršeno gradnjo, ki je v nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1035/208 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Zaradi prostorske stiske, bi pobudnik 

zgradil hišo in s tem rešil stanovanjski 

problem.

123

788

3508-

077/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč občinskega središča Ig za namen gradnje stanovanjskega objekta. 

Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo 

izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude 

opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 1785 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Označeni del parcele 1785 k.o. Ig (J del) 

naj se spremeni iz nestavbnega v 

stavbno zemljišče.

124

802

3508-

078/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj predstavlja širitev stavbnih zemljišč, ki ni v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in 

ni v skladu z urbanističnimi merili. Ureditev dostopa do stavbnega dela zemljišča je mogoča tudi na kmetijskih 

zemljiščih v skladu z veljavnim prostorsko izvedbenim aktom Občine Ig in veljavnimi splošnimi smernicami 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. 350-24/2013/24, z dne 15. 2. 2017).

1700-IG 1894/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica predlaga, da se parceli 

1894/1 in 1893/4 k.o. IG v celoti 

opredelita kot stavbno zemljišče. Preko 

zemljišče 1893/4 k.o. Ig se lahko 

dostopa do zemljišča 1894/1 k.o. Ig s 

ceste proti Iški vasi.

125

808

3508-

079/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj skupaj s predlagano spremembo na zemljišču  1894/1-del k.o. Ig predstavlja širitev 

stavbnih zemljišč, ki ni v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in ni v skladu z urbanističnimi merili. Ureditev 

dostopa do stavbnega dela zemljišča 1894/1 k.o. Ig  je mogoča tudi na kmetijskih zemljiščih v skladu z veljavnim 

prostorsko izvedbenim aktom Občine Ig in veljavnimi splošnimi smernicami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano (št. 350-24/2013/24, z dne 15. 2. 2017).

1700-IG 1893/4 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica predlaga, da se parceli 

1894/1 in 1893/4 k.o. IG v celoti 

opredelita kot stavbno zemljišče. Preko 

zemljišče 1893/4 k.o. Ig se lahko 

dostopa do zemljišča 1894/1 k.o. Ig s 

ceste proti Iški vasi.

126

814

3508-

080/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Pobuda namreč 

predstavlja izvzem nepozidanega dela stavbnega zemljišča na robu naselja Kot zaradi neprimernega terena za 

gradnjo (velik naklon). Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in 

varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine 

Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 2296 PredlogSpremembe: 1-namenske rabe 

iz stavbnega v nestavbno zemljišče 

(npr. v območje kmetijskih ali gozdnih 

zemljišč, …)-

Izvzem JV polovice zemljišča iz območja 

stavbnih zemljišča zaradi neprimernega 

teren za gradnjo (velik naklon)

127

810

3508-

081/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in delno v skladu z urbanistični merili, vendar 

kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja v območju srednjega razreda poplavne nevarnosti, kjer je glede na predpis 

o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 

povezane erozije celinskih voda in morja, stanovanjska gradnja prepovedana. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji 

bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine 

Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1702-

TOMIŠELJ

440/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica zaproša za spremembo vsaj 

dela zemljišča v stavbno zemljišče 

(poravnava meje stavbnega zemljišča 

443/2 k.o. Tomišelj na V strani).
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

128

813

3508-

082/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predmetnem zemljišču bi predstavljala širitev stavbnih zemljišč na sklenjena najboljša 

kmetijska zemljišča visokih bonitet, s katero se bi degradiral prepoznaven rob naselja, saj se pobuda ne prilagaja 

naravnim in krajinskim značilnostim prostora. Prav tako pobuda ni sprejemljiva z vidika zagotavljanja varstva pred 

poplavami, saj se zemljišče nahaja v poplavno ogroženem območju (razred preostale, majhne in srednje poplavne 

nevarnosti).

1702-

TOMIŠELJ

838 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica predlaga opredelitev delne 

zazidljivosti zemljišča

129

809

3508-

083/201

6

DelnoSpreje

mljiva

S del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za namen stanovanjske gradnje na J robu lokalnega središča Brest. Sprejemljiv del pobude je S del, ki na S 

meji na stavbna zemljišča naselja, ima omogočen javni dostop. Gradnja stanovanjskega objekta na sprejemljivem 

delu pobude bi predstavljala nadaljevanje niza objektov iz strnjenega območja vasi. Rob naselja bi ostal še vedno 

prepoznaven. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora. Opozorilo: S spremembo se mora strinjati lastnik 

zemljišča, pobudnica namreč ni lastnica zemljišča.

1702-

TOMIŠELJ

717/4, 

717/3, 

717/2

PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Parcela je že delno zazidljiva (parcela 

721 k.o. Tomišelj, po parcelaciji: 717/4 

k.o. Tomišelj - stavbno zemljišče, 717/3 

in 717/2, obe k.o. Tomišelj - kmetijski 

zemljišči), pobudnica zaproša, da bi 

celotno območje postalo zazidljivo, kot 

zemljišče poleg predmetnih (pobuda se 

po izvedeni parcelaciji nanaša na 

zemljišči  717/3 in 717/2, obe k.o. 

Tomišelj).

130

812

3508-

084/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta na predmetnem zemljišču bi predstavljala širitev stavbnih zemljišč na sklenjena najboljša 

kmetijska zemljišča visokih bonitet, s katero se bi degradiral prepoznaven rob naselja, saj se pobuda ne prilagaja 

naravnim in krajinskim značilnostim prostora. Prav tako pobuda ni sprejemljiva z vidika zagotavljanja varstva pred 

poplavami, saj se zemljišče nahaja v poplavno ogroženem območju (razred preostale, majhne in srednje poplavne 

nevarnosti).

1702-

TOMIŠELJ

837 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnica predlaga opredelitev delne 

zazidljivosti zemljišča

131

815

3508-

085/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je v S delu sprejemljiva, saj je v skladu s cilji prostorskega razvoja in urbanističnimi merili. V tem delu 

pobuda predstavlja manjšo zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Visoko za zagotovitev zadostnih površin za 

stanovanjsko gradnjo. Del zemljišča je že v območju stavbnih zemljišč, vendar zaradi poteka javne poti na S strani, 

na katero zemljišče meji, te površine ne zadoščajo za gradnjo objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1712-

ZAPOTOK

839/5 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Parcela je že delno zazidljiva, vendar ne 

zadošča za gradnjo. Pobudnik zaproša, 

da se zagotovi stavbno zemljišče za 

velikost gradbene parcele.

132

816

3508-

086/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in delno v skladu z urbanistični merili, vendar 

kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja na poplavno ogroženem območju (razred preostale, majhne in srednje 

poplavne nevarnosti): V slednjem je, glede na predpis o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 

prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, stanovanjska 

gradnja prepovedana. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca 

urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1701-IŠKA 

LOKA

1321 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

133

817

3508-

087/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je sicer delno v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in delno v skladu z urbanistični merili, vendar 

kljub temu ni sprejemljiva, saj se nahaja na poplavno ogroženem območju (razred preostale, majhne in srednje 

poplavne nevarnosti). V slednjem je, glede na predpis o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 

prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, stanovanjska 

gradnja prepovedana. Širitev stavbnih zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave 

sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca 

urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1701-IŠKA 

LOKA

1322 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

Stran 21 od 34



Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

134

798

3508-

088/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja za zaokrožitev/delno zapolnitev vrzeli na Z robu stavbnih zemljišč naselja Škrilje (del pobude predstavlja 

funkcionalno zemljišče ob obstoječem stanovanjskem objektu). Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1708-GOLO 765 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Del parcele, ki je nezazidljiv, naj 

postane zazidljiv.

135

799

3508-

089/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva,saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja za zaokrožitev/delno zapolnitev vrzeli na Z robu stavbnih zemljišč naselja Škrilje. Pogoj sprejemljivosti 

spremembe na območju pobude, je sprejemljiva sprememba namenske rabe prostora na zemljišču 765 k.o. Golo in 

zemljišča 762/4 k.o. Golo, ki sta v solastništvu pobudnika. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva 

tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 762/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

136

824

3508-

090/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Sprejemljiv je del J pobude, ki se nahaja neposredno na meji stavbnih zemljišč in je skladen s cilji prostorskega 

razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč na S robu stavbnih 

zemljišč naselja Iška Loka za potrebe gradnje stanovanjske gradnje, ki je nadaljevanje niza objektov v ohranjeni 

strukturi obcestne vasi. Zemljišče ima urejen javni dostop z J strani preko zemljišč v lasti pobudnika. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

132/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

137

658

3508-

091/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in urbanističnimi merili. Sprememba 

podrobnejše namenske rabe prostora za namen čiste stanovanjske rabe ni v skladu cilji prostorskega razvoja, s 

katerimi je zagotavljanje površin za družbene dejavnosti prioritetno za prostorski razvoj naselja in občine.

1700-IG 151/1 PredlogSpremembe: 3-drugo- Sprememba podrobnješe namenske 

rabe prostora v okviru obstoječega 

območja stavbnih zemljišč - sprememba 

iz območja D v območje MO ali SS. 

Razlaga: Gradnja objekta za bivanje; 

opis nameravane gradnje oz. posega v 

prostor: 1 enostanovanjska 

(samostojna) hiša.

138

657

3508-

092/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in urbanističnimi merili. Sprememba 

podrobnejše namenske rabe prostora za namen čiste stanovanjske rabe ni v skladu cilji prostorskega razvoja, s 

katerimi je zagotavljanje površin za družbene dejavnosti prioritetno za prostorski razvoj naselja in občine.

1700-IG 150/5 PredlogSpremembe: 3-drugo- Sprememba podrobnejše namenske 

rabe prostora v okviru obstoječega 

območja stavbnih zemljišč - sprememba 

iz območja D v območje MO ali SS. 

Razlaga: Gradnja objekta za bivanje; 

opis nameravane gradnje oz. posega v 

prostor: 1 enostanovanjska 

(samostojna) hiša.

139

818

3508-

093/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine. Prav tako ni v skladu z urbanističnimi 

merili, saj predstavlja nesprejemljivo širitev naselja Brest. Širitev stavbnih zemljišč na območju pobude prav tako ni 

v skladu s ciljem zagotavljanja poplavne varnosti, saj se del zemljišča nahaja na poplavno ogroženem območju 

(razred preostale, majhne in sredje poplavne nevarnosti). 

1701-IŠKA 

LOKA

1349 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/
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Oznaka 

pobude
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zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

140

851

3508-

094/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. Pobuda 

predstavlja zaokrožitev na Z robu naselja Iška za gradnjo za potrebe kmetije. Pogoj za vključevanje pobude v 

nadaljnje postopke sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, je pridobitev mnenja kmetijsko svetovalne službe o 

utemeljenosti posega na kmetijska zemljišča za potrebe kmetije. Območje predlagane spremembe namenske rabe 

se nahaja v ožjem vodovarstvenem območju, ki je določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012). Le-ta določa za »stavbe za 

rejo živali - več kakor 5 glav velike živine« naslednje pogoje: Gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter 

izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz 

rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi 

njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize 

tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1707-IŠKA 

VAS

57 PredlogSpremembe: 24-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Hlev

Pobudnik želi, da se zemljišče nameni za 

kmetijske objekte za ureditev in 

razširitev kmetije.

141

850

3508-

095/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je delno in pogojno sprejemljiva, saj je v V delu v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi 

merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev Z robu naselja Iška za gradnjo za potrebe kmetije. Pogoj za vključevanje 

pobude v nadaljnje postopke sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, je pridobitev mnenja kmetijsko svetovalne 

službe o utemeljenosti posega na kmetijska zemljišča za potrebe kmetije. Območje predlagane spremembe 

namenske rabe se nahaja v ožjem vodovarstvenem območju, ki je določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju 

za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012). Le-ta določa 

za »stavbe za rejo živali - več kakor 5 glav velike živine« naslednje pogoje: Gre za izjemoma dovoljeno gradnjo 

objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje 

in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi 

njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize 

tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1707-IŠKA 

VAS

58 PredlogSpremembe: 24-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Hlev

Pobudnik želi, da se zemljišče nameni za 

kmetijske objekte za ureditev in 

razširitev kmetije.

142

849

3508-

096/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je v predlaganem obsegu v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi 

merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na robu stavbnih zemljišč 

lokalnega središča Golo. Zemljišče ma omogočen javni dostop. Gradnja stanovanjskega objekta bi na območju 

pobude predstavljala nadaljevanje niza objektov predmetnega območja naselja. Sprejemljivost spremembe je 

dodatno utemeljena in opravičljiva ob dejstvu, da se na zemljišču 1989 k.o. Golo (v lasti pobudnika) izvzame del 

zemljišča iz območja stavbnih zemljišč in se ga opredeli kot kmetijsko zemljišče. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1708-GOLO 2135/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Del zemljišča spremeniti v zazidljivo za 

potrebe gradnje 1 stanovanjskega 

objekta (na račun izvzema zemljišča 

1989 k.o. Golo iz območja stavbnih 

zemljišč).
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

143

847

3508-

097/201

6

DelnoSpreje

mljiva

SV del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za izvzem 

nepozidanega dela stavbnega zemljišča, ki se nahaja na robu naselja Golo.

1708-GOLO 1989 PredlogSpremembe: 1-namenske rabe 

iz stavbnega v nestavbno zemljišče 

(npr. v območje kmetijskih ali gozdnih 

zemljišč, …)-

Izvzem zemljišča iz območja stavbnih 

zemljišč kot kompenzacija za širitev 

stavbnih zemljišč na parceli št. 2135/3 

k.o. Golo

144

845

3508-

098/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1699-

DOBRAVICA

369/6 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

145

844

3508-

099/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1699-

DOBRAVICA

369/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

146

766

3508-

100/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1361 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

147

763

3508-

101/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji (vključno s sosednjima zemljiščema 1360/1, 1360/2, obe k.o. Golo) , 

kjer so tudi predlagane spremembe namenske rabe prostora za stanovanjsko gradnjo, predstavljala novo razpršeno 

gradnjo, ki je tudi v nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1360/4 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

148

745

3508-

102/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1360/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

149

765

3508-

103/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1360/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

150

856

3508-

104/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev(/zapolnitev vrzeli (v povezavi z zemljiščem 6/1 k.o. Dobravica) na robu stavbnih zemljišč 

naselja Dobravica za namen gradnje stanovanjskega objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1699-

DOBRAVICA

6/4 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Širitev stavbnih zemljišč potrebujemo 

za rešitev stanovanjskega problema za 

izgradnjo ene ali največ dveh 

stanovanjskih hiš.

151

842

3508-

105/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev/zapolnitev vrzeli (v povezavi z zemljiščem 6/4 k.o. Dobravica) na robu stavbnih zemljišč 

naselja Dobravica za namen gradnje stanovanjskega objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1699-

DOBRAVICA

6/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Širitev stavbnih zemljišč pobudnik 

potrebuje za rešitev stanovanjskega 

problema za izgradnjo ene ali največ 

dveh stanovanjskih hiš.
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

152

887

3508-

106/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva, saj je v Z delu predlaganega območja skladna s cilji prostorskega razvoja občine in 

urbanistični merili. Sprejemljiva bi bila sprememba območja SC in Z dela predmetnega zemljišča z namensko rabo DI 

v splošne stanovanjske površine (SS), ki omogočajo gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta. V delu zemljišča se 

namenska raba prostora ne spreminja, je zagotavljanje površin za dejavnosti vzgoje in izobraževanja (za potrebe 

širitve vrtca in igrišč okoli njega) prioritetno za prostorski razvoj naselja in občine. Pobuda je sprejemljiva v delu, ki 

se nanaša na ukinitev določitve PMP za območje z namensko rabo SC. Ukinitev določitve je smiselna, saj gre za 

območje obstoječega stanovanjskega objekta. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z 

vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 2387/1 PredlogSpremembe: 3-drugo- Pobuda, da se v večinskem delu 2387/1 

k.o. Ig (v nadaljevanju predmetna 

parcela), katere lastnik v celoti je Janez 

Dolinar, spremeni trenutna namenska 

raba DI - površine za vzgojo in 

izobraževanje (IG-14-2/DI) in ukine 

predpisana obvezna izdelava PMP 

območje SC (IG14-4/SC) na delu 

predmetne parcele. Sprememba 

obstoječe rabe v novo mora biti takšna, 

da bo lastniku omogočala gradnjo 

objektov po predlogu idejne zasnove št. 

V-01/2016, ki je priloga vloge te 

pobude. Predlagana rešitev: Kot nova 

namenska raba se predlaga raba D - 

družbena infrastruktura ali SC

153

695

3508-

107/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1699-

DOBRAVICA

101/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik naproša za spremembo 

namenske rabe parcele 101/1 k.o. 

Dobravica iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (predvidena gradnja na robu 

zemljišča 101/1 k.o. Dobravica, ki meji 

na zemljišče 101/2 k.o. Dobravica).

154

777

3508-

108/201

6

DelnoSpreje

mljiva

V del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje na JV robu naselja Dobravica. Sprememba pomeni izpolnjevanje 

prostorskih potreb obstoječih dejavnosti in bivanja. Zemljišče ima možnost ureditve javnega dostopa na SV strani, 

saj meji na zemljišče, ki je javno dobro. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika 

varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih 

aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

278 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik naproša za spremembo 

namenske rabe za del parcele 278  k.o. 

Dobravica iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče 

155

782

3508-

109/201

6

PogojnoSprej

emljiva

V del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje na JV robu naselja Dobravica. Pogoj za sprejemljivost spremembe 

namenske rabe  prostora za V del pobude, je tudi sprejemljivost predlagane spremembe na zemljišču S od 

predmetnega, to je 278-del  k.o. Dobravica, preko katerega bi bila omogočena povezava s stavbnimi zemljišči 

naselja Dobravica. Sprememba pomeni izpolnjevanje prostorskih potreb obstoječih dejavnosti in bivanja. Zemljišče 

ima možnost ureditve javnega dostopa preko zemljišča 278 k.o. Dobravica na S strani, ki je v lasti pobudnika. Ali je 

ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1699-

DOBRAVICA

284 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik naproša za spremembo 

namenske rabe za del parcele 284 k.o. 

Dobravica iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče 
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

156

853

3508-

110/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1433/4 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Predlagateljica predlaga spremembo 

namembnosti navedenega zemljišča, ki 

so s prostorskim dokumentom 

opredeljena kot kmetijska zemljišča in 

sicer v stavbna zemljišča, na katerih bo 

dovoljena gradnja  enodružinskih 

stanovanjskih hiš. Predlagateljica to 

utemeljuje s tem, da so sosednje 

parcele bolj ali manj že pozidane oz. so 

že opredeljene kot stavbna zemljišča. 

Gre za zemljišče, ki zaokrožuje strnjeno 

naselje, na njem pa namerava 

predlagateljica oz. njeni družinski člani 

graditi hišo za svoje potrebe.

157

854

3508-

111/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1708-GOLO 1484 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Predlagateljica predlaga spremembo 

namembnosti navedenega zemljišča, ki 

so s prostorskim dokumentom 

opredeljena kot kmetijska zemljišča in 

sicer v stavbna zemljišča, na katerih bo 

dovoljena gradnja  enodružinskih 

stanovanjskih hiš. Predlagateljica to 

utemeljuje s tem, da so sosednje 

parcele bolj ali manj že pozidane oz. so 

že opredeljene kot stavbna zemljišča. 

Gre za zemljišče, ki zaokrožuje strnjeno 

naselje, na njem pa namerava 

predlagateljica oz. njeni družinski člani 

graditi hišo za svoje potrebe.

158

732

3508-

112/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba bi 

predstavljala prekinitev ločenosti med naseljema Matena in Iška Loka in s tem zlivanje naselij med seboj. Navedeno 

ni v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig, ki predvideva ohranjanje identitete posameznih naselij z 

ohranitvijo nepozidanih površin med naselji.

1701-IŠKA 

LOKA

932 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik zaproša za podaljšanje - 

širitev stavbnih zemljišč na parcelah 

932, 933, 934, vse k.o. Iška Loka in sicer 

v isti liniji za vse tri parcele, do linije, 

kjer parcela 932 meji s parcelo 925 k.o. 

Iška Loka.

159

730

3508-

113/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba bi 

predstavljala prekinitev ločenosti med naseljema Matena in Iška Loka in s tem zlivanje naselij med seboj. Navedeno 

ni v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig, ki predvideva ohranjanje identitete posameznih naselij z 

ohranitvijo nepozidanih površin med naselji.

1701-IŠKA 

LOKA

933 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik zaproša za podaljšanje - 

širitev stavbnih zemljišč na parcelah 

932, 933, 934, vse k.o. Iška Loka in sicer 

v isti liniji za vse tri parcele, do linije, 

kjer parcela 932 meji s parcelo 925 k.o. 

Iška Loka.

160

731

3508-

114/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba bi 

predstavljala prekinitev ločenosti med naseljema Matena in Iška Loka in s tem zlivanje naselij med seboj. Navedeno 

ni v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig, ki predvideva ohranjanje identitete posameznih naselij z 

ohranitvijo nepozidanih površin med naselji.

1701-IŠKA 

LOKA

934 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik zaproša za podaljšanje - 

širitev stavbnih zemljišč na parcelah 

932, 933, 934, vse k.o. Iška Loka in sicer 

v isti liniji za vse tri parcele, do linije, 

kjer parcela 932 meji s parcelo 925 k.o. 

Iška Loka.

Stran 26 od 34



Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

161

823

3508-

115/201

6

PogojnoSprej

emljiva

V del pobude je pogojno sprejemljiv, saj je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. 

Pobuda predstavlja zaokrožitev za namen počitniške gradnje na robu stavbnih zemljišč SP - površine počitniških hiš 

(približno 150 m  S od naselja Kurešček - predel "Za grmado". Pogoj za vključevanje pobude v nadaljnje postopke 

sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, je dokazilo o urejenem javnem dostopu do zemljišča oz. o urejeni 

služnosti za dostop do zemljišča. Ker se območje pobude nahaja v ožjem vodovarstvenem območju, ki je določeno z 

Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, 

št. 115/2007, 65/2012), je v primeru sprejmljivosti spremembe potrebno v postopku izdaje vodnega soglasja za 

gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preveriti vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa. Ta preverba je 

podlaga za izdajo vodnega soglasja. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika 

varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih 

aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 1437/1 PredlogSpremembe: 31-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

DRUGA VRSTA GRADNJE

lastnica parc. 1437/1 v velikosti 1554 

m2 in 1437/5 (pot), vse travnik. k.o. 

1708 Golo. Ponovno obnavljam, vlagam 

in prosim za spremembo namembnosti 

zemljišča v zazidljivo, že po predlogu 

Občine Ig v prejšnji pobudi 

prostorskega načrta za občino Ig, ali za 

vsaj polovico (1/2) zemljišča, parc. 

1437/1 za postavitev počitniške hišice 

oz. brunarice v velikosti vsaj cca 8 x 5 m. 

Parc. 1437/1 leži med že štirimi (4) 

počit. hišami, (parc. 1438/2, 1438/3, 

1438/4, 1437/2, vse z gradbenimi 

dovoljenji in, ki uporabljajo za dostop 

mojo parc. 1437/5 in vsi so si napeljali 

vodovod in elektriko preko in po moji 

parceli 1437/5 in preko parc. 1437/1. 

Zemljišče ni kot "najboljše kmetijsko 

zemljišče" boniteta le: 18, na kar se je v 

zadnji pobudi za spremembo 

namembnosti sklicevalo Ministrstvo za 

kmetijstvo, leži v glavnem v senčni legi, 

na prej enotni parc. 1437, (sedaj 

1437/2) že stoji počitniška hišica in je že 

bilo izdano gradbeno dovoljenje tudi na 

moje ime (leta 1992). Počiščen je del 

parcele (vsaj 3/4) po Odločbi za Zavoda 

za gozdove Lj., v letu 2015 zaradi 

poškodovanih, polomljenih, posušenih 

dreves in žleda. To ni pravi gozd, 

temveč v 20 letih "zaraščen del travnika 

(leščevje kakšen borovc in breza), bivša 

162

660

3508-

116/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je ob izpolnjenem pogoju skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z 

urbanističnimi merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na S robu 

občinskega središča Ig. Območje ima zagotovljen javni dostop. Pogoj za skladnost s cilji je sprememba dela zemljišča 

1817/3 k.o. Ig, ki območje pobude poveže s stavbnimi zemljišči na J strani. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1700-IG 1820/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

163

661

3508-

117/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je ob izpolnjenem pogoju skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z 

urbanističnimi merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na S robu 

občinskega središča Ig. Območje ima zagotovljen javni dostop. Pogoj za skladnost s cilji je sprememba zemljišč 

1820/4,  1820/1, obe k.o. Ig (v solastništvu pobudnika) in dela zemljišča 1817/3 k.o. Ig, ki območje pobude poveže s 

stavbnimi zemljišči na J strani. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in 

varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine 

Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 1820/5 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

164

659

3508-

118/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva, saj je ob izpolnjenem pogoju skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z 

urbanističnimi merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na S robu 

občinskega središča Ig. Območje ima zagotovljen javni dostop preko zemljišč v solastništvu pobudnika. Pogoj za 

skladnost s cilji je sprememba zemljišč 1820/5,  1820/1, obe k.o. Ig (v solastništvu pobudnika) in dela zemljišča 

1817/3 k.o. Ig, ki območje pobude poveže s stavbnimi zemljišči na J strani. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1700-IG 1820/4 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

165

841

3508-

119/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Z del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za  zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za namen stanovanjske gradnje na robu SV dela naselja Iška Loka (predel Gmajnarji). Sprejemljivo območje 

pobude meji na S na obstoječe stanovanjske objekte. Zemljišče ima zagotovljen javni dostop na Z strani, preko 

zemljišča 1755/8 k.o. Iška Loka, ki je v lasti pobudnika. Gradnja stanovanjskega objekta bi na sprejemljivem delu 

pobude predstavljala nadaljevanje vzorca poselitve na predmetnem območju. Ali je ta sprememba namenske rabe 

prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

909 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

166

768

3508-

120/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj skupaj z zemljiščem 909 k.o. Iška 

Loka (tudi predmet sprememb) predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen stanovanjske gradnje na robu SV 

dela naselja Iška Loka (predel Gmajnarji). Območje pobude meji na S na obstoječe stanovanjske objekte. Zemljišče 

ima zagotovljen neposreden javni dostop na Z strani, kjer meji na javno pot. Gradnja stanovanjskega objekta bi na 

predmetnem območju predstavljala nadaljevanje vzorca poselitve na predmetnem območju. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

1755/8 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

167

891

3508-

121/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je nesprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili. Pobuda 

predstavlja širitev stavbnih zemljišč naselja Rogatec nad Želimljami, ki je v omrežju naselij opredeljeno kot pretežno 

ruralno naselje z močno omejenim razvojem. Obsežen del predmetnega zemljišča, ki se že nahaja v območju 

stavbnih zemljišč, je še nepozidan. Dodatna širitev stavbnih zemljišč je tudi s tega vidika neutemeljena. Prav tako je 

v samem naselju še razmeroma veliko nepozidanih stavbnih zemljišč.

1712-

ZAPOTOK

827, 827 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Dokončna zazidljivost celotne parcele

168

896

3508-

122/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni v skladu z urbanističnimi merili, saj bi gradnja stanovanjskega objekta na predmetni lokaciji predstavljala 

novo razpršeno gradnjo, ki je v nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. 

1699-

DOBRAVICA

244/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

169

870

3508-

123/201

6

Prazno

Pobuda je brezpredmetna, saj že veljavni prostorsko izvedbeni akti Občine Ig omogočajo gradnjo stanovanjsekga 

objekta na predmetnem zemljišču. Zemljišče je namreč po veljavni namenski rabi prostora opredeljeno kot stavbno 

zemljišče s podrobnejšo namensko rabo prostora SS - splošne stanovanjske površine.

1700-IG 496/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

170

872

3508-

124/201

6

Prazno

Pobuda je brezpredmetna, saj že veljavni prostorsko izvedbeni akti Občine Ig omogočajo gradnjo stanovanjskega 

objekta na predmetnem zemljišču. Zemljišče je namreč po veljavni namenski rabi prostora opredeljeno kot stavbno 

zemljišče s podrobnejšo namensko rabo prostora SS - splošne stanovanjske površine.

1700-IG 496/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

171

873

3508-

125/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč občinskega središča Ig za gradnjo  v korist kmetije (na naslovu 

Banija 10, 1292 Ig sredi naselbinskega jedra Ig). Zemljišče se že sedaj uporablja za kmetijski namen (postavljen je 

pomožni kmetijsko-gozdarski objekt ). V nadaljnjem postopku sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega 

akta Občine Ig je potrebna pridobitev novega mnenja kmetijsko svetovalne službe glede utemeljenosti posega na 

kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije, iz katerega bo razvidno zemljišče, ki je predmet sprememb in predvideni 

objekti na tem območju predlagane spremembe. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z 

vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 1758 PredlogSpremembe: 23-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: Pomožni 

objekt za ...

Dograditev gospodarskega poslopja in 

stanovanjskega objekta za nadaljnje 

delovanje kmetije (iz mnenja Kmetijsko 

svetovalne službe, z dne 13.9.1999).

172

869

3508-

126/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda glede počitniškega objekta ni sprejemljiva, saj bi gradnja počitniškega objekta na predmetni lokaciji 

predstavljala razpršeno gradnjo, ki je v nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. Pobuda za postavitev 

pomožnega kmetijsko-gozdarskega objekta na kmetijskih zemljiščih ni potrebna, saj je gradnja nezahtevnega ali 

enostavnega kmetijsko-gozdarskega objekta možna že na podlagi veljavnega  izvedbenega prostorskega akta. Pogoj 

za postavitev nezahtevnega kmetijsko-gozdarskega objekta po predpisu o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 

gradnje je gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt in pridobljena soglasja pristojnih organov zaradi varstvenih 

režimov, ki se na območju pobude nahajajo.

1709-

ŽELIMLJE

1084/2 PredlogSpremembe: 31-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

DRUGA VRSTA GRADNJE

Postavitev manjšega počitniškega 

objekta. Zraven postavitev pomožnega 

kmetijskega objekta (kmečke lope).

173

876

3508-

127/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. Gradnja 

objektov, ki niso namenjani vzgoji in izobraževanju, na predmetnem zemljišču bi onemogočila nadaljnji razvoja 

obstoječega vzgojno-varstvenega objekta na V strani predmetnega zemljišča. Zagotavljanje površin za dejavnosti 

vzgoje in izobraževanja (za potrebe širitve vrtca in igrišč okoli njega) z opredeljeno namensko rabo prostora DI-

površine za vzgojo in izobraževanje je prioritetno za prostorski razvoj naselja in občine. 

1700-IG 2387/2 PredlogSpremembe: 3-drugo- Sprememba namembnosti iz DI v D

174

875

3508-

128/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda je ni sprejemljiva, saj je v nasprotju s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. Gradnja 

objektov, ki niso namenjani vzgoji in izobraževanju, na predmetnem zemljišču bi onemogočila nadaljnji razvoja 

obstoječega vzgojno-varstvenega objekta na SV strani predmetnega zemljišča. Zagotavljanje površin za dejavnosti 

vzgoje in izobraževanja (za potrebe širitve vrtca in igrišč okoli njega) z opredeljeno namensko rabo prostora DI-

površine za vzgojo in izobraževanje je prioritetno za prostorski razvoj naselja in občine. 

1700-IG 2385/2 PredlogSpremembe: 3-drugo- Sprememba namembnosti iz DI v D

175

894

3508-

129/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za zaokrožitev stavbnih 

zemljišč za namen stanovanjske na V robu lokalnega središča Tomišelj. Območje pobude se nahaja v poplavno 

ogroženem območju in sicer območju razreda majhne poplavne nevarnosti, kjer je poseganje v prostor dopustno na 

podlagi določil Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 

zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). Ker se območje pobude 

nahaja v ožjem vodovarstvenem območju, ki je določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012), je v primeru sprejemljivosti 

spremembe potrebno v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preveriti 

vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa. Ta preverba je podlaga za izdajo vodnega soglasja. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1702-

TOMIŠELJ

312 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Podaljšanje linije zazidalnega območja, 

kot je to že na parcelah 315, 319/4 in 

320 k.o. Tomišelj
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

176

916

3508-

130/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba na območju pobude 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Iška Loka za potrebe razvoja kmetije (obstoječ kmetijsko 

gospodarski objekt). V nadaljnjem postopku sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta Občine Ig je 

potrebna pridobitev novega mnenja kmetijsko svetovalne službe glede utemeljenosti posega na kmetijsko zemljišče 

za potrebe kmetije. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

808 PredlogSpremembe: 24-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Hlev

širitev za potrebe kmetije

177

917

3508-

131/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva, saj predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za potrebe kmetije na robu 

naselja Vrbljene. Obstoječi objekt hleva predstavlja nadaljevanje niza objektov obstoječega kmetijskega 

gospodarstva na naslovu Vrbljene 20 v prepoznavnem vzorcu obcestne vasi Vrbljene. Območje pobude se nahaja v 

najožjem vodovarstvenem območju, ki je določeno z Uredbo. S to Uredbo so določeni pogoji za gradnjo na 

predmetnem območju, ki se glasijo: Ne glede na določbe 6. člena Uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju 

na območju občine Ig za kmetijo z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100220462 ali 

njenega pravnega naslednika na parceli št. 15, k.o. Vrbljene dovoljena gradnja nestanovanjske stavbe za rejo živali 

(več kakor 5 glav velike živine), in skladišča za gnoj in gnojnico ter dovoljeno izvajanje gradbenih del, če so 

izpolnjene naslednje zahteve: k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku 

pridobitve vodnega soglasja mora biti izvedena analiza tveganja za onesnaženje in iz rezultatov te analize mora biti 

razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo; izvedeni morajo biti zaščitni ukrepi, 

izhajajoči iz izsledkov analize tveganja, s katerimi se preprečijo negativni vplivi tega posega na stanje površinskih in 

podzemnih voda; skupna obremenitev na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva na najožjem 

vodovarstvenem območju ne sme presegati 80 glav velike živine; skladišče za gnoj in gnojnico mora izpolnjevati 

zahteve v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Ob izpolnitvi 

zgornjih zahtev, je predlagana sprememba v skladu s cilji prostorskega razovja in urbanističnimi merili. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora. Pobuda v delu, ki se nanaša na spremembo za potrebe gradnje koritastega 

silosa, ni v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in je zato nesprejemljiva, saj gradnja silosa v najožjem 

vodovarstvenem območju v skladu s prilogo 3 k Uredbi ni dopustna.

1706-

VRBLJENE

15 PredlogSpremembe: 24-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Hlev

Na zemljišču že stoji hlev z gnojiščem. 

Pobudnik ima namen postaviti še 

koritasti silos.

178

918

3508-

132/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja silosa v 

najožjem vodovarstvenem območju na podlagi določil Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007, 65/2012) (priloga 3 k Uredbi) ni 

dopustna.

1706-

VRBLJENE

245/2 PredlogSpremembe: 27-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Drugo

za silos

179

921

3508-

133/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na Z robu stavbnih zemljišč naselja Dobravica za potrebe stanovanjske gradnje. Zemljišče 

ima zagotovljen javni dostop na Z strani preko zemljišč v lasti pobudnice, ki mejijo na javno pot. Sprejemljivost 

spremembe je dodatno utemeljena z dejstvom, da je bilo predmetno zemljišče pred sprejetjem Odloka o 

prostorskem redu Občine Ig (Ur. l. RS, št. 35/2012, 77/2012) že opredeljeno kot stavbno zemljišče z namensko rabo 

prostora "Območja stanovanj" in kot tako tudi kupljeno.

1699-

DOBRAVICA

82/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Zemljišče je že bilo stavbno in kot tako 

tudi kupljeno.
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

180

920

3508-

133/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na Z robu stavbnih zemljišč naselja Dobravica za potrebe stanovanjske gradnje. Zemljišče 

ima zagotovljen javni dostop na Z strani preko zemljišča 88/2 k.o. Dobravica (v lasti pobudnice), ki meji na javno 

pot. Sprejemljivost spremembe je dodatno utemeljena z dejstvom, da je bilo predmetno zemljišče pred sprejetjem 

Odloka o prostorskem redu Občine Ig (Ur. l. RS, št. 35/2012, 77/2012) že opredeljeno kot stavbno zemljišče z 

namensko rabo prostora "Območja stanovanj" in kot tako tudi kupljeno.

1699-

DOBRAVICA

88/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Zemljišče je že bilo stavbno in kot tako 

tudi kupljeno.

181

920

3508-

133/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na Z robu stavbnih zemljišč naselja Dobravica za potrebe stanovanjske gradnje. 

Sprejemljivost spremembe je dodatno utemeljena z dejstvom, da je bilo predmetno zemljišče pred sprejetjem 

Odloka o prostorskem redu Občine Ig (Ur. l. RS, št. 35/2012, 77/2012, 101/2013-popr.) že opredeljeno kot stavbno 

zemljišče z namensko rabo prostora "Območja stanovanj" in kot tako tudi kupljeno.

1699-

DOBRAVICA

88/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Zemljišče je že bilo stavbno in kot tako 

tudi kupljeno.

182

919

3508-

134/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je v predlaganem obsegu v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi 

merili. Pobuda predstavlja zaokrožitev stavbnih zemljišč za namen gradnje kmetijsko-gospodarskega poslopja na 

robu stavbnih zemljišč lokalnega središča Golo. Zemljišče ma omogočen javni dostop. Gradnja objekta bi na 

območju pobude predstavljala nadaljevanje niza objektov predmetnega območja naselja. V nadaljnjem postopku 

sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta Občine Ig je potrebna pridobitev mnenja kmetijsko 

svetovalne službe glede utemeljenosti posega na kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 1944 PredlogSpremembe: 25-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

KMETIJSKA GRADNJA: Gospodarsko 

poslopje

Parcela je že delno zazidljiva, pobudnik 

predlaga, da se poveča, za možnost 

gradnje gospodarskega poslopja.

183

922

3508-

135/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba bi 

predstavljala prekinitev fizične ločenosti med naseljema Matena in Iška Loka in s tem zlivanje naselij med seboj. 

Navedeno ni v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig, ki predvideva ohranjanje identitete posameznih 

naselij.

1701-IŠKA 

LOKA

926 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

priložena je situacija predvidenega 

posega z vrisanim objektom in zasnovo 

gradbene parcele

184

923

3508-

136/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno in delno sprejemljiva. Z del pobude je v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in 

urbanističnimi merili, saj predstavlja zaokrožitev stavbnega zemljišča z namensko rabo SP in njegovo spremembo v 

stanovanjske površine. Pogoj za sprejemljivost Z dela pobude, je dokazilo o urejenem javnem dostopu oz. urejeni 

služnosti za dostop. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 2242/15 PredlogSpremembe: 3-drugo- Da se lahko objekt poveča in možnost 

stalne namestitve (veljavna namenska 

raba prostora je SP - počitniški namen).

185

924

3508-

137/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanističnimi merili. Sprememba 

predstavlja za zaokrožitev na SZ robu stavbnih zemljišč naselja Tomišelj z namenom gradnje mizarske delavnice. 

Gradnja predmetnega objekta je namenjena za razvoj obstoječe dejavnosti na istem zemljišču, ki je deloma že 

stavbno zemljišče. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih 

območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se 

bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1702-

TOMIŠELJ

133/4 PredlogSpremembe: 28-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

POSLOVNI NAMEN: Storitvena 

dejavnost

Pobudnik bi postavil mizarsko delavnico 

v izmeri 12 x 24m v okviru širitve 

obstoječe mizarske dejavnosti.

186

925

3508-

138/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1701-IŠKA 

LOKA

1428 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Mimo zemljišča poteka že vsa 

komunalna oprema.
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Oznaka 
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Številka 
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Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

187

927

3508-

139/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in urbanističnimi merili. Zemljišče se 

namreč nahaja na poplavno ogroženem območju (razred majhne in srednje poplavne nevarnosti). V slednjem je, 

glede na predpis o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, stanovanjska gradnja prepovedana. Širitev stavbnih 

zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1701-IŠKA 

LOKA

1364/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

188

926

3508-

140/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in urbanističnimi merili. Zemljišče se 

namreč nahaja na poplavno ogroženem območju (razred majhne in srednje poplavne nevarnosti). V slednjem je, 

glede na predpis o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, stanovanjska gradnja prepovedana. Širitev stavbnih 

zemljišč na tej lokaciji bi bila torej brezpredmetna oziroma že v fazi priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih 

prostorskih aktov občine Ig opredeljena kot nesprejemljiva s strani nosilca urejanja prostora, ki je pristojen za vode.

1701-IŠKA 

LOKA

1365/1 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

189

928

3508-

141/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Sprejemljiv je V del pobude (10 m od meje obstoječih stavbnih zemljišč), ki je skladen s cilji prostorskega razvoja 

občine in urbanistični merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev območja stavbnih zemljišč na Z robu naselja Staje 

za potrebe gradnje stanovanjske gradnje, ki je nadaljevanje niza objektov ob regionalni cesti, s katere ima območje 

pobude preko zemljišča 1931/4 k.o. Ig (v lasti pobudnika) urejen neposreden javni dostop. Ali je ta sprememba 

namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom 

postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi 

pristojni nosilci urejanja prostora.

1700-IG 1931/3 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik želi še 10 m zazidljivega 

zemljišča od obstoječe meje zazidljivega

190

929

3508-

142/201

6

DelnoSpreje

mljiva

Pobuda je delno sprejemljiva. Sprejemljiv S del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in 

urbanističnimi merili. Sprememba predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Matena za namen 

gradnje stanovanjskega objekta. V neposredni bližini na S strani so obstoječi stanovanjski objekti. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1701-IŠKA 

LOKA

1513/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/

191

930

3508-

143/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1701-IŠKA 

LOKA

1436/4 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

/
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Oznaka 

pobude

Številka 

zadeve

Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

192

P2016_1

44

3508-

144/201

6

Prazno

Določitev enot kulturne dediščine (v tem primeru arheološkega območja) je v pristojnosti Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine, OE Ljubljana in Ministrstva za kulturo, zato pobudi ni mogoče ugoditi. Predlagana sprememba 

namreč ni predmet sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih  aktov, temveč postopka spreminjanja registra 

enot kulturne dediščine.

1706-

VRBLJENE

470/60, 

1697/1, 

1672/13, 

1672/12, 

1672/11, 

1672/10, 

1656/2, 

1655, 

1654, 

1648/1, 

1647, 

1646, 

1645/2, 

1645/1, 

1643, 

1641/3, 

1641/2, 

1641/1, 

1632, 

1629, 

1623/1, 

1620, 

1418/5, 

1418/4, 

1417/4, 

1413/2, 

1413/1, 

1410/4, 

1410/3, 

1410/2, 

1407/4, 

1407/3, 

PredlogSpremembe: 2-namenske rabe 

iz nestavbnega v stavbno zemljišče 

(širitev stavbnih zemljišč)-

predlog za zmanjšanje arheološkega 

območja glede na predhodne 

arheološke raziskave, ki so dale 

negativen rezultat

193

931

3508-

145/201

6

JeSprejemljiv

a

Pobuda je sprejemljiva, saj je skladna s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Sprememba 

predstavlja zaokrožitev na robu stavbnih zemljišč naselja Golo za namen gradnje stanovanjskega objekta. Ali je ta 

sprememba namenske rabe prostora sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo 

tekom postopka sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili 

tudi pristojni nosilci urejanja prostora.

1708-GOLO 1478/8 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Pobudnik predlaga, da se zemljišče 

spremeni v stavbno za 10m (prikaz na 

skici).

194

932

3508-

146/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je v delu, ki predlaga izvzem iz območja stavbnih zemljišč in spremembo v gozdna zemljišča, sprejemljiva, 

saj je v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in urbanističnimi merili. Gre za zemljišče na robu stavbnih 

zemljišč občinskega središča Ig, ki je po dejanski rabi tal gozd. Območje je v strategiji prostorskega razvoja občine Ig 

opredeljeno kot urbane gozdne površine. Pogoj za sprejemljivost  spremembe v gozdne površine za del zemljišča je 

sprememba Strategije prostorskega razvoja Občine Ig in sicer v vsebini urbanistične zasnove, kjer je potrebno 

spremeniti sloj namenske rabe prostora, ki sicer v zasnovi zelenega sistema naselja Ig (tudi del urbanistične 

zasnove) že predvideva za območje zelene rekreacijske površine. Pobuda v delu, ki se nanaša na spremembo v 

stanovanjske površine ni v skladu s cilji prostorskega razvoja, ki za to območje ne dopuščajo stanovanjske gradnje in 

je kot taka nesprejemljiva. 

1700-IG 2433/4 PredlogSpremembe: 1-namenske rabe 

iz stavbnega v nestavbno zemljišče 

(npr. v območje kmetijskih ali gozdnih 

zemljišč, …)-

Del parcele naj se spremeni v kmetijko 

oz. gozd v velikosti 14. 295m2. Ostali 

del zemljišča v izmeri 7000m2 maj se 

spremeni v namensko rabo prostora za 

stanovanjsko gradnjo.
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Oznaka 

pobude

Številka 
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Sprejemljivos

t pobude

Obrazložitev sprejemljivosti K.o. Parcele Predlog Spremembe Obrazložitev pobude

195

933

3508-

147/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva. Pobuda je v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in urbanističnimi merili, saj 

predstavlja zaokrožitev za potrebe evidentiranja stanovanjske gradnje na robu stanovanjskega območja naselja 

Škrilje. Pogoj za sprejemljivost pobude, je dokazilo o urejenem javnem dostopu (ureditev stanja zemljiškega 

katastra s stanjem v naravi) oz. urejeni služnosti za dostop. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1708-GOLO 346/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za stanovanjsko gradnjo

196

934

3508-

148/201

6

PogojnoSprej

emljiva

Pobuda je pogojno sprejemljiva. Pobuda je v skladu s cilji prostorskega razvoja Občine Ig in urbanističnimi merili, saj 

predstavlja zaokrožitev za potrebe evidentiranja stanovanjske gradnje na robu stanovanjskega območja naselja 

Škrilje. Pogoj za sprejemljivost pobude, je dokazilo o urejenem javnem dostopu (ureditev stanja zemljiškega 

katastra s stanjem v naravi) oz. urejeni služnosti za dostop. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1708-GOLO 444/2 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za stanovanjsko gradnjo

197

1078

3508-

179/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo širitev naselja ob nezadostno izkoriščenih 

prostih površinah znotraj naselja, kar je tudi v nasprotju s predpisom o načrtovanju prostora. 

1707-IŠKA 

VAS

191/69 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

198

1079

3508-

180/201

6

NiSprejemljiv

a

Pobuda ni sprejemljiva, saj ni v skladu s cilji prostorskega razvoja občine in urbanistični merili. Gradnja 

stanovanjskega objekta bi na predmetni lokaciji predstavljala novo razpršeno gradnjo, ki je tudi v nasprotju s 

predpisom o načrtovanju prostora. 

1707-IŠKA 

VAS

191/52 PredlogSpremembe: 21-namenske 

rabe iz nestavbnega v stavbno 

zemljišče (širitev stavbnih zemljišč)-

STANOVANJSKA GRADNJA: 

Enodružinska stavba

Za gradnjo stanovanjskega objekta.

199

P2017_3
brez št. 

zadeve

DelnoSpreje

mljiva

Del pobude je skladen s cilji prostorskega razvoja občine in z urbanističnimi merili, saj gre za ohranjanje in 

zaokrožitev evidentiranega območja razpršene poselitve (Ustje). Sprejemljiv del pobude se nanaša na uskladitev 

meje stavbnih zemljišč s pozidanimi površinami razpršene poselitve. Ali je ta sprememba namenske rabe prostora 

sprejemljiva tudi z vidika varstvenih in varovanih območij, pa se bo izkazalo tekom postopka sprememb in 

dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Ig, ko se bodo do pobude opredelili tudi pristojni nosilci urejanja 

prostora.

1707-IŠKA 

VAS

1558/2 PredlogSpremembe: 2-namenske rabe 

iz nestavbnega v stavbno zemljišče 

(širitev stavbnih zemljišč)-
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