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ZAPISNIK 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 24.5.2017 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra 
Jovanovič, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Rado Simić, Franc 
Toni, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Odsotna Slavko Pavlič, Zlatko Usenik. 
 
Ostali prisotni: Ksenija Cankar univ. dipl. inž. arh. (Česnik Projekt d.o.o.), Petra Krajzel 
(predsednica Nadzornega odbora), Janez Miklič, Uroš Čuden, Polona Skledar, Andreja 
Zdravje, Katja Ivanuš, Tina Škulj, Štefan Gorenčič, Natalija Skok, Marica Zupan, Tanja 
Lenaršič, Bojana Birsa, Marjana Župec, Roman Grm (SVS Iška), Niko Javoršček (SVS 
Strahomer), Janez Rupert (SVS Iška vas), Darja Perme (SVS Podkraj). 
 
Dnevni red: 

11. Obravnava  in potrditev dnevnega reda 
12. Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Ig 
13. Obravnava in potrditev predloga dopolnitve Načrta s stvarnim premoženjem Občine 

Ig za leto 2017  
14. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa proračuna Občine Ig za leto 1- 2017  
15. Obravnava in potrditev predloga Projektne naloge za izvedbo širitve objekta Osnovne 

šole Ig / rekonstrukcija in prizidava  
16. Obravnava in potrditev predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

Osnove šole Ig /rekonstrukcija in prizidava   
17. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnih 

merilih in pogojih za območje urejanja Ig 08-2/PP z dostopno cesto  
18. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru gospodarnosti upravljanja s 

premoženjem v Občini Ig v letu 2015 in 2016  
19. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet 

Zavoda Vrtca Ig  
20. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga, da se 5 točka obravnava pod točko 4 in dnevni red se ustrezno preštevilči. 
 
Z 9 glasovi ZA je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
Z 8 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil potrjen zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta 
Občine Ig. 
 
Seji se pridruži Rado Simić.  
 
K točki 3  
Janez Miklič obrazloži, da zemljišča, ki se nahajajo neposredno ob OŠ Ig, se zamenja z 
parcelo v Iški vasi, kajti Občina ti dve zemljišči potrebuje za izgradnjo prizidka k šoli. Prav 
tako se načrtuje zamenjava zemljišč na katerem je nova vodna vrtina v Zapotoku. V NRP je 
uvrščena parcela, ki se nahaja v zaselku Draga, in se bo prodala na javni dražbi. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil predlog Dopolnjenega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2017.  
 
Seji se pridružita Zuhra Jovanovič in Franc Toni.  
 
K točki 4 
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Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog projektne naloge in predlaga 5. varianto 
v potrditev. 
Ksenija Cankar pove, da se s projektno nalogo in preučitvijo variant možnih izvedb pridobi 
podatke za uspešno izvedbo investicije. Namen je zagotovitev ustreznih prostorskih 
kapacitet matične OŠ Ig, tako prostorov za pouk kot zunanjih športnih površin, upoštevajoč 
normativni prostorski program za predvideno 28 oddelčno šolo. Z idejnimi variantami, 
zasnovami se ugotovi možnosti prostorskih širitev na način, da se del manjkajočih prostorov 
uredi s prizidavo k objektu, hkrati pa se razišče tudi možnosti preureditev znotraj obstoječega 
objekta. Predvidena dozidava in rekonstrukcija mora upoštevati vse merodajne faktorje in 
regulativo tovrstnih objektov, dosežena mora biti ustrezna funkcionalna shema šole, 
zagotovljena primernost, varnost in racionalnost izvedbe projekta, vezana na specifična 
izhodišča obstoječega stanja. V nadaljevanju obrazloži grafične prikaze razporeditve 
posameznih etaž. 
Alenko Jeraj predlaga, da občinska uprava pripravi podatke o rojenih otrocih v 2015 in 2016.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Projektna naloga 
za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig – rekonstrukcija in prizidava in potrdi 5 
varianto. 
 
K točki 5 
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval DIIP in ga predlaga v potrditev. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi DIIP – Dokument 
identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcija in prizidava Osnovni šoli Ig. 
 
K točki 6 
Bojana Birsa pojasni, da mora Občina upoštevati vse predpise, ki določajo pripravo 
proračuna. Z rebalansom proračuna načrtuje dodatne odhodke v višini 574.454,37 eur, kar 
predstavlja 8,48 % vseh odhodkov za leto 2017, gre predvsem za investicijske odhodke in 
investicijske transfere. Občina je imela 31.12.2016 na računu 226.191,55 eur namenskih 
sredstev iz naslova plačanih komunalnih prispevkov in 325.661,85 eur iz naslova presežka 
prihodkov nad odhodki leta 2016, katera lahko porabi za poplačilo dolga v letu 2017. 
Popravljeni viri financiranja za odplačilo dolga in sredstva po ZFIsP v višini 325.661,85 eur 
so namenjeni za nove investicije. Občina sledi dolgoročnemu načrtu in vlaga na področju 
oskrbe s pitno vodo: sistem Golo-Zapotok vrtina 4 in 5, obnova omrežja Zapotok in Škrilje- 
Ledine, povezovalni vod Iška vas-Kot-Staje-Ig, gradnja vodovoda Tomišelj, odvajanje 
odpadnih vod. Na vrsti so tudi protiprašne zaščite makadamskih cest, katere so v lasti občine 
in njim pripadajoča javna razsvetljava. Pripravlja se investicijska dokumentacija za ureditev 
krožišča pri KPD-ju, nadaljuje se investicija v Barjansko ulico. Pridobljeno je v last zemljišče, 
katero je potrebno za pripravo dokumentacije za širitev pokopališča Kurešček; sanirana bo 
streha na MV Golo; obnova fasade v medgeneracijskem centru. Nadaljuje se gradnja nove 
kulturne dvorane na Igu; v letu 2017 pridobiti projektno in investicijsko dokumentacijo za 
gradnjo igrišča pri PŠ Golo; vzdrževanje igral, katera so postavljena na otroških igriščih po 
vaseh. V teku je že priprava idejnih zasnov za obnovo kuhinje in širitev matične OŠ Ig. 
Pripravlja se ID Interpretacija biotske raznovrstnosti dediščine kolišč na Ljubljanskem barju.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2017–1.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu proračuna 
Občine Ig za leto 2017–1.  
 
K točki 7 
Statutarno pravna komisija in Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanja 
prostora sta obravnavala Odlok in ga predlagata občinskemu svetu v potrditev. 
Z 11 glasovi ZA in  1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep: 
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1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in 
pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto se obravnava skladno 
s petim odstavkom 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig, ki določa, 
da se prva in druga obravnava odloka združita. 

2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih 
merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto. 

 
K točki 8 
Petra Krajzel pove, da s pravnega vidika ni nepravilnosti. V nadaljevanju se Občini Ig 
priporoča, da sprejme pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem, v katerem bo 
podrobneje opredelila možne modifikacije pogodbenih razmerij. S pogodbo o ureditvi 
medsebojnih razmerij naj se uredi najemniško razmerje Društva upokojencev Ig z 
Medgeneracijskim centrom. Ob izpolnjenih pogojih naj dosledno izvaja določila o 
ravalorizaciji najemnin za najem stanovanjskih in poslovnih prostorov, s katerimi upravlja. 
 
K točki 9 
Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je obravnavala imenovane predloge 
in jih predlaga občinskemu svetu v potrditev. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se za člane Sveta zavoda 
Vrtca Ig za 4–letno mandatno obdobje imenuje Klemna Glavana, Toneta Krnca in 
Bojana Kraševca. 
 
K točki 10 

 Tone Krnc opozori na ukradeno ogledalo na križišču za Sarsko. 
 Alenka Jeraj predlaga, da se odide čez 14 dni na ogled razstave moja Ljubljanica na 

Vrhniko, sama lahko predstavi urejenost tistih muzejev, ki so na Unescovem 
seznamu, saj imajo blizu ob muzeju tudi hiške na prostem, kar pa v našem primeru 
sploh ni mogoče in na koncu bomo svetniki potrdili županovo verzijo. Zakaj se 
nočemo poslušati. En objekt je namenjen vrtcu, stari vrtec ima obnovljeno streho, čez 
čas se bo pa vse podiralo. Sedaj se bo tukaj v centru Iga naredil kar en objekt, čez 10 
let pa ugotovilo, da je premajhen in ga namenili za bogvekaj. Velušček ni strokovnjak 
za zidanje hišk ampak razstave o koliščih. Neumno je zapraviti 1 mio eur za objekt. 
Župan pove, da zadevo samo koordinira, to je verzija strokovnjakov arheologov, 
krajinarjev, arhitektov. Glede na dejstvo, da je odobreno 1 mio eur je potrebno 
počrpati nepovratna sredstva, drugače izgubimo denar. Ne govoriti na pamet, ker v 
projektu so navedene ocenjene vrednosti: za objekt z zunanjo ureditvijo 270 tisoč eur, 
kolišča z povezovalno potjo in zunanjo ureditvijo 365 tisoč eur, oprema 175 tisoč eur 
in še ostali stroški, kar skupaj z DDV investicija znese 1.452 mio eur. 

 Janez Rupert (SVS Iška vas) opozori na udrto cesto sredi Iške vasi. 
 Marija Župec predlaga, da se pri bencinski postaji na Igu zamenja ogledalo. 
 Alenka Jeraj vpraša ali je v Iškem Vintgarju nov podnajemnik in ali se pobira 

parkirnina. 
Župan odgovori, da občina ni obveščena o podnajemniku, saj je zadeva še na 
sodišču. Parkirnina se ne zaračunava, pretekla leta seje denar porabil za vzdrževanje 
kontejnerjev, WC-jev, študentsko delo in ostale stroške, dobička pa ni bilo.   
Tone Krnc predlaga, ker obveznosti najemnika niso poravnane glede najemnine, 
elektrike, vode, lahko Občina kot lastnik le to odklopi. Različni ljudje se zbirajo in tam 
se lahko dogodi marsikaj, posledice pa nosi župan. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN   

 



5 

 

Številka: 4101-0001/2017 
Datum: 28.7.2017 
 
 
OBČINSKI SVETNIKI, 
NADZORNI ODBOR 
 
 
Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ig za leto 2017 
 
 
Skladno s 5. členom Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2017 (Ul. RS, št. 86/2016) vam v 
prilogi pošiljamo poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ig za obdobje od 1.1.2017 do 
30.6.2017. Poročilo bo predstavljeno na prvi seji Občinskega sveta. 
 
Lep pozdrav. 

Janez Cimperman 
župan  

 
 

 
Številka: 603-0082/2017      
Datum: 19. 9. 2017 
 
 
Občinskemu svetu 
 
 
ZADEVA:  OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA 

        PROJEKT REKONSTRUKCIJE IN PRIZIDAVE OŠ IG 
 
Obrazložitev: 
Predinvesticijska zasnova je minimalna vsebina v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 
Na podlagi projektne naloge za rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig je bil izdelan  in 
potrjen DIIP. Izdelan je bil tudi idejni projekt kot podlaga za razpis. 
Po potrjeni predinvesticijski zasnovi bo izveden razpis za izdelavo PGD 
dokumentacije in izvedbo rekonstrukcije in prizidave OŠ Ig.  
Finančne obveznosti: 
-predvidene z NRP. 
Priloga: 
-Predinvesticijska zasnova. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove za 
rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig. 
 
 
Pripravila:         Janez Cimperman  
Polona Skledar                župan 
višja svetovalka za 
družbene dejavnosti 
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INVESTITOR: OBČINA IG 
Govekarjeva cesta 6 
1292  IG  

 
 
 

 
 
 
 

  
Izdelovalec:                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

FIMEX-N, d.o.o. 
Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana  
 

Odgovorna oseba izdelovalca: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nevenka Franko, univ.dipl.ekon. 

  
 

Datum izdelave dokumenta:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avgust 2017 

KAZALO VSEBINE: 
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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM, OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, CILJI OZ. 
STRATEGIJE  

1.1. UVODNO POJASNILO  
 

Razlog za načrtovano investicijo je prostorska neprimernost oz. pomanjkanje dela prostorov na matični 
OŠ Ig, na katero so vezane kar tri podružnične šole in sicer PŠ Golo, PŠ Iška vas in PŠ Tomišelj. 
 
Predhodna analiza šolskega prostora v občini Ig je na osnovi demografskih podatkov, prostorske 
preveritve in preveritev skladnosti z normativnim prostorskim programom, ugotovila pomanjkanje 
prostorov za pouk, neustreznost centralne kuhinje, jedilnice, kot tudi sanitarij in garderob ob telovadnici. 
 
Pomanjkanje prostorov za pouk in tudi dela ostalih prostorov se kaže že nekaj let in je zato pouk 
organiziran tudi v nenamenskih prostorih kot npr. v knjižnici. 
 
Demografski podatki celotnega pripadajočega šolskega okoliša kažejo na porast števila učencev tudi v 
prihodnje, zato je rešitev prostorskih razmer v smislu zagotavljanja minimalnih normativnih površin na 
matični šoli nujna.  
 
Predmet investicije je prizidava in rekonstrukcija dela obstoječega objekta OŠ Ig. 
 
Do sedaj je za načrtovano investicijo, ki bi razrešila prostorsko problematiko OŠ Ig, bila izdelana 
naslednja dokumentacija: 
 
 Projektna naloga za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig- rekonstrukcija in prizidava, 

Česnik projekt d.o.o. Ljubljana,  marec 2016- maj 2017  
 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta z naslovom Rekonstrukcija in prizidava OŠ Ig, 
FIMEX-N, d.o.o. Ljubljana, september 2016-maj 2017 (DIIP) 
 

 Idejni projekt, Osnovna šola Ig, Prizidava in delna rekonstrukcija, št. projekta 1704, ČESNIK 
Projekt d.o.o. Ljubljana, junij 2017 

 

Projektna naloga in DIIP sta obravnavala 5 možnih variantnih rešitev prostorske problematike OŠ Ig, ki 
so bile izdelane z namenom preučitve možnosti širitve obstoječega objekta OŠ Ig in opredeljujejo tudi 
dodatno potrebne ukrepe za izvedbo investicije. Ti ukrepi so predvsem potreba po pripojitvi dela 
sosednjih zemljiških parcel (dokup, menjava...), zaradi omejitev same mikrolokacije in drugih razlogov. 
 
V Projektni nalogi prikazana 5. idejna varianta izvedbe se je izkazala kot najustreznejša, ki je tudi   
obdelana v idejnem projektu in predinvesticijski zasnovi.  
 

1.2.    OPREDELITEV INVESTITORJA IN UPORABNIKA-UPRAVLJAVCA TER IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

 

INVESTITOR  
 

 

Naziv OBČINA IG 

Naslov Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 

Odgovorna oseba ŽUPAN, Janez CIMPERMAN 

Telefon (01) 2802 300 

Telefaks (01) 2802 322 

E-mail obcina-ig@siol.net 

Odgovorna oseba za pripravo investicijskih Bojana Birsa 

mailto:obcina-ig@siol.net
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dokumentov 

Telefon (01) 2802 306 

Telefaks (01) 2802 322 

E-mail bojana.birsa@obcina-ig.si 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije-skrbnik 
investicijskega projekta 

Polona Skledar 

Telefon (01) 2802 310 

Telefaks (01) 2802 322 

E-mail polona.skledar@obcina-ig.si 

  
  

UPRAVLJAVEC  

Naziv: OSNOVNA ŠOLA IG 

Naslov: Troštova ulica 24 
1292 Ig 

Telefon: (01) 28 02 340  

Faks: (01) 28 02 368 

E-mail: o-ig.lj@guest.arnes.si 

Spletna stran: http://www.osig.si/ 

Odgovorna oseba: Biserka Vičič Malnar, ravnateljica 
 
 

IZDELOVALEC PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE  
 

Naziv: FIMEX-N, d.o.o. 

Naslov: Tbilisijska 59 
1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba:  Nevenka Franko, vodja projektov-zastopnik 
podjetja 

Telefon +386 (1) 257 24 27 

Telefaks +386 (1) 257 24 28 

E-pošta fimex-n@siol.net 

Davčna številka SI18866611 
 

1.3. CILJI IN STRATEGIJE     
 
Glavni cilji investicije v rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig so: 

 zagotovitev potrebnih normativnih kapacitet šole 

 ekonomičnost gradnje, ob upoštevanju obstoječega stanja objekta in lokacije 

 trajnost projektnih rešitev in izvedbe 

 skladnost z zahtevami veljavne regulative in načeli zelene (trajnostne) gradnje 

 ekonomičnost obratovanja in rednega vzdrževanja. 
 
Projekt je skladen z razvojnimi usmeritvami  Občine Ig in je vključen v  aktualni načrt razvojnih 
programov. 
Projekt je skladen z naslednjimi prostorskimi akti: 

 Strategija prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, z dne 14. 5. 2012) 

 Prostorski red občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, z dne 14. 5. 2012) 
  
 

mailto:bojana.birsa@obcina-ig.si
mailto:o-ig.lj@guest.arnes.si
mailto:fimex-n@siol.net
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1.4. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE  
 
1.4.1. Obseg investicije 
 
Načrtovani investicijski posegi predstavljajo naslednji obseg del: 
 

 NOVOGRADNJA 
m 2 

REKONSTUKCIJA 
m2 

SKUPAJ POSEGI 
m2 

skupaj 1.079,00 696,40 1.775,40 

 
 
1.4.2. Vrednost investicije 
 
Skupna vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah: 

POSTAVKE STALNE CENE TEKOČE CENE 

  EUR EUR 

a. gradb., obrt., instal. dela 1.674.380 1.722.977 

b. zunanja ureditev 134.898 139.055 

a.+b. SKUPAJ 1.809.278 1.862.032 

c. oprema 291.088 299.291 

č. inventar 67.995 69.911 

c.+č. SKUPAJ 359.082 369.201 

a.-č- SKUPAJ 2.168.361 2.231.233 

d.invest.dokumentacija  5.767 5.767 

e. projektna dokumentacija  83.336 83.786 

f.inženiring, nadzor (2 % GOI) 33.488 34.460 

d.-f. SKUPAJ 122.591 124.013 

g. zemljišče 82.390 82.390 

h. ostalo-rezerva (8%) 133.950 137.838 

g.-h. SKUPAJ 216.340 220.228 

a.-h. SKUPAJ 2.507.293 2.575.475 

i. DDV (22%, zemljišče 2%) 535.126 550.126 

a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA 3.042.419 3.125.601 

VREDNOST NA m2  1.714 1.760 

 
1.4.3. Predvidena finančna konstrukcija z dinamiko financiranja po tekočih cenah 
 
Pretežni del investicije bo predvidoma  financiran s sredstvi občinskega proračuna. 
 
Občina bo na osnovi izdelane projektne dokumentacije  kandidirala pri EKO skladu za sofinanciranje 
naložbe z nepovratnimi sredstvi. Ocenjujemo, da bi bilo mogoče za ta namen pridobiti maksimalno 50% 
upravičenih stroškov novogradnje, kar znaša 593.450 EUR  (1.186.900  x 50%), seveda v odvisnosti od 
energijske učinkovitosti stavbe in pogojev aktualnega razpisa. 
 
Viri financiranja investicije z dinamiko-TEKOČE CENE: 
VIRI 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Proračun Občine Ig 178.721 1.365.052 1.004.856 2.548.629 

2. EKO sklad 0 0 593.450 593.450 

3. Drugi viri 0 0 0 0 

SKUPAJ 178.721 1.365.052 1.598.306 3.142.079 

 
1.4.4. Okvirni  časovni načrt 
Investicijo je možno izvesti po naslednjem okvirnem časovnem načrtu: 
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AKTIVNOST ROK IZVEDBE 

 Idejni projekt maj – junij 2017 

 Javni razpis (projektiranje, izvajanje) julij - avgust 2017 

 PGD projekt november 2017-marec 2018 

 Gradbeno dovoljenje marec 2018 

 PZI  april 2018 

 Predinvesticijska zasnova avgust 2017 

 Investicijski program november-december 2017 

 oddaja del  oktober -november 2017 

 izvajanje GOI del, vključno s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja za objekt 

1.faza:maj-avgust 2018 
2.faza: avgust-december 2018 
3.faza: januar-avgust 2019 

 
2. ANALIZA STANJA S PRIKAZOM OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH POTREB PO INVESTICIJI TER 
USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNO STRATEGIJO RAZVOJA 
SLOVENIJE, USMERITVAMI SKUPNOSTI, PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI DOLGOROČNIMI 
RAZVOJNIMI PROGRAMI IN USMERITVAMI 

2.1.  OBSTOJEČE STANJE   
 
Podatke o obstoječem stanju in perspektivnih potrebah povzemamo iz Projektne naloge za izvedbo 
širitve objekta Osnovne šole Ig- rekonstrukcija in prizidava,ki jo je izdelala Ksenija Cankar, 
univ.dipl.inž.arh., Česnik projekt d.o.o. Ljubljana v marcu 2016, z dopolnitvami do maja 2017.  
 
Osnovna šola Ig ima status centralne šole, s pripadajočimi podružničnimi šolami Golo, Iška vas in 
Tomišelj. Stavba je bila grajena v več fazah in je locirana v središču Iga na naslovu Troštova 24. 
 
Objekt je izrazito podolgovata stavba, sestavljena iz posameznih delov in leži vzporedno s Troštovo 
ulico, v smeri SV-JZ. Občinska cesta ni posebno obremenjena, saj služi dovozu le nekaj stanovanjskim 
hišam in pa sami šoli- del ceste je dejansko tudi dostavno manipulacijska površina za potrebe centralne 
kuhinje (dostava in odvoz).  
 
Na SZ mikrolokacije se na lastni parceli ob ulici, nahaja montažni objekt nekdanjega vrtca, ki po 
izgradnji novega centralnega vrtca ni več v uporabi. 
 
Na J delu območja se nahajajo površine mirujočega prometa, na JV pa zunanje rokometno igrišče.  
Osrednjemu, JV delu objekta, kjer je tudi vhod v šolo za učence, se šolskemu objektu približa 
stanovanjska hiša, ki po prenovi služi prostorom vrtca. Na SV strani je še nepozidano šolsko zemljišče, 
ki predstavlja zeleno površino. 
 
Obstoječi montažni vrtec, ki ne služi več svojemu namenu se v prihodnosti predvidoma poruši, zemljišče 
pa nameni  za potrebe osnovne šole.   
 
Šoli pripadajoče zemljišče je tako po izmeri zadovoljivo glede na velikost šolskega objekta, vprašljiva pa 
je funkcionalnost posameznih delov zemljišč (izrazita podolgovata oblika objekta, na katerega so vezani 
kraki razpoložljivih parcel - omejitev s prometnico, funkcionalna navezava brez prevelikih dodatnih 
posegov v prostor, komunalno idr. infrastrukturo), zato je v fazi izdelave Projektne naloge bila posebna 
pozornost posvečena  skrbno premišljeni umestitvi novogradnje prizidka v prostor. 
 
Tabela 2-1: Skupne izmere obstoječih prostorov OŠ Ig 
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PROSTORI SKUPNA IZMERA ETAŽ 

A. PROSTORI ZA POUK 2.127.60 m2 

B. OSTALI PROSTORI 1.257,06m2 

C. KOMUNIKACIJE 924.12 m2 

A.B.C.SKUPAJ 4.308,78 m2 

 
Tabela 2-2: Skupno število obstoječih prostorov za pouk na OŠ Ig: 
 
vrsta število  

Število matičnih učilnic-MU : 11  

Število predmetnih učilnic-PU : 7  

Število spec.predm.uč.-SPU : 5 + knjižnica z multimed. učilnico 

Število malih učilnic-Mu : 1  

Število kabinetov-K : 8  

 
Tabela 2-3: Prostori za športno vzgojo 
 
PROSTORI IZMERA 

A. PROSTORI ZA POUK 1.223.24 m2 

B. OSTALI PROSTORI   290.08 m2 

C. KOMUNIKACIJE 399.72 m2 

A.B.C.SKUPAJ              1.913.04 m2 

 
Pokriti prostori za športno vzgojo normativno ustrezni, temeljite sanacije zaradi problema vlage pa so  
potrebni garderobni  prostori in sanitarije (v pritličju aneksa). 
Šola razpolaga tudi z zunanjim ograjenim rokometnim igriščem. Mora pa šola zagotoviti še dodatne  
normativne zunanje nepokrite športne površine. 
 
 

2.2. UGOTOVITEV PROSTORSKIH POTREB 
 
Opomba: podatki so privzeti iz Projektne naloge 
 
Tabela 2-4: Demografski podatki  

leto rojstva Število rojenih Skupaj  

 Matična OŠ Ig PŠ Golo PŠ Iška vas PŠ Tomišelj občina Ig 

2014 41 12 8 23 84 

2013 48 16 11 12 87 

2012 49 23 6 24 102 

2011 39 22 7 14 82 

2010 48 19 4 27 98 

2009 53 20 4 21 98 

2008 43 33 16 13 105 

2007 44 23 9 17 93 

2006 39 26 10 14 89 

2005 35 21 8 13 77 

2004 40 14 10 16 80 

2003 29 21 7 13 70 

2002 33 19 8 12 72 

2001 28 15 4 8 55 

2000 42 16 5 12 75 

Vir: https://paka3.mss.edus.si/sokol 
 
Tabela 2-5: Podatki o vpisu  
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Opomba:  Projektna naloga za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig- rekonstrukcija in prizidava, ki je osnova 
za pričujoči DIIP,  je bila v osnovni verziji izdelana v marcu 2016 (za prve 3 variantne rešitve), zato je prostorska 
preveritev  izdelana na osnovi podatkov o vpisu za šolsko leto 2015/2016 in takratnih demografskih podatkov.  

 
OŠ IG – 2015 / 2016 

RAZRED ŠTEVILO 
ODDELKOV 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

 

1. 2 51 1.-3. R: 
144 učencev  2. 2 48 

3. 2 45 

4. 3 73 4.-6.R: 
205 učencev 5. 3 62 

6. 3 70 

7. 2 48 7.-9.R: 
146 učencev 8. 3 59 

9. 2 39 

Skupaj : 22 495  

 

PŠ Golo- 2015/ 2016 

RAZRED ŠTEVILO ODDELKOV      ŠTEVILO UČENCEV 

1. 1 17 

2. 1  24 

3. 1 18 

Skupaj : 3 59 
 

 
PŠ Iška vas - 2015 / 2016 

RAZRED ŠTEVILO ODDELKOV      ŠTEVILO UČENCEV 

1. 0.5 K 3 

2. 1  11 

3. 0.5 K 4 

Skupaj : 2 18 

 
PŠ TOMIŠELJ - 2015 / 2016 

RAZRED ŠTEVILO ODDELKOV      ŠTEVILO UČENCEV 

1. 1 16 

2. 0.5 K 8 

3. 0.5 K 4 

Skupaj : 2  28 

 
 

Tabela 2-6: Predvideni vpisi in število oddelkov upoštevajoč poleg šolskega okoliša matične OŠ Ig 
tudi okoliše podružnic:  
 

razred 
 

2015/16 
 

2016/17 
 

2017/18 
 

2018/19 
 

2019/20 
 

2020/21 

1.-9. učencev odd učencev odd učencev odd učencev odd učencev odd učencev odd 

1. 51 2 48+6 2 39+3 2 49+6 2 48 2 41+3 2 

2. 48 2 51 2 54 2 42 2 55 2 48 2 

3. 45 2 48 2 51 2 54 2 42 2 55 2 

4. 73 3 45 
+18+4+4 

3 48 
+24+11+8 

4 51 
+17+3+16 

4 54 
+19+4+21 

4 42 
+22+7+11 

4 

5. 62 3 73 3 71 3 91 4 87 4 98 4 

6. 70 3 62 3 73 3 71 3 91 4 87 4 

7. 48 2 70 3 62 3 73 3 71 3 91 4 

8. 59 3 48 2 70 3 62 3 73 3 71 3 

9. 39 2 59 3 48 2 70 3 62 3 73 3 

SKUPAJ 495 22 536 23 562 24 605 26 627 27 649 28 
 

+ učenci iz okoliša PŠ Golo 
+ učenci iz okoliša PŠ Iška vas 
+ učenci iz okoliša PŠ Tomišelj 
  

Tabela prikazuje prognozo vpisa učencev in potrebno število oddelkov glede na demografske podatke 
šolskega okoliša občine Ig v celoti. 



15 

 

- vpis v š.l. 2015/16 prikazuje dejanski vpis učencev v OŠ IG. 
- vpis v 1. razred upošteva tudi del učencev iz šolskega okoliša –PŠ Tomišelj od š.l. 2016/17. 
- vpis v 4. razred učencev iz vseh treh okolišev podružničnih šol 

 
V matični OŠ Ig bo potrebno zagotoviti 28 oddelkov za 649 učencev. 

  

2.3. PROSTORSKI PROGRAM 
 

 Tabela 2-7: Normativne površine- ŠOLA (28- oddelkov): 
  

  
PROSTORI 

 
razred 

 
m2/uč 

 
št.učilnic 

 
št. 

  
skupaj 

 

  št.uč.  v m kab. m2 m2 % 

          

 A. PROSTORI ZA POUK         

1 matična učilnica 1.-5. 2,14 15   60 900  

2 skupni prostor za 1.r. 1.     20 60  

3 kabinet 1.-5.    3 20 60  

4 predmetne učilnice 6.-9. 2,14 8   60 480  

5 predmetne učilnice- male    2  40 80  

6 kabinet- jeziki     2 20 40  

7 kabinet- zg, ze     1 20 20  

 spec. predmetne učilnice:         

8 učilnica li  2,86 1   80 80  

9 učilnica teh  4,95 1   99 99  

10 kabinet li, teh     1 24 24  

11 kabinet gosp     1 24 24  

12 učilnica gl  2,14 1   60 60  

13 naravoslovna učilnica  2,86 2   80 160  

14 kabinet fi, ke, bi     3 24 72  

15 knjižnica z multimed.učil.  0,37   1 240 240  

 A. SKUPAJ   28 2 12  2399 54 

 B. OSTALI PROSTORI         

16 večnam.prostor, jedilnica 649 0,4     260  

17 garderobe 649 0,32     208  

18 sanitarije 649 0,2     130  

19 upravni prostori:         

 ravnatelj      20 20  

 pomočnik ravnatelja      16 16  

 tajništvo      16 16  

 svetovalni delavec      16 16  

 prostor za razgovore      16 16  

 zbornica      110 110  

 sanitarije      16 16  

20 obrat kuhinje       180  

21 kurilnica, delavnica, arhiv       80  

 B. SKUPAJ       1068 24 

 C. KOMUNIKACIJE       900 22 

 A.B.C. SKUPAJ       4367 100 
 

Izmera zunanje površine za 1. razrede v tabeli ni upoštevana. 

 
 

Po delni rekonstrukciji in prizidavi morajo biti na OŠ Ig zagotovljeni naslednji  A-prostori za pouk : 
Število matičnih učilnic-MU : 15  

Število predmetnih učilnic-PU : 8  

Število spec.predm.uč.-SPU : 5 + knjižnica z multimed. učilnico 

Število malih učilnic-Mu : 2  

Število kabinetov-K : 13  
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PRIMERJAVA MED OBSTOJEČIMI IN PROGRAMSKIMI POVRŠINAMI 

 
Prostori šole : 
 
 Obstoječe Program Razlika 

A. Prostori za pouk 2.128.00 2.399.00 -271.00 

B. Ostali prostori 1.257.00 1068.00 +189.00 

C. Komunikacije 924.00 900.00 +24.00 

A.+B.+C. SKUPAJ 4.309.00 m2 4.367.00 m2 -58.00 m2 

 

Površine obstoječe šole nekoliko presegajo normativne, predvsem na račun izmere ostalih prostorov-B, v 
šoli je namreč tudi zobna ordinacija, površine garderob učencev 2. in 3. triletja presegajo normativne, saj  
so urejene na mestu zaklonišča itd., ter komunikacij-C. Največja razlika se kaže pri prostorih za pouk, ki so 
precej pod normativno določenimi. 
 

Prostori za športno vzgojo : 
 

Za osnovno šolo z 28 oddelki je normativno potrebno zagotoviti minimalno 3 vadbene prostore. 
Primerjava obstoječih in normativnih površin za 3 vadbene prostore : 
 

 Obstoječe Program Razlika 

A. Prostori za pouk 1.223.00 859.00 364.00 

B. Ostali prostori 290.00 102.00 188.00 

C. Komunikacije 400.00 122.00 278.00 

A.B.C.SKUPAJ 1.913.00 m2 1.083.00 m2 830.00 m2 

    
    

Površine za športno vzgojo so ustrezne, manjkajo pa šoli poleg obstoječe ploščadi za 
športne igre (kjer je igrišče za rokomet, mali nogomet in košarko) še zunanje nepokrite 
športne površine kot: kompleksna igralna enota, tekalni krog, tekališče 60 m in skakališče v 
daljavo, metalna površina za kroglo in žogico, igrišče za odbojko. 
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2.4. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI 
 
Demografski podatki celotnega pripadajočega šolskega okoliša kažejo na porast števila učencev tudi 
v prihodnje, zato je rešitev prostorskih razmer v smislu zagotavljanja minimalnih normativnih površin 
na matični šoli nujna.  
 
Glavni cilji investicije v rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig so: 

 zagotovitev potrebnih normativnih kapacitet šole 

 ekonomičnost gradnje, ob upoštevanju obstoječega stanja objekta in lokacije 

 trajnost projektnih rešitev in izvedbe 

 skladnost z zahtevami veljavne regulative in načeli zelene (trajnostne) gradnje 

 ekonomičnost obratovanja in rednega vzdrževanja. 
 
Projekt je skladen z razvojnimi usmeritvami  Občine Ig in je vključen v  aktualni načrt razvojnih 
programov. 
 
Projekt je skladen z naslednjimi prostorskimi akti: 

 Strategija prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, z dne 14. 5. 2012) 

 Prostorski red občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, z dne 14. 5. 2012) 
  
3. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE 
TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO 
PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV OZIROMA STORITEV  

Analize tržnih možnosti  zaradi narave investicijskega projekta – zagotovitev  prostorov za nemoteno 
izvedbo osnovnošolske  izobraževalne dejavnosti ter varstvo in vzgojo otrok, ne obravnavamo. 
 
 
4. ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 
4.1. MOŽNE VARIANTNE REŠITVE 
 
Varianta »brez« investicije  
 
Varianta »brez« investicije bi pomenila ohranjanje obstoječega stanja, ki je z vidika zagotavljanja  
zadostnih  ustreznih površin za izvajanje pouka v OŠ Ig neustrezno, zato je investicija nujna. 
 
Varianta »z« investicijo  
 
Predmet investicije je prizidava in delna rekonstrukcija matične OŠ Ig, na naslovu Troštova 24, v centru 
Iga. 
 
Predhodno je bilo v projektni nalogi obravnavano več variant oz. inačic možne izvedbe, ki so preučile 
možnosti izkoristkov znotraj obstoječega objekta, možnosti širitev izven njegovih gabaritov in možnosti 
pridobitve dodatnih površin pripadajočemu šolskemu zemljišču. 
 
Izhodišče izdelanega Idejnega projekta (IDP) je s strani investitorja potrjena varianta izvedbe širitve OŠ 
Ig oznake-5, ki jo je investitor ob upoštevanju vseh specifičnih parametrov (funkcionalna shema, 
dodatno zemljišče...) izbral kot najustreznejšo. 
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4.2. PREDSTAVITEV PROJEKTA  
 
Vir: Idejni projekt, Osnovna šola Ig, Prizidava in delna rekonstrukcija, št. projekta 1704, ČESNIK Projekt 
d.o.o. Ljubljana, junij 2017 
 
 
Namen investitorja je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet OŠ Ig, tako prostorov za pouk kot tudi 
potrebnih zunanjih športnih površin, upoštevajoč normativni prostorski program za predvideno 28 
oddelčno šolo z dvema dodatnima oddelkoma in faznost izvedbe. 
 
Predvidena dozidava in rekonstrukcija dela obstoječega objekta OŠ Ig mora upoštevati vse merodajne 
faktorje in regulativo tovrstnih objektov, dosežena mora biti ustrezna funkcionalna shema šole, 
zagotovljena primernost, varnost in racionalnost izvedbe projekta, vezanega na specifična izhodišča 
obstoječega stanja.  
Ker se predvideva tudi delni poseg v obstoječi objekt, je potrebno upoštevati predhodno analizo 
konstrukcij obstoječega stanja dela objekta  (smernice za sanacijo oz. izvedbo posegov skladno s 
potrebami za doseganje bistvenih zahtev skladno z namembnostjo objekta).  
 
Projektna rešitev prizidave in delne rekonstrukcije objekta OŠ Ig, mora dosegati optimalno vrednost 
posegov v obstoječi objekt in samo prizidavo tako, da bo omogočena racionalna in tehnološko 
obvladljiva gradnja (faznost izvedbe) in vzdrževanje, ter da bo opravičila stroške investicijskega in 
tekočega vzdrževanja. 
 
FAZE PREDVIDENE IZVEDBE PRIZIDAVE IN DELNE REKONSTRUKCIJE OBJEKTA OŠ IG : 

1. FAZA : izvedba rekonstrukcije dela pritličja (obstoječi objekt oznake 2) in dveh manjših pritličnih 
prizidkov 

2. FAZA : izvedba dela glavnega prizidka k obstoječemu objektu - klasično grajenega pritličja. 
3. FAZA : izvedba ostalih etaž prizidka – montažne gradnje in delne rekonstrukcije v etažah 

obstoječega objekta . 
 
Na osnovi normativov potrebne dodatne zunanje nepokrite športne površine, se šoli zagotovijo na 
zemljišču obstoječega montažnega vrtca, ki ne služi več svojemu namenu in se za nove potrebe šole 
predvidoma poruši, zemljišče pa pripoji k površini šolskega zemljišča. Časovni termin izvedbe 
navedenega bo določil investitor, predvidoma po izvedbi prizidave in rekonstrukcije objekta OŠ Ig. 
Zunanje nepokrite športne površine niso predmet obravnavanega Idejnega projekta. 
 
4.2.1. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE na podlagi obstoječega stanja 
 
A.- PROSTORI ZA POUK  
Obstoječe stanje : 
Zaradi specifičnih razmer matične šole, na katero so vezani vpisi učencev iz kar treh podružničnih šol, 
poteka pouk v manjših skupinah. V obstoječi matični OŠ Ig je 11 matičnih učilnic, 7 predmetnih učilnic, 5 
specialnih predmetnih učilnic, 1 mala učilnica, 9 kabinetov in multimedijska učilnica.  
 
PREDVIDENO STANJE : 
Obravnavan prostorski program za OŠ Ig (28+2), zagotavlja pogoje za ohranjanje uveljavljenega 
standarda šole, upoštevajoč demografske podatke, prostorske zmožnosti podružničnih šol in predvideno 
priseljevanje, saj je v občini predvidenih kar nekaj površin za gradnjo v stanovanjske namene. 
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Obstoječi šoli je potrebno dodatno zagotoviti : 4 matične učilnice, 1 predmetno in dve dodatni učilnici-
(1xMU,1xPU), 1 malo učilnico in 6 kabinetov. 
Po prizidavi in rekonstrukciji bo OŠ Ig razpolagala s 16 matičnimi učilnicami-MU, 9 predmetnimi učilnicami-
PU , z 2 malima učilnicama-mU, s 5 specialnimi predmetnimi učilnicami-SPU, s knjižnico in multimedijsko 
učilnico in s 14 kabineti-K. 
 
V prizidku je zagotoviti 7 velikih učilnic-(6xMU,1xPU), 1 malo učilnico in 3 kabinete in pri projektiranju 
upoštevati takšno ureditveno shemo, ki bo ustrezala povezavam posameznih funkcionalnih sklopov 
šolskih prostorov, glede na obstoječe stanje.  
Konstrukcijska zasnova prizidka naj omogoči enostavno možnost eventualne kasnejše dozidave. 
 
B.- OSTALI PROSTORI  
 
Obstoječe stanje: 
Ostali prostori sicer presegajo normativne površine, iz že opisanega razloga; obstoječi obrat kuhinje ki 
zajema le 59.50 m2 in obstoječa jedilnica v izmeri 99.60 m2, pa sta dejansko precej pod normativnimi 
izmerami. Tudi površina obstoječe zbornice ne dosega min. normativno potrebne. 
 
Predvideno stanje: 
Kuhinja: 
Zaradi ohranjanja primerne lokacije obstoječe kuhinje v centru šolskega objekta, in neposredno ob 
lokalni cesti (ohranjanje obstoječe dostave in odvoza oz. gospodarskega dvorišča), se ustrezno izmero 
kuhinje doseže s pripojitvijo obstoječe jedilnice in s pritličnima prizidkoma k objektu. 
 
Pri izračunu kapacitete centralne kuhinje je potrebno upoštevati, da bo služila tako oddelkom matične 
šole, kot tudi 7-im oddelkom podružničnih šol, v katere je organiziran odvoz tako malic kot kosil. Za 
predvideno število oz. za ustrezno število učencev in uslužbencev, ob upoštevanju 100% vključenosti 
malic in 60% vključenosti kosil ( enaka vključenost že danes), mora kapaciteta oz. tehnologija kuhinje 
omogočiti pripravo zadostne količine obrokov.  
Min. neto izmera kuhinje znaša 170 m2 + 10 m2 za pripravo malic=180 m2. Tehnološki načrt kuhinje 
mora upoštevati tudi ustrezno reorganizacijo obstoječih, kuhinji pripadajočih prostorov kot so : prostori 
osebja s sanitarijami in tušem, ekonomat, čistila, shrambe, prostor za odpadke itd. 
Tehnološki načrt kuhinje, ki bo sestavni del projektne dokumentacije PGD je poleg upoštevanja ostalih 
pravilnikov, prvenstveno vezan na skladnost s Pravilnikom o higieni živil (Ur.l.RS št. 60/2002)–HACCP. 
 
Jedilnica: 
Jedilnici se nameni obstoječi prostor zobne ordinacije in za ustrezno izmero le te predvidi pritlični 
prizidek ob novi vertikalni komunikaciji. Prostor bo navezan na šolsko kuhinjo, vhod in komunikacije in 
služil tudi kot večnamenski prostor. 
 
Garderobe: 
Za učence 2. in 3. triletja se ohranja garderobe na mestu zaklonišča, preveri se le možnost izboljšane 
funkcionalne ureditve le teh. Tudi garderobe 1. triletja se ohranja nespremenjene. 
 
Sanitarije: 
Sklopi obstoječih sanitarij so tako številčno kot lokacijsko ustrezni, preveriti pa je opremljenost in 
ureditev sanitarij za deklice 3. triletja.  
Zaradi dolžine novih horizontalnih komunikacij v prizidku, se uredi dodatni sklop sanitarij za učence v 1. 
in 2. nadstropju dela obstoječega objekta, ki se rekonstruira zaradi priključevanja s prizidkom. 
V pritličju se ob horizontalni komunikaciji in jedilnici oz. večnamenskem prostoru, uredi sanitarije za 
invalide oz. gibalno ovirane.  
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Upravni prostori: 
Obstoječa zbornica se ohranja nespremenjena, se pa učiteljem zagotavlja ustrezno delo z ustreznim 
številom kabinetov. 
 
Tehnični prostor: 
Obstoječi prostor delavnice hišnika v pritličju najstarejšega dela šole, se preuredi v učilnico po posebni 
projektni dokumentaciji in izvede v letu 2017. Obstoječa kotlovnica se preuredi po posebnem projektu 
(ni predmet obravnavane dokumentacije) ,na plinsko ogrevanje, za potrebe obstoječe šole.  
Za potrebe ogrevalne idr. instalacije prizidka, je predviden ustrezen tehnični prostor v pritličju le tega, 
kjer je predvidena tudi nadomestna delavnica hišnika. 
 
C.- KOMUNIKACIJE 
Skladno s funkcionalno zasnovo prostorov, je komunikacije zasnovati enostavno za lahko orientacijo in 
racionalno v smislu zagotavljanja normativnih odmikov. 
Vhod za 2. in 3. triletje se ohranja na istem mestu, uredi pa se ga z nove delno pokrite vhodne ploščadi 
in preko ustreznega vetrolova, v neposredni bližini katerega je zasnovana nova vertikalna komunikacija- 
troramno stopnišče, v jedru katerega se predvidi ustrezno dvigalo.  
Tako bo zagotovljena skladnost s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in 
uporabe objektov v javni rabi, saj bodo z dvigalom dostopne vse etaže objekta, diferenčne stopnice do 
najstarejšega dela šole, pa se opremi z dvižno ploščadjo, s katero šola že razpolaga.  
S pokrite vhodne ploščadi-del šolskega dvorišča na nivoju pritličja, je predviden tudi vhod v drugi krak 
prizidka, prav tako preko vetrolova. Na vhodno ploščad vodijo primerno dimenzionirane in opremljene 
stopnice, kot tudi ustrezni klančini v nagibu 6%. 
Pri zasnovi novih  horizontalnih komunikacij je upoštevati ustrezno minimalno širino le teh, tudi po 
postavitvi opreme. 
 
PROSTORI ZA ŠPORTNO VZGOJO 
 
Šola bo v prihodnosti za izvajanje športne vzgoje zagotovila tudi manjkajoče normativne nepokrite 
športne površine, kar pa ni predmet tega projekta. 
 
4.2.2. FUNKCIONALNO PROGRAMSKA ZASNOVA 
 
Zaradi lažje prepoznavnosti delov obstoječega objekta OŠ Ig, so le ti v projektu številčno označeni  (1-4) 
in predstavljajo :  

1 –ŠOLA- RAZREDNI TRAKT ( najstarejši del objekta) 
2 –VEZNI TRAKT 
3 –ŠOLSKI PROSTORI ( na mestu adaptirane obstoječe telovadnice) 
4 –ANEKS IN TELOVADNICA 

 

Idejni projekt prizidave in delne rekonstrukcije objekta OŠ Ig je izdelan upoštevajoč veljavne pravilnike, 
smernice prostorskega akta in v skladu z normativnimi izhodišči Navodil za graditev osnovnih šol v RS 
in nadgrajuje s strani naročnika potrjene predhodne variante izvedbe oznake 5. 
 
Pri projektiranju- programski zasnovi prizidka in delne rekonstrukcije objekta OŠ Ig je upoštevan 
normativni prostorski program za 28 +2 oddelčno šolo, za predvideno število učencev in zaposlenih, 
izhodišča obstoječega stanja in izhodišča za projektiranje ostalih prostorov šole, zobne ordinacije in 
zunanjih nepokritih športnih površin. 
 
V idejnem projektu prikazana zasnova zagotavlja ustrezno povezanost posameznih sklopov šolskih 
prostorov, ob upoštevanju regulative tovrstnih objektov. 
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V prizidku se zagotovi naslednje prostore za pouk : 7 velikih učilnic, 1 malo učilnico in 3 kabinete. 
Po obravnavani prizidavi in delni rekonstrukciji objekta, bodo na OŠ Ig zagotovljeni naslednji 
 A-prostori za pouk: 
število matičnih učilnic-MU : 16  

število predmetnih učilnic-PU : 9  

število spec.predm.uč.-SPU : 5 + obst. knjižnica z multimedijsko učilnico 

število malih učilnic-Mu : 2  

število kabinetov-K : 14  

 
 
PRITLIČJE 
Pritličje glavnega prizidka se višinsko naveže na nivo obstoječe pritlične etaže (polvkopana etaža), tako 
da se zunanje diferenčne stopnice in klančine do glavnega šolskega vhoda za 2. in 3. triado, navežejo 
nanj preko pokrite, večnamenske vhodne ploščadi (šolsko dvorišče).  
 
Del prizidka ob ploščadi se nameni ureditvi prostorov zobne ordinacije in tehničnemu prostoru, delavnici 
za hišnika, ter sanitarijam igrišča. Dostop v ordinacijo in teh. prostore je omogočen s pokrite ploščadi 
preko vetrolova; za prostor hišnika in sanitarije namenjene igrišču oz. zelenim površinam, pa se 
omogoči dodaten zunanji dostop v JV vogalu etaže, preko zunanjih stopnic. 
Ambulanta z ločenim vhodom lahko obratuje tudi v popoldanskem času in se nameni širšemu krogu 
uporabnikov (otroci in mladina).  
 
Pozicija glavnega vhoda za 2. in 3. triletje se tako ohranja, uredi pa se ga preko vetrolova in naveže na 
vhodno avlo (ki je del večnamenskega prostora) do obstoječih garderob na mestu dvonamenskega 
zaklonišča. Iz vetrolova se omogoči tudi direktni dostop do etaž in prostorov šole- preko triramnega 
stopnišča v jedru katerega se predvidi tudi gibalno oviranim ustrezno dvigalo, ki povezuje vse etaže in 
večji del šolskih površin. Obstoječe diferenčne stopnice pa se opremi z dvižno ploščadjo (s katero šo la 
že razpolaga), ob njih pa se predvidijo sanitarije za funkcionalno ovirane. 
 
Večnamenski prostor oz. jedilnica, je zasnovana na mestu nekdanje ambulante in zajema tudi del 
prizidka na nivoju pritličja, zaključenega z ravno streho, v katero se za izboljšanje dnevne osvetlitve 
interpolirajo svetlobniki. Jedilnica v predvideni izmeri 240 m2, bo zajemala tudi del obstoječe jedilnice 
neposredno ob kuhinji, kjer je predvidena souporaba le te za učitelje.  
 
Kuhinji se zagotovi dodatno potrebno površino s prizidavo dveh manjših pritličnih prizidkov na SZ delu 
tako, da bo za njeno ureditev po tehnološkem načrtu zagotovljenih ca. 180 m2 neto površine. Pozicija 
klančine za dostavo in odvoz v dislocirane enote se ohranja na obstoječem mestu.  
Obstoječi prostor delavnice ob kurilnici v najstarejšem delu šole (1), je po posebnem projektu preurejen 
v učilnico, ki nadomesti obstoječo učilnico v 2. nadstropju, ki se na stiku s prizidkom spremeni v dva 
kabineta z vmesnim povezovalnim hodnikom.  
 
Zaradi problemov z vlago potreben poseg v obstoječi sklop sanitarij in garderob ob telovadnici, kar bo 
predmet naslednjih faz projektne dokumentacije. 
 
1.NADSTROPJE 
Tlorisni gabarit prizidka se v nadstropjih členi in prilagodi obstoječim krakom šolske stavbe tako, da se 
zagotovi ustrezno osvetljenost obstoječim prostorom za pouk.  
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (prostor čistil in šolskega 
radia) dela obstoječe etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa kabineta in dodatnih 
sanitarij za učence, zaradi oddaljenosti novopredvidenih učilnic od obstoječega sanitarnega sklopa.  
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Novi prostori v prizidku: s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji s stopniščem in dvigalom, so dostopne 
tri velike učilnice, ena mala učilnica in dva kabineta. Lokacija enega od kabinetov omogoča tudi direktno 
navezavo na eno malo in eno veliko učilnico. 
 
Navezava etaže prizidka na obstoječi del šolskega trakta se izvede brez višinskih razlik. 
 

Upravni prostori v etaži se vključno z ločenim vhodom, ohranjajo nespremenjeni s tem, da se eni od 
pisarn ob stopnišču zagotovi posredno osvetlitev. 
 
Kot dodatna možnost izkoristka znotraj obstoječih površin šole, ki vpliva na funkcionalno zasnovo v 
etaži, je predvidena rekonstrukcija oz. preureditev obstoječe avle ob telovadnici tako, da bo le ta služila 
šoli kot dodatni večnamenski prostor. 
 
2.NADSTROPJE 
V območju navezave prizidka na obstoječi objekt, je predvidena rekonstrukcija (učilnica) dela obstoječe 
etaže, za ureditev povezovalnega hodnika, ob njem pa dveh kabinetov (en od kabinetov s posredno 
osvetlitvijo) in sanitarnega sklopa za učence.  
Navezava etaže prizidka na obstoječi del šolskega trakta se izvede brez višinskih razlik. 
Novi prostori v prizidku so : s hodnika ob novi vertikalni komunikaciji so dostope štiri velike učilnice in en 
kabinet. 
 
MANSARDA : 
Preureditev obstoječe male učilnice v mansardi objekta 2, se izvaja po posebni dokumentaciji in ni 
predmet tega projekta. 
 
Zaključek : 
Prednosti funkcionalne zasnove so: ohranitev centralne pozicije VN prostora oz. jedilnice ob glavnem 
šolskem vhodu, kratke in prepoznavne komunikacije, ustrezna funkcionalna povezava posameznih 
sklopov šolskih prostorov, manjši konstrukcijski posegi v obstoječi objekt in ohranjanje zunanjih 
funkcionalnih površin. Prizidek je konstrukcijsko zasnovati tako, da se omogoči tudi naknadno prizidavo, 
v kolikor se v prihodnosti izkažejo potrebe zanjo. 
V tem primeru bi bila potrebna odstranitev objekta vrtca na Govekarjevi. 
 
 
4.2.3. VRSTA GRADNJE IN OBMOČJE POSEGOV  
 
Za izvedbo prizidave in delne rekonstrukcije objekta OŠ Ig, so predvideni posegi v območju objekta -  2 
–veznega trakta, ki je leta 1995 nadomestil predhodnega. 
 
Pritličje : Rekonstrukcija in prizidava k objektu -2 in adaptacija dela objekta -4-aneksa oz. sklopa 
sanitarij z garderobami ob telovadnici.  
 
1. nadstropje : Prizidava k objektu oznake 2  in delna rekonstrukcija objekta 2.  
Delna rekonstrukcija oz. preureditev obstoječe avle ob telovadnici tako, da bo le ta služila šoli kot 
dodatni večnamenski prostor.  
 
2.nadstropje : Prizidava k objektu oznake 2  in delna rekonstrukcija objekta 2.  
 
 
4.2.4. LOKACIJA PRIZIDKA 
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Glavni prizidek je umeščen v osrednji del šole, v podaljšku »veznega trakta 2« oz. v območju 
obstoječega šolskega dvorišča z vhodom s tem, da njegovo funkcijo nadgradi in se z zasnovo pritličja 
tudi ustrezno naveže na zunanje in zelene površine. 
 
Mikrolokacija prizidka ne vpliva na obstoječe dovoze, dostope, gospodarsko dvorišče, površine 
mirujočega prometa , saj se le ti ohranjajo nespremenjeni.  
 
Lokacija prizidka zagotavlja ustrezen odmik od sosednje parcelne meje, predvsem pa omogoči dovolj 
osvetlitve obstoječim šolskim prostorom in kljub približanju objektu vrtca na Govekarjevi, le temu 
omogoča normalno obratovanje, ob upoštevanju zagotavljanja ukrepov za ustrezno požarno varnost, 
kot jih bo določila Študija požarnega varstva v fazi projektne dokumentacije PGD.  
Manjši odmik dela prizidka od sosednjega objekta vrtca od predpisanega, je opravičen tudi zaradi 
dejstva, da v tem delu obstoječega objekta ni fasadnih odprtin.  
Za zagotavljanje ustrezne osvetlitve SV fasade objekta vrtca, je prizidek zasnovan na način, da se  
zaključi v ožjem gabaritu, konstrukcijska zasnova pa lahko še vedno zagotovi morebitno dodatno 
prizidavo, za katero pa bo že potrebna rušitev objekta vrtca na Govekarjevi. 
Zasnova prizidka zagotavlja centralno pozicijo VN prostora oz. jedilnice ob glavnem šolskem vhodu za 
2. in 3. triletje in omogoča normativno ustrezno funkcionalno shemo šole, ter povezavo posameznih 
sklopov šolskih prostorov.  
 
4.2.5. GABARITI IN OBLIKOVANJE PRIZIDKOV 
 
GABARITI PRIZIDKA : 
Tlorisna dimenzija glavnega prizidka znaša 28.65 m x 17.60 m z delnimi zamiki, ki omogočajo ustrezno 
osvetlitev obstoječih prostorov za pouk, v delu šolskega objekta oznake 1 in 3. Zaključni krak prizidka se 
na JV strani, zaradi bližine objekta z vrtcem, zmanjša na dim. 9.45 m x 7.20 m. 
Izhodiščna višina pritlične etaže je enaka nivoju obstoječega pritličja na koti +-0.00=293.03 mnv. 
Višina prizidka znaša +11.45m=304.48 mnv (vrh neizpostavljenega obodnega venca strehe). 
 
Izven navedenih tlorisnih gabaritov je zasnovana vhodna ploščad na višinski koti  -0.02=293.01 mnv, s 
stopnicami in klančinama in pa zunanje stopnice za dostop v sanitarije igrišča in delavnico hišnika. 
Delno pokrita vhodna ploščad deli pritličje prizidka na dva funkcionalna dela. 
Višinski gabarit glavnega prizidka je P + 2N, s tem da se višino pritličja zasnuje na izhodiščni višini 
obstoječe etaže šole. Tudi nadstropja se na obstoječi šolski objekt navežejo direktno, brez višinskih 
razlik ali diferenčnih stopnic. 
Poleg glavnega prizidka so na nivoju pritličja predvidene še tri manjše prizidave k objektu, višinskega 
gabarita –P : delna pritlična prizidava v gabaritu 5.65 m x 6.05 m ob JV delu obstoječega objekta, služi 
povečanju večnamenskega prostora oz. jedilnice; delna pritlična prizidava za povečanje površine 
kuhinje, tlorisne izmere 13.40m x 3.60m je  predvidena ob Troštovi ulici in sledi gradbeni liniji 
telovadnice, torej regulacijski liniji, ki je v prostoru že vzpostavljena. Za potrebe kuhinje je predviden tudi 
izkoristek dela ploščadi ob klančini oz. zunanjem vhodu v kuhinjo- prizidava s  pritličnim gabaritom in 
tlorisno izmero 3.50 m x 3.04 m oz. 3.04 m x 4.90 m, upoštevajoč nadstrešek nad novo predvidenim 
vhodom v kuhinjo.  
Vsi navedeni zunanji gabariti prizidav izhajajo iz zunanjih dimenzij klasično grajene pritlične etaže. 
Nadstropji glavnega prizidka bosta izvedeni iz montažnih prefabriciranih elementov, zato se lahko 
predvidoma konstrukcijskim rastrom izbrane variante le teh, prilagodi izvedbo armiranobetonske plošče 
nad pritličjem s previsi, ki bodo omogočili sidranje montažne konstrukcije. Zunanji gabariti teh etaž bodo 
predvidoma odstopali od navedenih, saj bo osnovno izhodišče konstruiranja nadstropij prizidka 
normativna neto izmera posameznih šolskih prostorov. 
 
OBLIKOVANJE PRIZIDKA : 
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Raznolikost obstoječega šolskega objekta, pogojena z različnimi obdobji izvedbe posameznih traktov, 
narekuje nevtralno in neizstopajočo izvedbo oblikovanja prizidka.   
Zato je prizidek oblikovan minimalistično, sorodno konceptu najstarejšega dela šole (oznake 1). 
 
4.2.5. ZAKLJUČNA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA- tehnične značilnosti 
 
STREHA 
Streha prizidka bo položna večkapnica v naklonu ca.7%, ki sledi sestavljenemu tlorisu prizidka. Strešine 
bo zakrival obodni, neizpostavljen strešni venec predvidoma na višini 11.45m=304.48mnv. Tudi 
ogrevani žlebovi bodo potekali za vencem. 
Dostop na streho, za vzdrževanje strešnih elementov se predvidi preko strešnaga okna ob stopnišču 
zadnje etaže. 
V kolikor se bo naročnik odločil za eventualne namestitve sončnih kolektorjev na streho, bo potrebno 
izvesti ustrezno podkonstrukcijo za njihovo namestitev. 
Ker gre v primeru prizidka za novogradnjo, je v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe iz 
Uredbe o zelenem javnem naročanju zagotoviti, da se bo lahko uporabila deževnica . 
Meteorne vode se predvidoma zbira v hranilnikih s filtri in se jo uporabi za splakovanje WC-jev, ter 
vzdrževanje zelenih zunanjih površin. 
Streha posega v del napušča obstoječe strešine, zato je potrebno posvetiti posebno pozornost 
ustreznim detajlnim izvedbam ob stiku streh in ureditvi ustreznega odvodnjavanja meteornih strešnih 
vod. 
 
FASADA 
Upoštevanje določila OPR: enotno oblikovanje niza  
Obstoječi objekt OŠ Ig tudi navzven izraža različna obdobja izgradnje in funkcije posameznih delov, ki 
ga sestavljajo, zato fasade objekta niso in ne morejo biti poenotene, razen v delu rastra fasadnih 
odprtin. Kot že navedeno je v tem primeru najustreznejša nevtralna oz. neizstopajoča vizualna zasnova 
prizidka-ov (kubus). 
Toplotno prehodnostni faktorji za zunanje stene naj bodo U<0,11 W/m2K, za streho U<0,15 W/m2K, tla 
proti terenu U<0,15 W/m2K ter zasteklitev U<0, W/m2K-skupaj z okenskim okvirjem. 
 
Fasada prizidka bo delno toplotno izolirana s kameno volno ali lesnovlaknenimi ploščami ( v debelini 
skladno z izračuni toplotne prevodnosti, difuzijske odpornosti in toplotne stabilnosti), z zaključnim 
fasadnim ometom svetle pastelne barve ( enako kot obstoječa fasada obj. 1). 
Ovoj novogradnje ( tla, zunanje stene s stavbnim pohištvom in streha) mora biti projektiran v skladu s 
PURES-om, brez toplotnih mostov in tako, da bo notranjost stavbe zaščitena pred vdorom vlage, 
pomembna je tudi zaščitenost pred navlaženjem materialov in gradbenih konstrukcij.  
Vlaga bi lahko povzročila poškodbe in poslabšanje njihovih lastnosti do te mere, da bi bila ogrožena 
zanesljivost prizidka. 
Tudi v območju posegov v obstoječi fasadni ovoj se zagotovi skladnost s PURES-om. 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Zahteve za stavbno pohištvo: skladnost s kriteriji PURES-a, zaščita pred atmosferskimi vplivi, 
izpolnjevanje zahtev glede vodotesnosti (standarda SIST EN 12208), zvočne izoliranosti (pasivna 
zaščita za III. cono). Nekatera okna in vrata bodo morala ustrezati tudi kriterijem požarne odpornosti 
(oddaljenost od obstoječih zasteklitev, od objekta vrtca, od sosednjih parcel, vhodi..), kar bo določila 
Študija požarne varnosti.  
Okna in vrata bodo predvidoma iz kvalitetnih PVC večkomornih profilov, s trojno zasteklitvijo in plinskim 
polnilom, okna bodo opremljena s kvalitetnimi zunanjimi žaluzijami na električni pogon in kamnitimi 
notranjimi in zunanjimi alu policami.  
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Karakteristike oken-profili in zasteklitve skupaj :U<0,8 W/m2K. Vgradnja stavbnega pohištva mora biti 
skladna z RAL tehnologijo. 
Pri zasnovi je upoštevati delne zasteklitve z varnostnim steklom (lepljeno in kaljeno), za zagotavljanje 
varnosti tudi izvedbo ustreznih ograj pri nižjih parapetih od standardnih, kot tudi ustrezno kvalitetno 
okovje. 
Vhodna vrata bodo del zastekljenih fasadnih sten, min. svetle širine 90 cm.  
Notranja vrata bodo predvidoma lesena, furnirana, v območju zahtevanih požarnih odpornosti 
opremljena z metlicami v spodnjem delu vratnega krila, ki se ob zapiranju sputijo. Vrata v učilnice bodo 
min. širine 100 cm; barva vratnih kril v kontrastu s stenami. 
Pri vseh vratih je upoštevati max. dovoljene 2 cm visoke pragove in prirezana vratna krila (1cm) zaradi 
potrebne izvedbe prisilnega prezračevanja. 
Pri projektiranju je upoštevati vse s ŠPV zahtevane karakteristike in zahteve s protivlomno opremo. 
Detajlna izvedba – okovje in oprema stavbnega pohištva se definira v shemah oken, vrat in sten  
projektne dokumentacije – PZI. 
 
OSVETLJENOST PROSTOROV  
Vsi prostori naj imajo ustrezno naravno osvetlitev, v skladu z mikrolokacijo in standardi. Okenske 
odprtine učilnic morajo obsegati najmanj 1/5 talne površine s tem, da se pri izračunu zastekljena 
površina do višine 90 cm od tal ne upošteva pri izračunu. Pri prostorih z delovnimi mesti je upoštevati 
velikost oken v izmeri min. 1/8 talne površine prostorov. 
Poleg naravne je zagotoviti še umetno varčno razsvetljavo, prilagojeno namembnostim prostorov.  
V učilnicah je potrebno zagotoviti enakomerno indirektno osvetlitev. 
Za zaščito proti sončnemu sevanju, bodo predvidoma ustrezale zaščitne zunanje žaluzije.  
 
HIDROIZOLACIJA 
Ustrezna horizontalna hidroizolacija tlakov proti terenu in vertikalna hidroizolacija sten vkopanega dela, 
bo objekt ščitila pred talno vlago. V okviru sanacije vlage v delu pritličja obstoječega objekta in sicer 
sanitarno garderobnih prostorov ob telovadnici, ter pri izvedbi nadomestnih tlakov v sklopu 
rekonstrukcije v območju kuhinje, jedilnice itd., je nove hidroizolacijske sloje potrebno izvesti tehnično 
pravilno, s povdarkom na eksaktnih navezavah na vertikalno izolacijo. 
 
ZVOČNA IZOLACIJA 
Načrtovati in izvesti je tlake v plavajoči izvedbi z dilatacijskimi elementi (trakovi, distančniki) med tlaki in 
stenami. 
Vse vgrajene potrebne naprave in instalacije morajo biti atestirane, izvedene skladno s predpisi in 
tehničnimi smernicami. Vertikalni razvod ventilacijskih in ostalih tuljav je predvideti z ustrezno požarno in 
zvočno izolirnostjo, s poudarkom na pravilni izvedbi detajlov, na vseh prehodih med etažami in križanjih. 
Dušenje zvoka s specifičnimi oblogami je predvideti skladno z namembnostjo šolskih prostorov. 
Specialne stropne obloge se predvidijo v večnamenskem prostoru. 
V objektu morajo biti dosežene in zagotovljene sprejemljive možnosti za delo uporabnikom objekta, tudi 
z ukrepi : primerna lokacija dvigala in ustrezne konstrukcijske ločitve proti prenosom zvoka, zvočna 
izolativnost komunikacijskih prostorov in tehničnih prostorov. 
Tudi stene med učilnicami je potrebno dodatno izolirati z ustreznimi oblogami in suhomontažnimi 
zaključnimi sloji. Vsi izbrani materiali morajo ustrezati v Elaboratu zvočne zaščite in izkazu, predvidenim 
karakteristikam in zagotavljati predpisano zvočno izolativnost skladno z namembnostjo posameznih 
prostorov. 
 
STROPOVI 
V prizidku se izvede spuščene stropove (delno ali v celoti) s suhomontažno oblogo ustreznih 
karakteristik, za razvod instalacij( prezračevalni kanali). 
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Prizidek se višinsko naveže na obstoječi objekt tako, da se etaže povežejo brez višinskih razlik in 
pragov (izvedba ustrezne dilatacije). Višine prostorov prizidka so vezane na obstoječe višine, spuščeni 
stropovi ne smejo bistveno zmanjšati uporabne višine, zato je pomembna izvedba ustreznih profilov 
prezračevalnih kanalov. 
 
MATERIALI IN FINALNE OBDELAVE 
Sestave vseh konstrukcij je zasnovati skladno z gradbeno fiziko, ki bo sestavni del dokumentacije PGD, 
s poudarkom na trajnosti finalnih obdelav . 
Vse površine naj bodo finalno obdelane s kvalitetnimi in trajnimi materiali, z enostavnim vzdrževanjem. 
Barvna študija finalnih obdelav površin naj bo vključena v načrt notranje opreme. 
 
TLAKI 
Tla se ne smejo bleščati ali drseti, zagotovljena mora biti zaščita proti zdrsom, padcem in udarcem, v 
skladu s standardom SIST DIN 510097. Izogibati se je izvedbe pragov, če se že predvidijo, pa ne smejo 
presegati višine 2 cm. Na komunikacijskih poteh ipd., se za pomoč pri orientaciji vključi označevanja z 
barvnimi kontrasti površin.  
Za vse zunanje površine se predvidi obdelava z vremensko odpornim in nedrsečim granitogresom. 
V vetrolovu se namesti poglobljen in s tlakom izravnan predpražnik.  
Notranji tlaki se izvedejo z oblogami s kvalitetno keramiko in granitogresom in s kvalitetnimi tlaki iz 
gume, z ustreznimi zaokrožnicami.  
Keramične ploščice, ki se jih predvidi za tlakovanje kuhinje, morajo ustrezati posebnim zahtevam 
tovrstnih prostorov. 
Stopnišče se obloži s keramiko s tem, da se za nastopne ploskve stopnic predvidi oblogo s 
predizdelanimi tipskimi protizdrsnimi elementi, čela stopnic in prehode na podeste pa je izvesti barvno 
kontrastno. 
 
STENE 
Za izvedbo predelnih sten ustreznih karakteristik, se predvidi suhomontažni leseni sistem, ki ima 
pridobljeno evropsko tehnično soglasje oz. oceno. 
Stene bodo finalno obdelane z opleskom oz. dodatnimi oblogami v odvisnosti od namembnosti prostora.  
Obloga sten v sanitarijah se izvede s kvalitetnimi stenskimi keramičnimi ploščicami, ki morajo segati do 
stopa. 
Sanitarne stene (zamenjava obstoječih v sanitarijah ob telovadnici, sanitarni sklop kuhinje) se izvedejo 
iz ustreznih kompaktnih plošč na inox podkonstrukciji, z vrati in vsem potrebnim okovjem in opremo 
sanitarnih kabin.  
Deli sten ob umivalnikih v učilnicah, se obložijo s kvalitetnimi stenskimi keramičnimi ploščicami. 
 
4.2.6. PROJEKTIRANE NETO POVRŠINE: 
 
Tabela 4-1: Skupna izmera posegov: 

etaža OBSTOJEČE PRIZIDAVA REKONSTRUKCIJA SKUPAJ 

PRITLIČJE 1.006,35 420,25 436,45 1.863,05 

1. NADSTROPJE 1.289,23 328,65 180,65 1.798,53 

2. NADSTROPJE 1.510,85 330,10 79,30 1.920,25 

Mansarda 63,40 0,00 0,00 63,40 

Varianta 5 skupaj : 3.869,83 1.079,00 696,40 5.645,23 

 
Tabela 4-2: Prostorski program OŠ Ig-po posegih: 
 

prostori OBSTOJEČE PRIZIDAVA REKONSTRUKCIJA SKUPAJ 

A-prostori za pouk     

        4x matična učilnica-MU 
P     1x spec.predmetna uč.-SPU 

334,50 - - 334,50 
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        1x kabinet-K     

        6x matična učilnica-MU 718,88 264,70 20,35 1.004,03 

        3x predmetna učilnica-PU     

1.N  2x spec.predmetna uč.-SPU     

        1x mala učilnica-MU     

        6x kabinet-K     

        Skupni pr. In loggie 1.triade     

        6x matična učilnica-MU 1.019,31 266,15 40,75 1.326,21 

2.N   6x predmetna učilnica-PU     

        2x spec.predmetna uč.-SPU     

        7x kabinet-K     

M     1x mala učilnica-MU 40,00 - - 40,00 

Skupaj A - prostori za pouk 2.112,74 530,85 61,10 2.704,69 

Skupaj:   16 x MU,   9 x PU,   5 x SPU m, 14 x K 

 
prostori OBSTOJEČE PRIZIDAVA REKONSTRUKCIJA SKUPAJ 

B- ostali prostori      

P 518,00 261,05 436,45 1.215,50 

1.N 414,57 - 135,10 549,67 

2.N 124,04 - 13,35 137,39 

Skupaj B – ostali prostori 1.056,61 261,05 584,90 1.902,56 

 
prostori OBSTOJEČE PRIZIDAVA REKONSTRUKCIJA SKUPAJ 

C- komunikacije     

P 153,80 159,20 - 313,00 

1.N 155,78 63,95 25,20 244,93 

2.N 367,50 63,95 25,20 456,65 

Skupaj C – komunikacije 700,48 287,10 50,40 1.037,98 

 
4.3. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
Načrtovani investicijski posegi predstavljajo naslednji obseg del: 

 NOVOGRADNJA 
m 2 

REKONSTUKCIJA 
m2 

SKUPAJ POSEGI 
m2 

skupaj 1.079,00 696,40 1.775,40 

1.faza 49,10 345,90 395,00 

2.faza 371,15 90,55 461,70 

3.faza 658,75 259,95 918,70 

 
Ocena investicijske vrednosti je izdelana na naslednjih osnovah: 
 
GOI dela: ocena iz Idejnega projekta: 

 
m2 EUR/m2 Vrednost EUR 

novogradnja 1.079,00 1.100 1.186.900 

rekonstrukcija 464,40 700 487.480 

skupaj 1.543,4  1.674.380 

 

GOI PO FAZAH 
NOVOGRADNJA 

EUR 
REKONSTUKCIJA 

EUR 
SKUPAJ  

EUR 

skupaj 1.186.900 487.480 1.674.380 

1.faza 54.010 242.130 296.140 

2.faza 408.265 63.385 471.650 

3.faza 724.625 181.965 906.590 

 
Ostali investicijski stroški: normativni okviri MIZŠ za, zunanjo ureditev in opremo, za inventar 
upoštevamo 50% normativa, glede na to, da šola inventar redno obnavlja; dokumentacijo  ocenjujemo v 
višini 5%,  nadzor v višini 2%, rezervo za nepredvidene stroške pa v višini 8% od GOI del. 
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Zemljišče: podatek Občina Ig -82.390 EUR 
 
Nivo stalnih cen: avgust 2017 

 
Tekoče cene: Tekoče so izračunane na osnovi spomladanske napovedi UMAR, marec 2017, ki 
napoveduje  inflacijo v višini 1,8 % za leto 2017, 1,6% za leto 2018, za leto 2019 pa 2,0 % 
 
Tabela 4-3: Ocena  investicijskih stroškov – STALNE CENE 

POSTAVKE novogradnja adaptacija skupaj 
  1.079,00 m2 696,40 m2 1.775,40 m2 

a. gradb., obrt., instal. dela 1.186.900 487.480 1.674.380 

b. zunanja ureditev 108.407 26.491 134.898 

a.+b. SKUPAJ 1.295.307 513.971 1.809.278 

c. oprema 177.032 114.056 291.088 

č. inventar 41.277 26.717 67.995 

c.+č. SKUPAJ 218.309 140.774 359.082 

a.-č- SKUPAJ 1.513.616 654.745 2.168.361 

d.invest.dokumentacija  3.971 1.797 5.767 

e. projektna dokumentacija  57.415 25.921 83.336 

f.inženiring, nadzor (2 % GOI) 23.738 9.750 33.488 

d.-f. SKUPAJ 85.124 37.467 122.591 

g. zemljišče 82.390 0 82.390 

h. ostalo-rezerva (8%) 94.952 38.998 133.950 

g.-h. SKUPAJ 177.342 38.998 216.340 

a.-h. SKUPAJ 1.776.082 731.211 2.507.293 

i. DDV (22%, zemljišče 2%) 374.260 160.866 535.126 

a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA 2.150.342 892.077 3.042.419 

VREDNOST NA m2  1.993 1.281 1.714 

 
Tabela 4-5: Skupna vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah 

POSTAVKE STALNE CENE TEKOČE CENE 

  EUR EUR 

a. gradb., obrt., instal. dela 1.674.380 1.722.977 

b. zunanja ureditev 134.898 139.055 

a.+b. SKUPAJ 1.809.278 1.862.032 

c. oprema 291.088 299.291 

č. inventar 67.995 69.911 

c.+č. SKUPAJ 359.082 369.201 

a.-č- SKUPAJ 2.168.361 2.231.233 

d.invest.dokumentacija  5.767 5.767 

e. projektna dokumentacija  83.336 83.786 

f.inženiring, nadzor (2 % GOI) 33.488 34.460 

d.-f. SKUPAJ 122.591 124.013 

g. zemljišče 82.390 82.390 

h. ostalo-rezerva (8%) 133.950 137.838 

g.-h. SKUPAJ 216.340 220.228 

a.-h. SKUPAJ 2.507.293 2.575.475 

i. DDV (22%, zemljišče 2%) 535.126 550.126 

a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA 3.042.419 3.125.601 

VREDNOST NA m2  1.714 1.760 
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5. ANALIZA LOKACIJE IN VPLIVOV INVESTICIJE Z VIDIKA OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI  

5.1. NAVEDBA IN OPIS LOKACIJE 
 
Osnovna šola Ig je locirana v središču Iga na naslovu Troštova ulica 24. 
 

Objekt je izrazito podolgovata stavba, sestavljena iz posameznih delov in leži vzporedno s Troštovo 
ulico, v smeri SV-JZ. Občinska cesta ni posebno obremenjena, saj služi dovozu le nekaj stanovanjskim 
hišam in pa sami šoli- del ceste je dejansko tudi dostavno manipulacijska površina za potrebe centralne 
kuhinje (dostava in odvoz).  
 
Na SZ mikrolokacije se na lastni parceli ob ulici, nahaja montažni objekt nekdanjega vrtca, ki po 
izgradnji novega centralnega vrtca ni več v uporabi. 
 
Na J delu območja se nahajajo površine mirujočega prometa, na JV pa zunanje rokometno igrišče.  
Osrednjemu, JV delu objekta, kjer je tudi vhod v šolo za učence, se šolskemu objektu približa 
stanovanjska hiša, ki po prenovi služi prostorom vrtca. Na SV strani je še nepozidano šolsko zemljišče, 
ki predstavlja zeleno površino. 
 
 

Pripadajoče parcele so p. št.: 156/1, 158/1,150/16,150/17,150/18,155/7.(pripadajoče parcele predstavljajo 
del prostorske enote v izmeri 11218 m2). Vse k.o.  1700 Ig . 
 
Lokacija prizidka: 
Glavni prizidek je umeščen v osrednji del šole, v podaljšku »veznega trakta 2« oz. v območju 
obstoječega šolskega dvorišča z vhodom s tem, da njegovo funkcijo nadgradi in se z zasnovo pritličja 
tudi ustrezno naveže na zunanje in zelene površine. 
 
Mikrolokacija prizidka ne vpliva na obstoječe dovoze, dostope, gospodarsko dvorišče, površine 
mirujočega prometa , saj se le ti ohranjajo nespremenjeni.  
 
Lokacija prizidka zagotavlja ustrezen odmik od sosednje parcelne meje, predvsem pa omogoči dovolj 
osvetlitve obstoječim šolskim prostorom in kljub približanju objektu vrtca na Govekarjevi, le temu 
omogoča normalno obratovanje, ob upoštevanju zagotavljanja ukrepov za ustrezno požarno varnost, 
kot jih bo določila Študija požarnega varstva v fazi projektne dokumentacije PGD.  
Manjši odmik dela prizidka od sosednjega objekta vrtca od predpisanega, je opravičen tudi zaradi 
dejstva, da v tem delu obstoječega objekta ni fasadnih odprtin.  
Za zagotavljanje ustrezne osvetlitve SV fasade objekta vrtca, je prizidek zasnovan na način, da se  
zaključi v ožjem gabaritu, konstrukcijska zasnova pa lahko še vedno zagotovi morebitno dodatno 
prizidavo, za katero pa bo že potrebna rušitev objekta vrtca na Govekarjevi. 
 
Zasnova prizidka zagotavlja centralno pozicijo VN prostora oz. jedilnice ob glavnem šolskem vhodu za 
2. in 3. triletje in omogoča normativno ustrezno funkcionalno shemo šole, ter povezavo posameznih 
sklopov šolskih prostorov.  
 
 
Veljavni prostorski akti: 
 Odlok o prostorskem redu občine Ig (Ur.list RS, št. 35/2012, 77/2012) 
 
5.2. POMEMBNEJŠI VPLIVI INVESTICIJE NA OKOLJE 
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Pri projektiranju, izvedbi in  obratovanju objekta so in bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, 
ki urejajo varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov  na okolje. 
 
Nameravana gradnja, izvedena skladno s projektno dokumentacijo ne bo vplivala na povečanje količin 
energije, potrebne pri uporabi sosednjih objektov. 
 
Načrtovani objekt bo zagotavljal učinkovito rabo energije z izbiro ustrezne toplotne zaščite, ogrevanja, 
hlajenja, prezračevanja, razsvetljave in pripravo tople vode v objektu. Pri  tem je potrebno zagotoviti, da 
objekt ne preseže dovoljene letne potrebe toplote za ogrevanje in dovoljene letne dovedene energije za 
svoje delovanje.  
 

6. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA PREDLAGANO VARIANTO TER VPLIVA NA ZAPOSLOVANJE Z 
VIDIKA EKONOMSKE IN SOCIALNE STRUKTURE DRUŽBE 

Po končanih investicijskih posegih, ki jih obravnava ta dokument, se skupno število zaposlenih OŠ Ig  v 
primerjavi z obstoječim stanjem predvidoma ne bo spremenilo.  
 
7. OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA ZA 
PREDLAGANO VARIANTNO REŠITEV 

 
7.1. OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 
 
Investicijo je možno izvesti po naslednjem okvirnem časovnem načrtu: 
 

AKTIVNOST ROK IZVEDBE 

 Idejni projekt maj – junij 2017 

 Javni razpis (projektiranje, izvajanje) julij - avgust 2017 

 PGD projekt november 2017-marec 2018 

 Gradbeno dovoljenje marec 2018 

 PZI  april 2018 

 Predinvesticijska zasnova avgust 2017 

 Investicijski program november-december 2017 

 oddaja del  september-oktober 2017 

 izvajanje GOI del, vključno s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja za objekt 

1.faza:maj-avgust 2018 
2.faza: avgust-december 2018 
3.faza: januar-avgust 2019 

 
 
7.2. DINAMIKA INVESTIRANJA 
 
 
Tabela 7-1: Dinamika investiranja- STALNE CENE 
POSTAVKE 2017 2018 2019 SKUPAJ 

a. gradb., obrt., instal. dela 0 767.790 906.590 1.674.380 

b. zunanja ureditev 0 50.000 84.898 134.898 

a.+b. SKUPAJ 0 817.790 991.488 1.809.278 

c. oprema 0 145.544 145.544 291.088 

č. inventar 0 33.997 33.997 67.995 

c.+č. SKUPAJ 0 179.541 179.541 359.082 

a.-č- SKUPAJ 0 997.331 1.171.029 2.168.361 

d.invest.dokumentacija  5.767 0 0 5.767 
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e. projektna dokumentacija  58.336 25.001   83.336 

f.inženiring, nadzor  0 15.356 18.132 33.488 

d.-f. SKUPAJ 64.103 40.357 18.132 122.591 

g. zemljišče 82.390 0 0 82.390 

h. ostalo-rezerva  0 61.423 72.527 133.950 

g.-h. SKUPAJ 82.390 61.423 72.527 216.340 

a.-h. SKUPAJ 146.493 1.099.111 1.261.689 2.507.293 

i. DDV (22%, zemljišče 2%) 15.750 241.804 277.572 535.126 

a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA 162.243 1.340.916 1.539.260 3.042.419 

 
Tabela 7-2: Dinamika investiranja- TEKOČE CENE 

POSTAVKE 2017 2018 2019 SKUPAJ 

Faktor podražitev 1,00 1,0180 1,0384   

a. gradb., obrt., instal. dela 0 781.610 941.367 1.722.977 

b. zunanja ureditev 0 50.900 88.155 139.055 

a.+b. SKUPAJ 0 832.510 1.029.522 1.862.032 

c. oprema 0 148.164 151.127 299.291 

č. inventar 0 34.609 35.301 69.911 

c.+č. SKUPAJ 0 182.773 186.428 369.201 

a.-č- SKUPAJ 0 1.015.283 1.215.950 2.231.233 

d.invest.dokumentacija  5.767 0 0 5.767 

e. projektna dokumentacija  58.336 25.451 0 83.786 

f.inženiring, nadzor  0 15.632 18.827 34.460 

d.-f. SKUPAJ 64.103 41.083 18.828 124.013 

g. zemljišče 82.390 0 0 82.390 

h. ostalo-rezerva  0 62.529 75.309 137.838 

g.-h. SKUPAJ 82.390 62.529 75.309 220.228 

a.-h. SKUPAJ 146.493 1.118.895 1.310.087 2.575.475 

i. DDV (22%, zemljišče 2%) 15.750 246.157 288.219 550.126 

a.-i. SKUPAJ INVESTICIJA 162.243 1.365.052 1.598.306 3.125.601 

 
8. OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA PREDLAGANO VARIANTNO REŠITEV 

 
Pretežni del investicije bo predvidoma  financiran s sredstvi občinskega proračuna. 
 
Občina bo na osnovi izdelane projektne dokumentacije  kandidirala pri EKO skladu za sofinanciranje 
naložbe z nepovratnimi sredstvi. Ocenjujemo, da bi bilo mogoče za ta namen pridobiti maksimalno 50% 
upravičenih stroškov novogradnje, kar znaša 593.450 EUR  (1.186.900  x 50%), seveda v odvisnosti od 
energijske učinkovitosti stavbe in pogojev aktualnega razpisa. 
 
 
Tabela 8-1: Viri financiranja investicije z dinamiko-TEKOČE CENE 

 
VIRI 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Proračun Občine Ig 178.721 1.365.052 1.004.856 2.548.629 

2. EKO sklad 0 0 593.450 593.450 

3. Drugi viri 0 0 0 0 

SKUPAJ 178.721 1.365.052 1.598.306 3.142.079 

 
9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV ZA PREDLAGANO VARIANTNO 
REŠITEV TER OPIS STROŠKOV IN KORISTI, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM 

9.1. IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV   
 
IZHODIŠČA,OMEJITVE IN PREDPOSTAVKE  
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 Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije. 

 Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 4 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur. l. RS št.27/2016).  

 Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2033 (gradnja+15). 

 Upoštevana ekonomska doba je 15 let.  

 Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah  avgust  2017. 

 Vse vrednosti so podane v EUR.  
 
 
Tabela 9-1: Izračun amortizacije v EUR 

  
Sredstva Nabavna  

vrednost 
Amort. stopnja Letna 

amortizacija 
Popravek 
vrednosti 

Ostanek 
vrednosti 

Objekti 2.892.828 3% 86.785 1.301.773 1.591.055 

Oprema 149.591 12% 17.951 149.591 0 

Skupaj 3.042.419  104.736 1.451.364 1.591.055 

 

STROŠKI 
 
Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov v višini 3.042.419 EUR po stalnih 
cenah avgust 2017 v naslednji dinamiki: 
 

leto 2017 2018 2019 SKUPAJ 

znesek 162.243 1.340.916 1.539.260 3.042.419 

 
 
Upoštevani so izkustveno ocenjeni povečani stroški obratovanja objekta (čiščenje, komunalne 
storitve,…) v ocenjeni višini 10.790 EUR letno ( povečanje površin  1.079 m2 x 10 EUR/m2), kot razlika 
v pogojih »z« in »brez« investicije.  
  

KORISTI 
 
Na koncu ekonomske dobe projekta je dodana rezidualna vrednost investicije v višini neodpisane 
vrednosti osnovnih sredstev v višini  1.591.055 EUR. 
 
 Tabela 9-2: Finančni tok investicije  

   

 

    INVESTICIJSKI  OPERATIVNI PRIHODKI OSTANEK  NETO DENARNI  

LETO STROŠKI STROŠKI   VREDNOSTI TOK 

2017 162.243 0 0 0 -162.243 

2018 1.340.916 0 0 0 -1.340.916 

2019 1.539.260 10.790 0 0 -1.550.050 

2020 0 10.790 0 0 -10.790 

2021 0 10.790 0 0 -10.790 

2022   10.790 0 0 -10.790 

2023   10.790 0 0 -10.790 

2024   10.790 0 0 -10.790 

2025   10.790 0 0 -10.790 

2026   10.790 0 0 -10.790 

2027   10.790 0 0 -10.790 

2028   10.790 0 0 -10.790 

2029   10.790 0 0 -10.790 

2030   10.790 0 0 -10.790 
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2031   10.790 0 0 -10.790 

2032   10.790 0   -10.790 

2033   10.790 0 1.591.055 1.580.265 

SKUPAJ 3.042.419 161.850 0 1.591.055 -1.613.214 

SKUPAJ (diskontirano)-FNSV 2.874.718 115.353 0 849.477 -2.140.594 

FIRR     <0 

 
Tabela 9-3: Prikaz finančnih kazalnikov   
  
Neto sedanja vrednost (FNSV) negativna 

Interna stopnja donosa negativna (FIRR) negativna 

Relativna neto sedanja vrednost  negativna 

 
 

Ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost negativna, kar pomeni, da pričakovani bodoči diskontirani 
donosi investicije ne pokrivajo sedanjega diskontiranega zneska investicijskih  vlaganj.   Izračunana  
interna stopnjo donosa je prav tako negativna oz. manjša od 4 %, prav tako relativna   neto sedanja 
vrednost, ki meri neto donos na enoto investicijskih stroškov. 
 
Izkazani finančni kazalniki so sicer manj ugodni, kar pa je razumljivo glede na naravo projekta, ki je v 
širšem družbenem interesu. 
 
Projekt se v ekonomski dobi ob upoštevanju zgolj finančnih koristi ne povrne. 
 
9.2. IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALNIKOV  
 
IZHODIŠČA,OMEJITVE IN PREDPOSTAVKE  

 Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije. Pri 
izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 4 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. 
l. RS št. 27/2016).  

 Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2033. 

 Upoštevana ekonomska doba je 15 let. 

 Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah maj 2016. 

 Vse vrednosti so podane v EUR.  
 
STROŠKI  
 
Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov v višini 2.507.293 EUR (brez davkov) 
v naslednji dinamiki:  
 

leto 2017 2018 2019 SKUPAJ 

znesek 146.493 1.099.111 1.261.689 2.507.293 

 

Upoštevani so povečani stroški obratovanja (brez DDV) v skupni višini 8.844 EUR letno, kot razlika v 
pogojih »z« in »brez« investicije. 
 
KORISTI 
 
Iz naslova predmetne investicije ugotavljamo naslednje koristi (eksternalije) splošne družbene koristi 
(eksternalije) in sicer: 

 okoljske koristi zaradi energetsko varčne gradnje v višini 15.000 EUR letno 
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 manjši stroški investicijskega vzdrževanja prenovljenih objektov v višini 10.000,00 EUR/letno, 

 vpliv na promet podjetij izvajalcev investicije v regiji v ocenjeni višini 70 % investicijskih stroškov.  
Na koncu ekonomske dobe projekta je dodana rezidualna vrednost investicije v višini neodpisane 
vrednosti osnovnih sredstev v višini 1.320.621UR (brez davkov). 
 
Tabela 9-4: Ekonomski  tok investicije     
  INVESTICIJSKI  OPERATIVNI OSTANEK  EKONOMSKE NETO DENARNI  
LETO STROŠKI STROŠKI VREDNOSTI KORISTI TOK 

2017 146.493 0 0 102.545 -43.948 

2018 1.099.111 0 0 769.378 -329.733 

2019 1.261.689 8.844 0 883.182 -387.351 

2020  8.844 0 25.000 16.156 

2021  8.844 0 25.000 16.156 

2022   8.844 0 25.000 16.156 

2023   8.844 0 25.000 16.156 

2024   8.844 0 25.000 16.156 

2025   8.844 0 25.000 16.156 

2026   8.844 0 25.000 16.156 

2027   8.844 0 25.000 16.156 

2028   8.844 0 25.000 16.156 

2029   8.844 0 25.000 16.156 

2030   8.844 0 25.000 16.156 

2031   8.844 0 25.000 16.156 

2032   8.844 0 25.000 16.156 

2033   8.844 1.320.621 25.000 1.336.777 

SKUPAJ 2.507.293 132.664 1.320.621 2.105.105 785.769 

SKUPAJ (diskontirano)-ENSV 2.369.833 94.552 705.090 1.903.038 143.744 

EIRR     5,44% 

 
Tabela 9-5: Prikaz ekonomskih kazalnikov   
  
Neto sedanja vrednost ENSV 143.744 EUR 

Interna stopnja donosa negativna EIRR 5,44% 

Relativna neto sedanja vrednost  0,061 

 
Že ob upoštevanju ostalih koristi v minimalnem obsegu, je investicija opravičljiva iz širšega družbenega 
vidika.  
 
9.3. OPIS STROŠKOV IN KORISTI, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM  
 
Poleg finančnih in širših družbenih koristi, ki smo jih prikazali v predhodnih poglavjih, pa ima projekt tudi  
druge koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti in pripomore tako k ohranjanju funkcionalnosti objekta, 
kot k uresničitvi ciljev, kot so:  

- ustvariti učencem, učiteljem in drugim uporabnikom dovolj prostora za nemoten šolski  proces, 
- zagotovitev manjkajočih prostorov za pouk, 
- funkcionalna in racionalna povezava obstoječih in novih vsebin šole 

Na podlagi vseh obravnavanih koristi je investicija nujna, smiselna in upravičena. 
 
10.  ANALIZA  TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

10.1. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 
Z analizo  občutljivosti  preverjamo tiste spremenljivke projekta, ki so  za projekt lahko najbolj kritične. 
Običajne kritične spremenljivke v primerih investicij, kot je obravnavana, so:  

 investicijska vrednost 
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 spremembe stroškov v referenčnem obdobju 
 
Analiza občutljivosti projekta torej povzema  vpliv spremembe ključnih vhodnih parametrov projekta na 
končni rezultat upravičenosti. Osnovni namen analize občutljivosti je ugotovitev, katera izmed 
proučevanih spremenljivk projekta je kritična. Uporabljeno merilo za določitev kritičnih spremenljivk: 
»Kritična spremenljivka je tista, katere 1% sprememba povzroči več kot 5% spremembo enega izmed 
ključnih finančnih kazalnikov (neto sedanje vrednosti)«.  
 
Rezultati analize občutljivosti so prikazani v spodnji  tabeli.   
 
Tabela 10-1: Rezultati analize občutljivosti  
  +1% -1% +1% -1% 

Kriterij Baza  Odhodki Odhodki Investicijska 
vrednost 

Investicijska 
vrednost 

Finančna NSV -2.140.594 -2.141.747 
 

-2.139.440 
 

-2.169.341 
 

-2.111.847 
 

% spremembe na 
bazo 

 
0,054% -0,054% 1,3% -1,3% 

 
Kot je razvidno iz gornjega izračuna nobena od obravnavanih spremenljivk ni kritična, saj 1-odstotna 
sprememba (pozitivna ali negativna)  katere koli obravnavane  ne povzroči spremembe finančne   neto 
sedanje vrednosti investicije  za več kot 5%. 
 
10.2. OCENA TVEGANJ 
 
Upoštevajoč metodologijo in zaključke analize občutljivosti posebna analiza tveganja ni potrebna. 
Razlog je v tem, da nobena izmed proučevanih spremenljivk ni kritična. Kljub temu pa obstajajo 
tveganja, ki jih je potrebno, predvsem v vsebinskem smislu upoštevati. 
 
Tveganje razvoja projekta: Za razvoj oz. izvedbo projekta so pomembna predvsem finančna sredstva 
ter strokovno usposobljena ekipa za pripravo projekta. V primeru uspešne pridobitve izvajalca del 
menimo, da navedena komponenta ne predstavlja večjega tveganja.  
 
Tveganje izvedbe: V fazi izvedbe lahko pravočasno izvedbo ogrozijo nepredvidene vremenske 
razmere, na katere tako izvajalec kot tudi naročnik nima vpliva. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo 
verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar pa se 
da ponovno preprečiti s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora 
ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba).  
V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del, bo naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in 
sicer z garancijo za dobro izvedbo del ter  možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak 
dan zamude.  
 
Tveganje obratovanja objekta: V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji 
tveganja predvsem takrat, kadar osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z 
napravami, ni primerno strokovno usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in 
vzdrževanja objekta, ki jih pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno 
poskrbeti za ustrezno šolanje in izpopolnjevanje tehničnega osebja.   
Obstaja tveganje zaradi nedoseganja okoljevarstvenih standardov ter nedoseganja zastavljenih 
kriterijev. Za preprečitev tovrstnih tveganj je potrebna realna zastavitev kriterijev v fazi načrtovanja 
projekta, izvedba ukrepov v skladu z načrtovanji ter spremljanje porabe energije ob hkratnem stalnem 
izvajanju organizacijskih ukrepov.  
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Splošna tveganja: Menimo, da so splošna tveganja – politična, gospodarska, družbena, kulturna 
povsem minimalna in ne bodo ogrozila izvedbe projekta. 
 
11. OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE TER PRIMERJAVA VARIANT S 
PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBRANE OPTIMALNE VARIANTE  

V dokumentu je na podlagi ugotovitev predhodno izdelane dokumentacije obravnavana le ena varianta, 
ki je ugodnejša tako s tehnično-tehnološkega kot finančnega in ekonomskega vidika. 
Z izvedbo investicije bodo zagotovljene ustrezne površine Osnovne šole Ig v obstoječem šolskem 
objektu, ki je potreben rekonstrukcije in v novozgrajenem prizidku. 
Investicija bo imela ugoden vpliv na izobraževalni, okoljski pa tudi družbeni razvoj šole, občine in okolja. 
Skupni investicijski stroški in stroški predlagane variantne rešitve na enoto  so v realnih okvirih in 
primerljivi s podatki o že izvedenih podobnih posegih. 
Na podlagi vsega navedenega in prikazanih izračunov v dokumentu,   ocenjujemo, da je načrtovana 
investicija nujna, smiselna in upravičena, zato je smiselno pristopiti k izdelavi vse potrebne  
dokumentacije. 
 
12. UPORABLJENI VIRI 

- DIIP REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OŠ IG, FIMEX-N, d.o.o. Ljubljana, september 2016-maj 2017 

- Idejni projekt OŠ Ig, Prizidava in delna rekonstrukcija, št. projekta 1704,   ČESNIK PROJEKT d.o.o. 
Ljubljana, junij 2017 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ  (Uradni list RS, št. 60/2006 , 54/2010, 27/2016) 

- Podatki po vprašalniku, Občina Ig, avgust 2017 

SKLEP O POTRDITVI ID  

Investitor: OBČINA IG 
Naslov:     GOVEKARJEVA CESTA 6 
                  1292  IG 
 
Oznaka sklepa: ________________________ 
Datum sklepa: ________________________ 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-
ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in na podlagi Statuta/Pravilnika 
_______________________________ je odgovorna oseba investitorja 
sprejela naslednje sklepe: 
 
1.  Potrdi se PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA za projekt: 
 
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OŠ IG,  ki ga je izdelal FIMEX-N, d.o.o.. Ljubljana 
2. Odobri se izdelava Investicijskega programa.  
 
Odgovorna oseba investitorja Janez Cimperman župan 
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5 točka OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA NOVE EKONOMSKE CENE 
PROGRAMOV VRTCA IG 

 
PRILOGA  3 

 
 
 
 
 
 
Številka:  
Datum: 18.9.2017 
 
OBČINSKI SVET OBČINE IG 
 
ZADEVA: Dopolnjen načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig  za leto 2017/2 
 
Predlagatelj: Župan Janez Cimperman 
 
Pravna podlaga: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni  
                               list RS, št. 86/2010 in 75/2012, 42/13 – ZDV-1G, 50/14,  90/14 – ZDU-1l, 
14/15 –  
                               ZUUJFO in 76/15) ter Uredba o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih  
                               lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/14  in 
58/16), 
 
Poročevalec: Janez Miklič, direktor  občinske uprave 
                           
Namen: Obravnava in sprejem predloga Dopolnjenega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ig   
               za leto 2017/2 
 
Obrazložitev: 
Skladno z določili  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012, 42/13 – ZDV-1G, 50/14 90/14 – ZDU-1l, 
14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih  
lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/14  in 58/16),  Občina Ig 
načrtuje  in predlaga, da se z lastnikom zemljišč  parc. št. 2023/1, 1579/45 in 1579/46 vse  
k.o. 1702 Tomišelj (zemljišča v naravi predstavljajo del ceste Ig-Podpeč in avtobusno 
obračališče za šolske prevoze v naselju Podkraj) zamenja za kmetijsko zemljišče parc. št. 
1092 k.o. 1702 Tomišelj. V naselju Škrilje na pobudo občana menjamo del opuščene vaške 
poti parc. št. 2277/1 k.o. 1708 Golo za del javne poti v istem naselju in sicer parc. št. 748/11 
k.o. 1708 Golo. V Načrtu razpolaganja z zemljišči je uvrščena tudi parc. št. 2255/9 k.o. 1700 
Ig, opuščeno JD v naselju Kot in parc. št. 121/22 k.o. 1707 Iška vas, kar v naravi predstavlja 
že koriščeno JD v naselju Iška. Občina pridobiva s parc. št. 1035/699 in parc. št. 1035/317 
lastništvo ceste v naselju Škrilje  (Ledine) in lastništvo 1/1 na parc. št. 2508/19, 2491/2 in 
2491/3 vse  k.o. 1700 Ig, kar v naravi predstavlja del lokalne ceste Ig – Zapotok.  
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig potrjuje predlog Dopolnjenega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ig za leto 2017/2.  
 
                                                                                                              Janez Cimperman 
                                                                                                                       ŽUPAN 
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NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE IG ZA LETO 2017/2  
Dopolnitev Načrta razpolaganja z zemljišči za leto 2017/2   
 
Skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011-ZKZ UPB 2 in 
58/2012 ZKZ-D), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012, 42/13 – ZDV-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Ig načrtuje 
odprodajo naslednjih zemljišč: 

ZAPORED
NA  
ŠTEVILKA 

SAMOUPRAV
NA  
LOKALNA  
SKUPNOST  
 

KATASTRSK
A  
OBČINA  

PARCELNA  
ŠTEVILKA  
 

KVADRATU
RA  
 

TRŽNA OZ.  
ORIENTACIJSKA  
VREDNOST  
NEPREMIČNINE  

1. Ig 1702 
Tomišelj 

586/1 1092 m2 1.876,00 
(menjava) 

2. Ig 1708 Golo 2277/1 202 m2 1.121,00 
(menjava) 

3. Ig 1700 Ig 2255/9  179 m2 8.771,00 

4. Ig 1707 Iška 
vas 

121/22    80 m2 3.040,00 

Skupaj:     14.808,00 

 
 
 
       

 Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017/2 

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

VRSTA 
NEPREMIČNINE 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 
SKUPNOST 

OKVIRNA 
VELIKOST 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

1. 2023/1, 1579/45, 
1579/46  
vse k.o. 1702 
Tomišelj 

Ig 766 m2, 94 
m2,  
124 m2 

1.876,00 
(menjava) 

2 748/11 k.o. 1708 
Golo 

Ig 281 m2 1.121,00 
(menjava) 

3. 1035/699 k.o. 1708/ 
Golo 

Ig 850 m2 brezplačen 
prenos 

4. 1035/317 k.o. 1708 
Golo 

Ig 576 m2 brezplačen 
prenos 

5. 2508/19, 2491/2, 
2491/3 vse k.o. 1700 
Ig do 1/4 

Ig 831,75m2 3.185,00 

Skupaj:    6.182,00 
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Številka:  
Datum: 18.9.2017 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG 
 
ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra 
 
Predlagatelj: Župan Janez Cimperman 
 
Pravna podlaga: Zakon o graditvi objektov (uradni list RS št. 102/04-UPB1, 126/07in 108/09) 
in Statut Občine Ig (Uradni list RS št. 39/16) 
 
Poročevalec: Janez Miklič, direktor občinske uprave 
 
Namen: Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  
 
Občinskemu svetu občine Ig se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep: Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa  javnega dobra na nepremičnini s 
parcelno številko 2255/9 k.o. 1700 Ig (ID 6730646), 1604/4 k.o. 1707 Iška vas (ID 6702582), 
121/22 k. o. Iška vas (ID 3331532) in 1334/4 k. o. 1712 Zapotok (ID 6653169). 
 
 
                                                                                         Janez Cimperman 
           
                                                                                       ŽUPAN  
Priloga: 
-  Obrazložitev 
-  Sklep  
 
 
 
Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra: 
 
Stvarno pravni zakonik v svojih določbah določa, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z 
njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsa (splošna raba).  Zakon določa kaj je 
javno dobro in kakšni so pogoji za njeno uporabo. 
 
Zakon o graditvi objektov ločuje med javnim dobrim ali grajenim javnim dobrim ter določa 
način pridobitve oziroma ukinitve javnega dobra. V 23. členu prej navedenega zakona je 
določeno, da se grajeno javno dobro lahko odvzame z odločbo upravnega organa, po poprej 
sprejetemu sklepu o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Predlog za 
ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena mora biti obrazložen, obstajati 
pa mora dokazilo, da gre za grajeno javno dobro ter da le ta ne služi več svojemu namenu 
(splošni rabi). 
 
Ker mora občinski svet, na predlog župana odločiti o ukinitvi statusa javnega dobra vam 
predlagamo v sprejem sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. Po objavi sklepa v Uradnem 
listu Republike Slovenije, bo s strani občinske uprave sklep posredovan v Zemljiško knjigo – 
po kateri bo mogoča vknjižba lastninske pravice v korist Občine Ig. 
 
Polona Zalar,  Kot 27, 1292 Ig želi odkupiti del ukinjene javne poti , ki meji neposredno na 
njeno posest in sicer parc. št. 2255/9 k.o. 1700 Ig v izmeri 179 m2. 
 
Weber Peter, Iška 12B , 1292 Ig želi odkupiti zemljišče  velikosti 104 m2, parc. št. 1604/4 k.o. 
1707 Iška vas  z namenom, da si poveča  svoje funkcionalno zemljišče. 
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Alič Franc, Iška 177, 1292 Ig  ima v uporabi  parc. št. 121/4 k.o. 1707 Iška vas v izmeri 80 
m2 in želi z odkupom  povečanja  svojega funkcionalnega zemljišča. 
 
V naselju Zapotok se je ob asfaltiranju ceste na parc. št. 1334/3 k.o. 1712 Zapotok ugotovilo, 
da del ceste poteka tudi po zemljišču v lasti Bekanovič Marjana, ki pa poseduje delček 
občinskega kavnega dobra in sicer parc. št. 1334/4 k.o. 1712 k.o. Zapotok v izmeri 24 m2. Z 
menjalno pogodbo želimo urediti lastništvo zemljišč glede na geodetski  kataster. 
 
Predloga ukinitve JD  ter možnosti odkupa zemljišč  so bili posredovani vaškim svetom v  
obravnavo. 
 
Finančne posledice: 
 
Sprejem sklepa ima finančne posledice glede stroška zaradi uradne objave sklepa in vpisa v 
zemljiško knjigo. 
 
 
 
 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr in 110/13) ter 7. in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) ter 
sklepa 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 27.9.2017  izdaja župan Občine Ig 
 
 
 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2017 

 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:  
 

- parcelna številka 2255/9 k.o. 1700 Ig (ID 6730646) 
- parcelna številka 1604/4 k.o. 1707 Iška vas (ID 6702582) 
- parcelna številka 121/22 k.o. 1707 Iška vas (ID 3331532) 
- parcelna številka 1334/4 k.o. 1712 Zapotok (ID 6653169) 

 
    2.  člen 

 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last 
Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1. 
 

     3.  člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Datum: 18.9.2017 
Številka: 
                                                                                      Janez Cimperman     

ŽUPAN 
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Datum: 18.9.2017 
Številka:  
 
OBČINSKI SVET   
 
 
ZADEVA: Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
 
Predlagatelj: Župan Janez Cimperman 
 
Poročevalec:  Janez Miklič, direktor občinske uprave 
  
Predlog sklepa: 
Vse navedene parcelne številke v priloženem sklepu št.  pridobijo status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ig.  
              
Obrazložitev: 
Kategorizirane občinske ceste so namenjene javnemu prometu skladno s 3. členom Zakona 
o cestah in z 2. členom Zakona o graditvi objektov, kar predstavlja del omrežja gospodarske 
javne infrastrukture katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, zato se pravno 
dejstvo, da je to grajeno javno dobro lokalnega pomena, v skladu s 111. členom Zakona o 
Zemljiški knjigi vpiše v Zemljiško knjigo. Skladno z določili 2. člena Zakona o graditvi 
objektov v javne površine, katera raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem spadajo tudi 
parkirišča, pokopališča, parki, zelenice in rekreacijske površine. Grajeno javno dobro 
lokalnega pomena tvorijo tudi objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture in 
javne površine, na katerih so objekti zgrajeni, katerih uporaba je namenjena vsem (čistilne 
naprave, vodohrami, vrtine in črpališča vode, kanalizacijska črpališča). 
 
Zakonska podlaga: 
Zakon  o graditvi objektov (Urani list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-
B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 
126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 
20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34 v 21. členu določa, da objekt, ki je lahko grajeno javno dobro 
v lasti občine, pridobi tak status z ugotovitveno odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni 
dolžnosti, ko sprejme sklep pristojnega občinskega organa o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra. Pravnomočna odločba se posreduje skupaj z zaznamkom na zemljiško 
knjižnem predlogu v Zemljiško knjigo, kjer se zemljišče vpiše kot grajeno javno dobro 
lokalnega pomena v lasti občine. Zemljišča iz tega predloga v naravi predstavljajo dele 
kategoriziranih občinskih cest, zato iz navedenega sklepa sledi, da so obravnavana 
zemljišča nedvomno grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Ig. 
 
Finančne posledice: 
Sprejem sklepa ima finančne posledice glede stroška zaradi uradne objave sklepa in vpisa v 
zemljiško knjigo. 
 
                                                                                         Janez Cimperman 
                                                                                                 ŽUPAN  
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Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr in 110/13),  29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urani list RS, št. 
94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: 
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-
176/08-10 ter 7. in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet na 
21. redni seji Občinskega sveta Občine Ig dne 27.9.2017 sprejel 
SKLEP 
o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 
1. člen 
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča: 
 

Parcelna številka Površina  ID Katastrska občina 

170/2 723 m2 5825522 1699-Dobravica 

198/8 418 m2 3337465 1699-Dobravica 

198/7 81 m2 1154784 1699-Dobravica 

1330/6 87 m2 3355102 1699-Dobravica 

479/10 369 m2 6454503 1699-Dobravica 

2354/109 6 m2 6226994 1700-Ig 

2354/106 118 m2 6226997 1700-Ig 

415/19 308 m2 4338464 1700-Ig 

2399/74 279 m2 6355462 1700-Ig 

2568/3 70 m2 4415140 1700-Ig 

2307/6 99 m2 6641472 1700-Ig 

461/5 171 m2 378393 1700-Ig 

465/5 120 m2 2099556 1700-Ig 

466/5 42 m2 4216019 1700-Ig 

154/2 95 m2 6391878 1701-Iška Loka 

141/9 342 m2 1993807 1707-Iška vas 

1035/294 196 m2 1016540 1708-Golo 

1035/309 934 m2 5845345 1708-Golo 

2153/9 33 m2 6246092 1708-Golo 

789/11 40 m2 5907789  1708-Golo 

407/4 137 m2 6352570 1708-Golo 

1447/66 617 m2 2932208 1708-Golo 

1444/29 29 m2 4443218 1708-Golo 

800/5 69 m2 6310371 1708-Golo 

558/2 494 m2 6156456 1712-Zapotok 

491/9 158 m2 2806255 1712-Zapotok 

757/33 362 m2 6334961 1712-Zapotok 

732/22 259 m2 2044191 1712-Zapotok 

      
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ig. 
 
2. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Datum: 18.9.2017 
Številka:  
                                                                                          Janez Cimperman  
                                                                                                ŽUPAN  
                                                                                                                                                                                                               


