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I.

Besedilo odloka

4

DOPOLNJENI OSNUTEK
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št 61/17) v povezavi z
61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, – ZVO1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
– odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na ____ redni seji dne _______ sprejel
ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt IG11-3/SC Rastuka II (v
nadaljevanju: OPPN).
(2) Ta odlok določa prostorske ureditve, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditve odprtega
prostora ter gradnjo komunalne infrastrukture.
(3) OPPN je izdelalo podjetje Delavnica d.o.o., pod številko projekta 016/2016, oktober 2019.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Gradbena meja (GM) je meja, ki je novozgrajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se jo dotikajo
s skrajno točko objekta, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Gradbeno mejo lahko za največ
0,5m presegajo napušči, nadstreški, balkoni in podobni elementi.
2. Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med zazidano površino pod objekti (brez napuščev in
balkonov) in celotno površino gradbene parcele.
3. Bruto tlorisna površina (BTP) je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim,
izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje površine pod točkama a)
in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda.
4. Pritličje je etaža približno na isti višini kot okolica objekta, v katero se vstopa neposredno iz
okolice. V oznakah etažnosti se navaja s črko P, npr. P+1+M.
5. Nadstropje je vsaka etaža razen mansarde in terasne etaže, ki leži nad stropom pritličja. V
oznakah etažnosti se navajajo s številom nadstropij med pritličjem in mansardo, neizkoriščenim
podstrešjem oziroma ravno streho, npr. P+1+M.
6. Mansarda je etaža z delno ali povsem poševnim stropom neposredno pod poševno streho, pri
kateri je višina kolenčnega zidu na obodu objekta največ 1,2 m. V oznakah etažnosti se navaja s
črko M, npr. P+1+M.
7. Terasna etaža je etaža nad vencem stavbe in neposredno pod ravno ali poševno streho z naklonom
do 8º. BTP terasne etaže ne sme presegati 70 % BTP zadnje etaže pod vencem stavbe. V oznakah
etažnosti se navaja s črko T, npr. P+1+T.
8. Venec stavbe je konstrukcijski element na zunanjem obodu stavbe v ravnini stropa zadnje cele
etaže, neposredno pod podstrešjem, mansardo ali teraso
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9. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem (intenzivna ali ekstenzivna
zelena streha),
10. Kota +/- 0,0 m predstavlja relativno višino končnega tlaka v pritličju stavbe.
11. Raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem
sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije,
(2) Pomeni izrazov, ki so definirani v Prostorskem redu občine Ig, se uporabljajo tudi za ta odlok.
Izrazi, ki niso definirani, se uporabljajo v skladu z definicijami iz veljavne zakonodaje oz. prakse
urejanja prostora in graditve.
3. člen
(namen prostorske ureditve)
Prostorska ureditev je namenjena ureditvi območja, ki se razteza severno od obstoječega
stanovanjskega območja Rastuka I, med vodotokom Iščico in Škofljiško cesto na Igu. Načrtuje se
pozidava z individualnimi stanovanjskimi objekti ter umestitev obsežnejšega športnega parka v del
zelenih površin območja. Ureja se tudi za območje potrebna komunalna, energetska in prometna
infrastruktura.
4. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz kartografskega dela PRO
2. Geodetski posnetek z območjem OPPN
3. Vplivi in povezave s sosednjimi območji
4. Ureditvena situacija
5. Prometna in krajinska situacija
6. Zbirni načrt komunalne infrastrukture
7. Varovanje okolja ter varstvo pred nesrečami
8. Parcelacija in javno dobro

M 1:2.500
M 1:2.000
M 1:10.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000

5. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz PRO občine Ig,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost,
7. spis postopka priprave in sprejemanja.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
2

(območje OPPN)
(1) Območje OPPN leži na Igu, omejeno je z obstoječim naseljem Rastuka I, vodotokom Iščico,
Škofljiško cesto in navidezno črto na severni strani, ki sledi spremembi namembnosti zemljišč.
(2) Območje OPPN obsega celotno prostorsko enoto IG11-3 ter v manjšem robnem delu tudi
prostorski enoti IG10-1 in IG11-2.
(3) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 414/4-del, 414/12, 414/13, 415/2,
415/3-del, 415/5, 415/6, 415/7, 415/8, 415/13, 415/21-del, 415/23-del, 415/35-del, 415/37-del,
415/40-del, 415/41-del, 415/45-del, 415/75, 415/76, 415/78-del, vse v katastrski občini Ig (1700).
(4) Površina območja OPPN je 7,7 ha.
(5) Območje OPPN je razdeljeno na 6 prostorskih enot (PE).
(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela OPPN in lahko odstopa od meje enote
urejanja prostora, določene v PRO, zaradi natančnejšega merila načrtovanja, ki upošteva geodetske
podlage.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje, ki ga obravnava OPPN, predstavlja večji nepozidan travnik na robu naselja Ig, med
Škofljiško cesto in vodotokom Iščico.
(2) Načrtovana zazidava individualnih hiš ter športnega parka oz. zelenih površin se bo prometno
navezala na novo načrtovano glavno cesto v območju OPPN, ki se direktno naveže (rekonstruira se
obstoječi priključek) na državno Škofljiško cesto (Škofljica – Ig). Nova glavna cesta poteka na robu
obstoječe zazidave Rastuke I in se nanjo priključujejo vse obstoječe napajalne ceste (Škurhova,
Rakarjeva, Vodomčeva in Ponirkova ulica). Nova glavna cesta bo povezala obstoječe in novo
načrtovano prometno omrežje in bo postala prometna hrbtenica za oba dela Rastuke. S tem se bodo
delno spremenile prometne razmere na obstoječih ulicah naselja Rastuka I, vendar večinoma v
smeri manjše prometne obremenitve.
(3) Skladno s Prostorskim redom občine Ig je preko območja načrtovana povezovalna cesta med
Škofljiško in Ljubljansko cesto, za katero je na severnem delu OPPN predviden prostorski rezervat.
Izvedba te nove prometnice (vključno z novim mostom in traso zahodno od Iščice) bo pomembno
vplivala na prometne tokove celotnega naselja Ig.
(4) Nova zazidava spreminja prostorske pogoje na severnem robu obstoječega naselja Rastuka I,
vendar je neposredno ob meji načrtovan protipoplavni meteorni jarek (suhi) ter nova glavna cesta, s
čimer se zagotavlja tudi določena distanca do obstoječih objektov. Neposrednih vplivov na
obstoječe okoliške objekte, razen spremenjenje prometne slike območja, ne bo. Bodo pa posredni,
kot je spremenjen razgled in podobno. Vplivi bodo med gradnjo (hrup, prašni delci).
(5) Načrtovane ureditve bodo delno spremenile vizualno dojemanje roba naselja Ig ter stik z barjem.
Stanovanjski del programa je analogen z obstoječim, odprte površine (športni park) predstavljajo
relativno nežen prehod v kulturno krajino Ljubljanskega barja. Zahtevane mejice znotraj območja
predstavljajo ljubljanskemu barju naravno razmejitev, ki bo vsaj deloma zakrivala tudi poglede z
barja na nove programe.
(6) Nove kapacitete, ki se načrtujejo s tem OPPN bodo nekoliko povečale obremenitve javne
infrastrukture na Igu. Javna infrastruktura v okolici je dovolj razvita, da nanjo ne bo bistvenih
vplivov.
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(7) Umestitev novega družbenega programa na območje (športni program, zelene površine) je
primarno namenjena lokalnemu prebivalstvu vendar se bo lahko pomembno izboljšal družbeni
standard celotnega naselja, občine oz. celo širše.
(8) Gospodarska javna infrastruktura v območju ter okolici je pretežno že zgrajena ter večinoma
ustrezna tudi za novo načrtovane ureditve. Delno se jo dogradi za potrebe programov v OPPN.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE, OBLIKOVALSKE IN PROMETNO-TEHNIČNE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
8. člen
(dopustni posegi)
(1) Na območju so dopustni posegi:
– priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja, utrjevanja, predobremenitve, izravnave,
odvodnjavanje, protipoplavni ukrepi),
– gradnja novega objekta in prizidava objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objektov in naprav,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta,
– začasne ureditve.
(2) Posegi, določeni v prejšnjem odstavku, razen odstranitve objektov, so dopustni samo na
zakonito zgrajenih objektih.
(3) Prizidani del objekta je treba priključiti na obstoječe komunalne priključke objekta h kateremu
se izvaja prizidava.
9. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: občinske ceste
(2) V prostorski enoti PE2 in PE3 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
do 49% neto tlorisne površine objekta je lahko namenjene tudi:
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
– 12301 Trgovske stavbe
(3) V prostorski enoti PE4 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 24110 Športna igrišča
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 12650 Stavbe za šport
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
(4) V prostorski enoti PE5 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 24110 Športna igrišča
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(5) V prostorski enoti PE6 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
– 21112 Regionalne ceste
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
(6) Na celotnem območju OPPN so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
4

– 12740
– 21121
– 222
– 24205
– 21520
– 3211
– 32120

Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
(dostopovna) komunikacijska omrežja
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi, …
Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti: samo vkopani zadrževalniki in
podobni objekti za akumulacijo vode za lokalne potrebe
Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
Urbana oprema
10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Prostorska enota PE1 je namenjena ureditvi dostopne ceste ter koridorju za pomembnejšo
občinsko komunalno infrastrukturo.
(2) Prostorska enota PE2 je namenjena za zidavo 23 eno oz. dvo-stanovanjskih individualnih
objektov, vključno s pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo.
(3) Prostorska enota PE3 je namenjena za zidavo 16 eno oz. dvo-stanovanjskih individualnih
objektov, vključno s pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo.
(4) Prostorski enoti PE4 in PE5 sta namenjeni za ureditve zelenih površin območja, vključno s
športnim parkom in pripadajočim programom.
(5) Prostorska enota PE6 se ohranja kot rezervat za bodočo prometno infrastrukturo vse občinskega
pomena.
11. člen
(dopustne kapacitete objektov in ureditve)
(1) V prostorski enoti PE1 se ureja prometna in druga komunalna infrastruktura.
(2) V prostorski enoti PE2 in PE3 morajo objekti slediti naslednjim določilom:
– Znotraj gradbene meje (GM) se lahko postavljajo (umestijo) prostostoječe stanovanjske stavbe.
– Faktor zazidanosti (FZ) sme biti največ 0,40. V primeru, ko se v sklopu gradbene parcele gradijo
dodatni enostavni in nezahtevni objekti, veljajo isti faktorji za celotno izrabo gradbene parcele.
– Najmanj 25 % gradbene parcele mora biti ozelenjene na raščenem terenu.
– Vertikalni gabarit je do P + 1 + M oz. P + 1 + T.
– Kota +/- 0,0 za objekte mora biti najmanj 292,1 m.n.m. oz. največ 0,1 m višje od te kote.
– Višina objekta do slemena je največ 8,4 m od kote ± 0,0, v primeru objekta z ravno streho je
višina venca najvišje etaže 9,0 m od kote ± 0,0.
(3) V prostorski enoti PE4 (športni park) je poleg ureditve športnih oz. odprtih površin s
pripadajočo opremo, dopustno postaviti tudi en (1) paviljonski gostinsko-športni objekt (čolnarna),
ki mora slediti naslednjim določilom:
– BTP gostinskega dela objekta do 180 m2.
– V sklopu objekta morajo biti urejene javne sanitarije za uporabnike športnega parka, ki so vedno
dostopne (tudi izven delovnega časa gostinskega objekta).
– Če se v sklopu objekta urejajo tudi garderobe za potrebe programov v športnem parku, se BTP
celotnega objekta na ta račun lahko poveča za 50 m2.
– Če se v sklopu objekta ureja tudi čolnarna (skladišča za športne rekvizite, garderobe, pisarna), se
BTP celotnega objekta na ta račun lahko poveča za 100 m2.
– Vertikalni gabarit je P.
– Fasada objekta mora biti enotno zasnovana iz lesa, steklenih površin ali zidana. Barve morajo biti
umirjene, zemeljski toni.
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(4) V prostorski enoti PE4 (športni park) je poleg ureditve športnih oz. odprtih površin s
pripadajočo opremo, dopustno postaviti tudi en (1) samostojen servisni športni objekt, ki mora
slediti naslednjim določilom
– BTP v celoti zaprtih klubskih prostorov do 50 m2.
– BTP v celoti zaprtih garderob in sanitarij do 75 m2.
– BTP v celoti zaprtih skladiščnih in servisnih prostorov do 90 m2.
– Vertikalni gabarit je P.
– Možna je izvedba tribun ob strani oz. na strehi objekta.
– V sklopu objekta morajo biti urejene javne sanitarije za uporabnike športnega parka, ki so vedno
dostopne.
– Fasada objekta mora biti enotno zasnovana iz lesa, steklenih površin ali zidana. Barve morajo biti
umirjene, zemeljski toni.
(5) V prostorski enoti PE5 (športni park, ob Iščici, namenska raba ZP - zelene površine) se lahko
urejajo javne poti ter vanj lahko delno posegajo ureditve odprtega prostora (urbana oprema, otroško
igrišče, športni poligon in podobo).
(6) V prostorski enoti PE6 se ureja prometna in druga komunalna infrastruktura.
12. člen
(oblikovanje objektov)
Oblikovanje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb mora slediti naslednjim določilom:
– Strehe so lahko dvokapne, enokapne in ravne ali njihova kombinacija.
– Naklon pri dvokapni strehi je lahko od 35 do 45 stopinj.
– Ravne strehe površine nad 50 m² morajo biti izvedene kot zelene strehe.
– Barva poševne strehe mora biti opečno rdeča ali v temno rjavih ali sivih tonih.
– Vse strešine na dvokapni ali sestavljeni strehi, razen strešnih pomolov, morajo imeti enak naklon;
frčade ne smejo biti višje od slemena osnovne strehe.
– Frčade na dvokapnih strehah ne smejo biti višje od višine osnovne strehe, naklon strehe na
frčadah mora biti enak naklonu osnovne strehe.
– Strešni pomoli smejo biti dolgi največ 2/3 osnovne strehe in morajo biti od stranskega roba
strešine odmaknjeni najmanj 1 m. Linija slemena in kapi mora nad oziroma pod strešnim
pomolom teči neprekinjeno.
– Strešna okna so dovoljena, vgrajena morajo biti tako, da ležijo v ravnini strešine v skladu s
tehnologijo oken.
– Solarni sistemi na poševnih strehah so dovoljeni, pod pogojem, da iz strešine ne izstopajo več kot
50 cm in da po višini ne presegajo slemena.
– Solarni sistemi na ravnih strehah in položnih strehah s fasadnim vencem so dovoljeni, če po
višini ne presegajo strešnega venca ali ne presegajo dodatnih 10 cm višine za vsak meter
odmika od venca.
– Fasade so lahko v barvah, ki ne izstopajo iz grajenega okolja, torej bele, sive ali v toplih
zemeljskih tonih. Lahko so tudi izvedene iz naravnih materialov, kot sta naravni kamen in les
naravne barve.
– Večkotni elementi na fasadi in stolpiči niso dopustni.
– Dolžina nečlenjene fasade je lahko največ 30 m. Daljše fasade morajo biti tlorisno členjene.
13. člen
(otroško igrišče)
V PE4 oz. PE5 je potrebno urediti javno dostopno otroško igrišče za potrebe vseh okoliških
prebivalcev, s skupno površino najmanj 1.000 m2. V kolikor se igrišče ureja na več lokacijah
6

znotraj PE4, posamezen del ne sme imeti manjše površine od 250 m2. Namenjeno in urejeno naj bo
za igro otrok vseh starostnih skupin, opremljeno s kvalitetnimi igrali in parkovno opremo. Od tega
mora biti igrišče oz. njegov del za najmlajše lociran tako, da je najdaljša oddaljenost med
posameznim stanovanjskim objektom načrtovanim s tem OPPN in igriščem 200 m, površina pa
najmanj 500 m2. Oprema igrišča za najmlajše mora vsebovati vsaj: peskovnik, igrala, plezala, klopi
za starše in zelenico.
14. člen
(krajinska ureditev)
(1) Na območju ob vodotoku Iščica, v grafičnem delu OPPN označenem kot »naravni pas«, se
neposredno ob vodotoku ohranja obvodna vegetacija. Na preostalem območju se vzdržuje travniška
površina. Na tem celotnem območju so dopustne ureditve, ki so tudi sicer dopustne na priobalnem
pasu, skladno s predpisi, ki urejajo vode.
(2) Osrednje zeleno oz. krajinsko urejeno območje predstavlja PE4, kjer se prepletajo vsebine
športnega parka ter zelenih površin za prebivalca območja.
(3) Za ureditve v PE4 in PE5, ki so večje od 2.000 m2 je potrebno izdelati krajinski načrt, ki mora
prikazati tudi skladnost krajinskih ureditev na ostalih območjih v PE4 in PE5. Če se pripravi
krajinski načrt za celotno PE4 in PE5 ga za posamezne posege ni potrebno pripravljati.
(4) Na območju, v grafičnih listih označenem za ureditev mejice, je potrebno urediti barjansko
mejico. Mejica je dolga in okoli 5 metrov široka strnjena in samostojna linija lesne vegetacije
različnih vrst drevja in grmičevja. Služi razmejevanju površin, ohranjanju mozaičnosti krajine,
zagotavlja estetski videz krajine in predstavlja habitat za nekatere živali.
(5) Zemljišča ob predvidenih objektih se namenijo kvalitetni zunanji ureditvi zelenih površin,
ureditvi parkirišč, dovozov, manipulativnih in servisnih površin.
(6) Zasaditve v območju prometnic ne smejo ovirati preglednosti na cesti. Pri zasaditvi je potrebno
upoštevati zahtevane odmike od komunalnih vodov, korenine ne smejo segati v območje
infrastrukture.
(7) Izbor rastlin mora upoštevati rastne razmere in mora biti prilagojen lokalnim klimatskim
razmeram.
(8) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in
izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev
zelenih površin.
15. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Nezahtevni in enostavni objekti v PE2 in PE3 se lahko postavljajo v okviru gradbene parcele
obstoječega legalno zgrajenega objekta v skladu s predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost. V
ostalih PE se lahko postavljajo kjerkoli. Slediti morajo sledečim usmeritvam:
– Oblikovanje: streha dopolnilnih objektov mora biti enakega naklona kot osnovni objekt ali ravna.
– Material: objekti morajo biti leseni ali leseni s kovinsko konstrukcijo oziroma zidani.
– Fasada mora biti lesena ali ometana v barvah, skladnih z določili za stanovanjske objekte.
16. člen
(ograje, škarpe in podporni zidovi)
(1) Največja dovoljena višina ograj, škarp in opornih zidov je:
– za kamnite, zidane in betonske ograje ter škarpe in podporne zidove 1,2 m,
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– za lesene in kovinske ograje, ki so vsaj delno (najmanj 10 % površine) transparentne 1,8 m,
vključno s podstavkom, ki je lahko betonski ali kamnit ter ne sme biti višji od 0,4 m, merjeno od tal.
(2) Ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti od utrjene bankine ali pločnika oddaljene toliko,
da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti.
(3) Žive meje se ne štejejo kot ograje, morajo pa biti zasajene od meje toliko, da ne motijo sosednje
posesti, od roba ceste pa toliko, da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti. Za žive meje se
morajo uporabljati avtohtone rastlinske vrste.
17. člen
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč)
(1) Objekti v PE2 in PE3 se morajo graditi znotraj gradbenih mej (GM), ki so prikazane v
grafičnem delu.
(2) Objekti v PE4 se morajo graditi z minimalnim odmikom od sosednjih parcel 4,0 m. Manjši
odmik je dopusten ob soglasju mejaša.
(3) Enostavni in nezahtevni objekti lahko presegajo gradbeno mejo, vendar morajo biti od meje
gradbene parcele odmaknjeni vsaj za 2,0 metra. Manjši odmik je dovoljen s pisnim soglasjem
soseda oz. upravljavca ceste.
(4) Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo 0,5 m do meje sosednjih parcel, vendar
tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje parcele. Ograje se lahko gradi tudi na meji parcel, če se
lastniki parcel, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.
(5) Vsi novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih parcel tako, da ni motena sosednja
posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.
18. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)
Vsi objekti oz. deli objektov znotraj območja OPPN se lahko odstranijo.
V. NAČRT PARCELACIJE
19. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje zemljiške parcele:
1. prostorska enota PE1:
− b01: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 415/7, 415/35, 415/23, 415/21, 415/3, 415/4, 415/6, 415/13, 415/41, 415/45, 415/40, 415/5
in 414/12, vse katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 3.185 m²,
− b02: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 414/12, 414/13 in 414/4, vse katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 1.237 m²,
− b11: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega del zemljišča s parcelno
številko 415/2, katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 312 m²,
− c06: parcela, namenjena ureditvi odprtih bivalnih površin sosednjih objektov, obsega dele
zemljišč s parcelno številko 415/2 in 415/7, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri
113 m²,
− c07: parcela, namenjena ureditvi odprtih bivalnih površin sosednjih objektov, obsega dele
zemljišč s parcelno številko 415/40, 415/5 in 414/12, vse katastrska občina Ig (1700). Površina
parcele meri 281 m².
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− c08: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 415/37, katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 104 m².
2. prostorska enota PE2:
− b03: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 415/7 in 415/76, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 286 m²,
− b04: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 415/6 in 415/75, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 298 m²,
− b05: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 415/13 in 415/75, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 341 m²,
− b06: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 415/13 in 415/75, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 356 m²,
− b07: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 414/12 in 415/75, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 468 m²,
− b08-del: del parcele, namenjen ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega del zemljišča s
parcelno številko 414/12, katastrska občina Ig (1700). Površina dela parcele meri 265 m², celotna
površina parcele meri 417 m²,
− a01: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/2, 415/7 in
415/8, vse katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 517 m²,
− a02: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/7, 415/8 in
415/76, vse katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 610 m²,
− a03: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/6 in 415/7,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 467 m²,
− a04: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/6, 415/7,
415/75 in 415/76, vse katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 495 m²,
− a05: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/6, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 518 m²,
− a06: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/6 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 490 m²,
− a07: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/6, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 733 m²,
− a08: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/6 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 709 m²,
− a09: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/6 in 415/13,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 793 m²,
− a10: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/6, 415/13 in
415/75, vse katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 748 m²,
− a11: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/13 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 578 m²,
− a12: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 552 m²,
− a13: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/13 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 608 m²,
− a14: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 598 m²,
− a15: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 414/12, 415/5 in
415/13, vse katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 736 m²,
− a16: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 414/12 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 874 m²,
− a17: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 414/12, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 506 m²,
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− a18: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 414/12 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 513 m²,
− a19: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 414/12 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 647 m²,
− a20: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 414/12, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 766 m²,
− a21: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 414/12, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 806 m²,
− a22: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 414/12, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 704 m²,
− a23: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 414/12, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 588 m²,
3. prostorska enota PE3:
− b08-del: del parcele, namenjen ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s
parcelno številko 414/12 in 415/75, obe katastrska občina Ig (1700). Površina dela parcele meri 152
m², celotna površina parcele meri 417 m²,
− b10: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega del zemljišča s parcelno
številko 414/12, katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 1.036 m²,
− a24: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 471 m²,
− a25: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 545 m²,
− a26: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 543 m²,
− a27: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 531 m²,
− a28: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 519 m²,
− a29: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 507 m²,
− a30: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 528 m²,
− a31: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 414/12 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 491 m²,
− a32: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega dele zemljišč s parcelno številko 414/12 in 415/75,
obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 511 m²,
− a33: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 491 m²,
− a34: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 678 m²,
− a35: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 777 m²,
− a36: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 738 m²,
− a37: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 702 m²,
− a38: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 669 m²,
− a39: parcela, namenjena gradnji stavb, obsega del zemljišča s parcelno številko 415/75, katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 600 m²,
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4. prostorska enota PE4:
− c01: parcela, namenjena ureditvi odprtih zelenih, športno-rekreacijskih in prometnih površin,
obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/2, 415/8, 415/75, 415/76 in 415/78, vse katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 34.637 m²,
− c05: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 415/2 in 415/78, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 103 m²,
5. prostorska enota PE5:
− c03: parcela, namenjena varovanju naravnega zelenega pasu ob Iščici ter ureditvi odprtih zelenih
površin, obsega dele zemljišč s parcelno številko 415/2, 415/8, 415/76 in 415/78, vse katastrska
občina Ig (1700). Površina parcele meri 3.459 m²,
6. prostorska enota PE6:
− c02: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega dele zemljišč s parcelno
številko 415/75 in 415/76, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 6.057 m²,
− c04: parcela, namenjena ureditvi odprtih in prometnih površin, obsega del zemljišča s parcelno
številko 415/76, obe katastrska občina Ig (1700). Površina parcele meri 454 m²,
Velikosti parcel so informativne oz. grafične.
(2) Zemljiške parcele iz prejšnjega člena v PE2 in PE3 predstavljajo gradbene parcele načrtovanih
objektov. V drugih PE se gradbene parcele določijo glede na namen načrtovane ureditve ob
smiselnem upoštevanju pogojev zanje.
(3) Zemljiške parcele, razen v PE2 in PE3 se lahko delijo na manjše parcele, če se izkaže potreba za
to.
(4) Ne glede na prejšnji člen se zemljiške parcele lahko delijo, če je to potrebno zaradi komunalne
infrastrukture.
(5) Hkrati z izdelavo OPPN se na območju uvede zložba (komasacija) zemljišč. Zložba se lahko
izvede tudi po sprejetju OPPN, v skladu z načrtom parcelacije.
(6) Parcelacija je razvidna iz grafičnega dela OPPN.
20. člen
(javno dobro)
(1) Površine, namenjene javnemu dobremu, obsegajo parcele namenjene gradnji javnih cest in
dostopov v območju OPPN. Javnemu dobremu so namenjene parcele z oznakami b01, b02, b03,
b04, b05, b06, b07, b08, b10 in b11.
(2) Površine, namenjene javnemu dobremu, merijo 7.937 m².
(3) Površine, namenjene javnemu dobremu, so določene v grafičnem delu OPPN.
(4) Kot javno dobro se tretira vsaj še peš/kolesarska povezava ob vodotoku Iščica. Znotraj območja
športnega parka PE4 se lahko vzpostavi sistem poti, ki postanejo javno dobro.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
21. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
(1) Izvajanje ureditev lahko poteka v poljubnih etapah, razen:
− Pred oz. sočasno z izvedbo načrtovanih ureditev je potrebno izvesti poglobitev v območju PE 4,
ki zagotavlja dovolj velik retenzijski volumen za razlivne vode v primeru poplavnih dogodkov.
− Pred oz. istočasno z izgradnjo objektov v PE2, PE3 in PE4 je potrebno zgraditi komunalno
infrastrukturo, ki omogoča priključevanje oz. obratovanje objektov.
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− Pred oz. istočasno z izgradnjo objektov v PE3 je potrebno izvesti vsaj del ceste v PE 1 in PE 2 od
PE3 do novega priključka na Škofljiško cesto, vključno s priključkom na Škofljiško cesto.
(2) Vsaka etapa mora izpolnjevati zahteve iz tega OPPN (kot npr. zadostno število parkirnih mest,
izgradnja in priključevanje na komunalno infrastrukturo,...) ter ne sme tehnično ali ekonomsko
oteževati izgradnje celote.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju ter v območju vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednje enote
registrirane kulturne dediščine:
− EŠD: 11819 Ljubljana- Kulturna krajina Ljubljansko barje, režim: dediščina, podrežim: kulturna
krajina
− EŠD: 9368 Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje, režim: arheološko najdišče
(2) Na območju OPPN so bile izvedene predhodne arheološke raziskave, ki niso pokazale na
prisotnost arheoloških ostalin.
(3) Za vse posege v prostor je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
(4) V primeru odkritja arheoloških ostalin oziroma elementov kulturne dediščine je najditelj/lastnik/
odgovorni vodja del zavezan, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z
določili arheološke stroke.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJA NARAVE
23. člen
(zaščita narave)
(1) Območje posega v naslednja območja z naravovarstvenim statusom:
− v celoti na ekološko pomembno območje EPO Ljubljansko barje (ident. št. 31400, Uredba o
ekološko pomembnih območjih, Uradni list 48/04, 33/13 in 99/13),
− deloma na posebno varstveno območje (območje Natura 2000) pSCI Ljubljansko barje
(SI3000271, Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS,
št. 110/04,59/07, 43/08, 8112, 33/13, 35113- popr., 39/13- odi. US, 3/14, 21/16),
− deloma na zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje - prvo varstveno območje
(Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, Uradni list RS, št. 112/08).
Poleg tega se obravnavano območje dotika:
− hidrološke in ekosistemske naravne vrednote državnega pomena Iščica (ident. št. 8075, Pravilnik
o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 9311 O in 23115) in
− posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) SPA Ljubljansko barje (SI5000014,
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 110/04,
59/07,43/08, 8112, 33/13,35/13 - popr., 39/13- odi. US, 3/14, 21116).
(2) Brežin Iščice se ne sme utrjevati ali posegati v strugo. Lesno vegetacijo ob Iščici se ohranja,
travnati pas označen v grafičnem delu OPPN kot naravni pas se vzdržuje kot travnik oz. ohranja v
sonaravnem stanju.
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(3) Ob gradnji objektov in naprav se uporabljajo takšne tehnične rešitve, ki ne predstavljajo pasti za
živali, oziroma se po gradnji, če se kot take izkažejo, z dodatnimi ukrepi odpravljajo.
24. člen
(varstvo vode in podtalnice)
(1) Območje se nahaja znotraj vodovarstvenega območja z oznako VVO III. Potrebno je upoštevati
pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/2007, 9/2008, 65/2012 in 93/2013).
(2) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne
poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred
škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(3) lzkope, objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo
gladino podzemne vode, povprečje zadnjih 10 let. Izjemoma je dovoljena gradnja, če se
transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10 odstotkov. če je med
gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno
soglasje.
(4) Zaradi izpostavljenosti poplavnim dogodkom je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe iz
naslednjega člena ter merila in pogoje za posege v prostor iz Uredbe o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS št. 89/08).
(5) V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod,
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in
vodotok.
(6) V projektu za izvedbo je treba predvideti rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode (uporaba
različnih tehnoloških rešitev, kot so npr. reciklaža vode, zapiranje krogotokov, ponovna uporaba
odpadne kopalne vode, montaža varčnih pip in wc kotličkov, uporaba padavinske vode za sanitarno
vodo ali zalivanje zelenic).
(7) Za vse posege na območju OPPN, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali
stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje Direkcije RS za vode.
25. člen
(poplavna zaščita)
(1) Opozorilna karta poplav na območju OPPN prikazuje zelo redke poplave, integralna karta
razredov poplavne nevarnosti pa pretežno razred preostale in majhne poplavne nevarnosti, ob Iščici
tudi razred srednje poplavne nevarnosti.
(2) Ob stanovanjskih objektih v PE 2 in PE 3 se dvigne (nasipa) teren na poplavno varno koto Q100
+ 0,5 m, to je na koto 292,1 m.n.m.. Celoten nasip oz. plato mora imeti minimalen 0,2 % vzdolžni
naklon v smeri smeri severovzhod oz. stran od obstoječe poselitve v Rastuki I, da se prepreči
morebitno zatekanje padavinskih vod na že poseljeni del Rastuke I.
(3) Cestna telesa, navezujoča na obstoječe cestno omrežje Rastuke I, morajo imeti vsaj 0,2 %
vzdolžni naklon v smeri proti barju.
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(4) Vse višinske kote na stiku z območjem obstoječe poselitve je potrebno višinsko uskladiti tako,
da bo omogočeno prosto prelivanje poplavnih voda oziroma, da teren (ceste) na območju OPPN ni
višji od obstoječega urbaniziranega terena (Rastuka I).
(5) Območje v PE3 in PE4 (športni park) se nekoliko poglobi (ca. 0,4 m nižje od kote cestnih teles)
na SZ strani (del ki je najbližje desni brežini Iščice) pa se kota zvezno nadaljuje na poplavno
ravnico. Poglobljeni del območja predstavlja nadomestni retencijski volumen, na ta način se izravna
izločen volumen poplavne retenzije zaradi nasipa (izravnalni ukrep za kumulativne vplive).
(6) Vhodi v objekte in vse druge odprtine morajo biti min. 5 cm nad koto okoliškega terena, zaradi
preprečitve vdora meteorne vode. Naklon terena naj bo stran od objekta.
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in
umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe je treba speljati nad strehe stavb oziroma nemoteče za
sosednje uporabnike.
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v
skladu z zakonskimi zahtevami.
(3) V času odstranitve objektov in gradnje je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.
Nekontroliran raznos materialov z gradbišča je treba preprečevati tako, da se:
– skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero,
– čisti vozila pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine,
– material transportnih vozil prekriva,
– kadar prekrivanje ni mogoče, se sipke materiale vlaži,
– sipke materiale se skladišči stran od stanovanjskih območij,
– ugaša se motorje v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši
čas.
27. člen
(varstvo tal in rastlin)
V času gradbenih del:
– po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli,
– za začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe
infrastrukturne in druge manipulativne površine,
– na območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in
odstranjevanje odpadne embalaže, še zlasti tiste, ki še vsebuje ostanke hidroizolacijskih
materialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo gradbena dela,
– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z
lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode,
omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,
– rodovitni del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih posegov, naj se v čim večji meri uporabi za
sanacijo degradiranih površin na drugih območjih oz. za končno ureditev zelenih površin na
območju OPPN,
− na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je treba predvideti rešitve za zavarovanje in
stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.
28. člen
(zaščita pred hrupom)
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Območje, kjer so predvideni stanovanjski objekti se nahaja v II. stopnji varstva pred hrupom,
območje zelenih površin in športnega parka pa v III. stopnji varstva pred hrupom.
29. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali
premikajočih.
30. člen
(ukrepi v času gradbenih del)
Splošni omilitveni ukrepi, katere je potrebno upoštevati v času gradnje so:
– na gradbišču je potrebno zagotoviti potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo, da se
prepreči onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih
goriv ali drugih nevarnih snovi,
– obstoječe cestno omrežje, ki ga bo uporabljal gradbiščni transport je pred pričetkom gradnje
potrebno pregledati, med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v prvotno stanje,
– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup naj bo primerno izbrana tako, da bodo vplivi na
objekte in človeka minimalni,
– stalno je potrebno zagotavljati odvodnjavanje gradbenih jam in kontrolirano odvodnjavanje
površinskih voda,
– delovne naprave in stroje je potrebno ob neuporabi izključiti,
– ob izvajanju zemeljskih del je potrebno preprečiti morebitno prašenje v smeri proti poseljenim
območjem.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
31. člen
(potresna nevarnost)
Obravnavana lokacija se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije 0,225 pospeška tal (g). Pri
projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost.
32. člen
(druga ogrožena območja in nevarnosti)
(1) Po razpoložljivih podatkih območje OPPN ne leži znotraj območij ogroženih zaradi erozivnosti
in plazovitosti terena.
(2) V času gradnje je treba upoštevati možnost razlitja snovi. Zaradi navedenega je treba upoštevati
naslednje ukrepe:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki, odpadno embalažo.
33. člen
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(ukrepi za varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za stavbe, če to zahtevajo požarni predpisi,
izdelati študijo požarne varnosti oziroma zasnovo požarne varnosti.
(3) Intervencijske poti in površine: stavbe v območju OPPN so za intervencijska vozila dostopne po
cestah v območju OPPN ter internih dostopih do objektov.
(4) Hidrantno omrežje: požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem ob javnih
cestah.
(5) Odmiki: z izbranimi materiali je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja
zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s požarnimi
predpisi. Odmiki od parcelnih mej ali protipožarne ločitve objektov morajo preprečevati možnost
širjenja požara na sosednje objekte. Pri določanju odmikov ali protipožarnih ločitev je treba
upoštevati predpise o požarni varnosti v stavbah in predpise o požarnovarnostnih odmikih ali
požarnih ločitvah za druge objekte. Če odmiki ne zagotavljajo predpisanih požarnovarnostnih
zahtev, je treba načrtovati protipožarne ločitve v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah.
(6) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb
na proste površine.
X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN JAVNO DOBRO
34. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje)
(1) Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture se mora navezovati na
obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo v okolici. Zagotovljen mora biti odvoz komunalnih
odpadkov. Dopustna je izvedba telekomunikacijskega (TK) omrežja različnih operaterjev ter
morebitne druge infrastrukture.
(2) Objekte na območju OPPN je potrebno priključiti na cestno, vodovodno, kanalizacijsko in
elektroenergetsko omrežje.
(3) Lokacija za prevzem komunalnih odpadkov mora biti neposredno ob javnih cesti oz. ulici,
dostopna za komunalna vozila ter umeščena vizualno neizpostavljeno.
(4) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati usklajeno.
(5) Dopustne so začasne ureditve, ki pa morajo biti usklajene z upravljavci javnih infrastrukturnih
omrežij.
35. člen
(ureditev cest)
(1) Nova cesta v PE1 postane glavna napajalna cesta za predmetno območje in za obstoječe objekte
na območju Rastuke I, zato se na novo uredi oz. rekonstruira priključek na Škofljiško cesto.
Napajalne ceste za posamezne objekte ter športni park potekajo znotraj PE2 in PE3 in sicer
praviloma v podaljšku obstoječih cest (Ponirkove, Vodomčeve, Rakarjeve in Škurhove ulice). Iz teh
ulic se vrši tudi napajanje športnega parka.
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(2) Območje PE6 se ohranja kot rezervat za bodočo novo cestno povezavo med Škofljiško ter
Ljubljansko cesto, skladno s prometnim konceptom iz Prostorskega reda občine.
(3) Nova cesta v PE1 ima naslednji normalni prečni profil
− meteorni jarek in zeleni pas 4,0 m
− kolesarski pas na cestišču 1,0 m
− vozišče: 2 x 2,75 m
5,5 m
− kolesarski pas na cestišču 1,0 m
− hodnik za pešce
1,5 m
− skupaj
13,0 m
(4) Nova cesta v PE2 in PE3 v podaljšku Ponirkove ulice ima naslednji normalni prečni profil
− vozišče: 2 x 3, m
6,0 m
− hodnik za pešce
1,5 m
− skupaj
7,5 m
(5) Druge nove ceste v PE2 in PE3 imajo naslednji normalni prečni profil
− vozišče: 2 x 3, m
6,0 m
− skupaj
6,0 m
(6) Širine cest in hodnikov za pešce se prilagajajo obstoječi mreži cest. Širina pasu za meteorni
jarek in zeleni pas lahko odstopa +/- 1,5 metra.
(7) Obračanje za intervencijska vozila, komunalna vozila in podobno se zagotavlja na severozahodnem delu ceste v PE1.
(8) Zagotoviti je potrebno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu, opremljenost cest s
prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na
spremenjene razmere za varno odvijanje prometa. Načrtovanje mora biti usklajeno z najnovejšimi
znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo
upravičenosti njihove graditve.
(9) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ne smejo postavljati v preglednem polju, pregledni
bermi in preglednostnem prostoru tangiranega območja cest in cestnih priključkov. Prav tako ne v
območju cestnih priključkov oz. križišč.
(10) Usmerjanje do objektov oz. vsebin je dopustno skladno z državnim oz. občinskim predpisom,
ki ureja to področje.
(11) Zgornji rob ograj oziroma opornih zidov ne sme posegati v območje polja preglednosti, če se
ograja ali oporni zid postavlja ob javno cesto.
(12) Občina Ig ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte, kot
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja občinske ceste na
tangiranem odseku.
(13) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob cesti na občinsko cesto in promet na
njej, njene potencialne širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, je
ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija
gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu
občinske oziroma regionalne ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca.
36. člen
(priključevanje na javno cesto)
(1) Objekti v PE2 in PE3 se na javno cesto priključujejo na območju, ki je za posamezni objekt
prikazano v grafičnem delu OPPN. Na območju, ki je v grafičnem delu OPPN označeno kot
območje nedopustnih uvozov, priključevanje ni dopustno.
(2) Ureditve v PE4 se lahko na javne ceste priključujejo kjerkoli, če s tem soglaša upravljavec ceste.
(3) Zagotovljeno mora biti varno vključevanje motornih vozil na občinsko cesto. Vključevanje
mora biti vedno čelno. Izvoz z občinske ceste v PE2 in PE3 je lahko z vzvratno vožnjo.
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(4) Prometni priključek mora biti prilagojen niveleti vozišča ceste ter imeti ustrezno odvodnjavanje,
ki se prilagodi obstoječi ureditvi ceste - meteorne in ostale odpadne vode ni dovoljeno speljati na
javne površine in dovoze. Kanalizacijski objekti morajo biti locirani na investitorjevem zemljišču.
(5) Vsi priključki morajo biti izvedeni preko spuščenega robnika tik ob vozišču in brez poglobitve
pločnika.
(6) Cestni priključek in njegova neposredna okolica ob cesti morata biti urejena tako, da je
zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno.
37. člen
(mirujoči promet)
(1) Površine potrebne za mirujoči promet objektov v PE2 in PE3 se zagotavljajo na lastnih
gradbenih parcelah. Skrajni rob parkiranega vozila mora biti oddaljen minimalno 1,5 m od roba
javne ceste ter fizično ločen od cestišča ceste.
(2) Za ureditve oz. programe v PE4 se mirujoči promet lahko zagotavlja enovito ali ločeno za vsak
program.
(3) Za enostanovanjske objekte je potrebno zagotoviti 2 parkirni mesti (v nadaljevanju: PM). Za
dvostanovanjske 3 PM. Če je v delu objekta tudi nestanovanjski program, ki vključuje obisk strank,
je potrebno zanj zagotoviti eno dodatno PM.
(4) Za programe v PE4 je treba zagotoviti najmanjše oz. največje število parkirnih mest, kot je
določeno v aktualnem Prostorskem redu občine. Za objekte oz. dejavnosti, ki niso definirane, se
uporabi normative, ki se uporabljajo v Občini Ig oz. na državnem nivoju.
(5) Na območju PE4 je potrebno zagotoviti javna parkirna mesta, ki občasno služijo tudi hipodromu
in Krajinskemu parku Ljubljansko Barje.
(6) Na območju PE4 je potrebno zagotoviti vsaj 20 PM za kolesa, ki morajo omogočati priklepanje
koles.
(7) V primeru skupnega parkirišča za različne dejavnosti se upošteva največje potrebe po
istočasnem parkiranju.
(8) Na parkirnih mestih v PE4 je potrebno zagotoviti vsaj pet (5) mest z napravo za napajanje
električnih avtomobilov.
(9) Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je
treba vsaj eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno v
zelenih raščenih pasovih.
38. člen
(peš in kolesarski promet)
(1) Glavna peš in kolesarska os poteka ob cesti v PE1 in napaja tako obstoječe objekte na območju
Rastuke I, kot novo načrtovane.
(2) Ob vodotoku Iščica je pomembna peš/kolesarska povezava, ki se navezuje na naselje Ig ter
predstavlja glavno napajanje za športni park. Omogočati mora nadaljevanje v smeri severa ob
vodotoku Iščica.
(3) Prehode med različnimi višinami oziroma površinami je treba izvesti brez višinskega preskoka.
39. člen
(intervencijske poti in površine)
(1) Intervencijske poti potekajo po javnih cestah v območju ter neposredni soseščini. Za ureditve v
PE4 (športni park) je v fazi načrtov za pridobitev dovoljenj oz. izvedbenih načrtov potrebno
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predvideti intervencijski dostop skladno z načrtovano ureditvijo ter jo navezati na omrežje javnih
cest na območju.
(2) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske
vozne poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in ozelenitev.
(3) Intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih
vozil z osno obremenitvijo do 10 ton.
(4) Intervencijske poti morajo ohranjati predpisan svetli profil, drevesa, urbana oprema in druge
grajene oziroma nepremične ovire ne smejo posegati vanj.
40. člen
(vodovod)
(1) Novo grajeni objekti se morajo priključiti na javno vodovodno omrežje. Priključitev bo možna,
ko bo javno vodovodno omrežje zgrajeno in predano v upravljanje izvajalcu gospodarske javne
službe.
(2) Zgradi se javno vodovodno omrežje, ki poteka po cestišču javnih cest.
(3) Varovalni pas javnega vodovoda sega dva metra levo in desno od osi. V tem območju ni
dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja), razen s
soglasjem upravljavca vodovodnega omrežja.
(4) Med gradnjo javnega vodovodnega omrežja mora potekati nadzor s strani upravljavca
vodovodnega omrežja.
41. člen
(kanalizacija)
(1) Novo grajeni objekti se morajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje za odpadne vode in
na javno kanalizacijsko omrežje za padavinske vode. Priključitev bo možna, ko bo javno
kanalizacijsko omrežje zgrajeno in predano v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe.
(2) Zgradi se javno kanalizacijsko omrežje za odpadne (fekalne) vode ter omrežje za meteorne
vode, ki poteka po cestišču javnih cest.
(3) Varovalni pas javne kanalizacije sega dva metra levo in desno od osi. V tem območju ni
dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja), razen s
soglasjem upravljavca kanalizacijskega omrežja.
(4) Med gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja mora potekati nadzor s strani upravljavca
kanalizacijskega omrežja.
42. člen
(plinovod)
(1) Predvideni objekti na območju OPPN se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode
priključijo na distribucijsko srednjetlačno omrežje zemeljskega plina – srednjetlačno distribucijsko
plinovodno omrežje z delovnim tlakom 0,5-4 bar.
(2) Obstoječi glavni distribucijski plinovodi S2931, S2932, S2933, S2934 preko katerih se bo vršila
oskrba načrtovanega OPPN potekajo v cestišču Škurhove, Rakarjeve, Vodomčeve in Ponirkove
ulice. Omenjeni plinovodi po zmogljivosti zadoščajo za priključitev in oskrbo načrtovanih objektov
z zemeljskim plinom.
(3) Za priključitev načrtovanih objektov na območju OPPN se izvede priključne plinovode in novo
glavno plinovodno omrežje po območju OPPN do obstoječih glavnih distribucijskih plinovodov.
Novo glavno plinovodno omrežje se gradi v sklopu komunalnega opremljanja OPPN in služi oskrbi
obravnavanega območja OPPN.
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(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedene v skladu s Sistemskimi
obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine
Ig (Uradni list RS, št. 65/2007), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02
in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za
geografsko območje Občine Ig (Uradni list RS, št. 25/2008, 11/2011) in Tehničnimi zahtevami za
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Energetíka Ljubljana,
d.o.o., 10. dopolnjena izdaja, maj 2012).
43. člen
(električna energija)
(1) Oskrba objektov z električno energijo se zagotovi iz obstoječe transformatorske postaje (TP)
20/0,4 kV IG NASELJE, katero se opremi z ustreznim NN razdelilcem, ki bo zadostil potrebam
odjemalcev.
(2) Priklop načrtovanih objektov na distribucijsko omrežje se glede na priključno moč izvede preko
novih NN vodov tipiziranih presekov.
(3) Lokacijo za priključno merilne omarice (PMO), ki lahko omogočajo vgradnjo večjega števila
merilnih mest za načrtovane objekte, je potrebno zagotoviti na stalno dostopnem mestu in vanje
vgraditi prenapetostne odvodnike razreda I ter izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno
izvesti kontrolne meritve.
(4) Po trasi priključnih nizkonapetostnih podzemnih vodov je potrebno položiti ozemljitveni
valjanec.
(5) Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zakoličiti elektroenergetske vode. Kjer se bodo
gradbeni posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti
njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu
z veljavnimi predpisi.
44. člen
(telekomunikacije)
(1) Obstoječe TK omrežje Telekoma Slovenije na JV delu območja je potrebno na osnovi projektne
rešitve prestaviti v koridor novo načrtovane ceste. Znotraj cestnih teles novo načrtovanih cest se
izvede novo TK omrežje.
(2) Priključitev objektov je možna na katero koli zgrajeno telekomunikacijsko omrežje, skladno s
tehničnimi pogoji upravljavca posameznega omrežja.
45. člen
(javna razsvetljava)
(1) Vse ceste znotraj območja je treba ustrezno osvetliti z javno razsvetljavo. V PE4 (športni park)
je, glede na načrtovan program, dopustno izvesti sistem javne razsvetljave na območjih, ki so javno
dostopna.
(2) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva
pred vsiljeno svetlobo.
(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju OPPN mora biti
zadostna, enakomerna in nebleščeča.
XI. ODSTOPANJA IN DRUGI POGOJI TER ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
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46. člen
(odstopanja)
(1) Dopustna odstopanja pri parcelaciji od načrtovanih rešitev so:
− pri mejah parcel, namenjenih gradnji objektov, so dopustna odstopanja do ±1,0 m, vendar
odstopanja ne smejo posegati v območje za javne ceste,
− pri mejah parcel, namenjenih gradnji cest, so dopustna odstopanja do ±2,0 m zaradi prilagoditve
dejansko izvedenemu profilu ceste, kar posledično vpliva tudi na površine teh in sosednjih parcel,
(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, karakteristik, objektov,
naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so
primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno
funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih,
oblikovnih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo
z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo oziroma upravljavci
posameznega voda.
(3) Do končnih ureditev načrtovanih z OPPN so dopustne začasne parterne ureditve, zlasti ureditve
zunanjega prostora: zelene površine, tlakovane površine, površina za mirujoči promet, itd. Tudi za
začasne ureditve je potrebno pridobiti soglasja nosilcev urejanja prostora, ki jih zadevajo.
47. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so dolžni (če je to potrebno za izvedbo z OPPN načrtovanih ureditev oziroma je
njena posledica), poleg načrtovanih prostorskih ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot
oziroma izven območja urejanja, ki predstavljajo posamezne etape gradnje, sočasno izvesti tudi vso
pripadajočo gospodarsko infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in skladno z določili v 40. členu
odloka, ki bo omogočila funkcioniranje takega območja).
(2) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim službam s področja
gospodarske javne infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja, naravnih virov
ter ohranjanja narave in kulturne dediščine omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma
opravljanje strokovnega nadzora (na stroške investitorja) v času izvajanja zemeljskih in gradbenih
del.
(3) Investitor je dolžan poravnati komunalni prispevek skladno z veljavnim Odlokom o programu
opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Ig. Po potrebi pa sklene z Občino Ig Pogodbo o
opremljanju na podlagi posebnega Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč.
48. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na območju dopustni naslednji posegi:
− odstranitev naprav in objektov,
− vzdrževalna dela,
− postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN,
− spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne v območju OPPN,
− postavitve začasnih objektov (za prireditve),
− rekonstrukcije.
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XII. KONČNE DOLOČBE
49. člen
(vpogled)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, na
Upravni enoti Ljubljana ter ministrstvu, pristojnem za prostor. V primeru odstopanj med analogno
in digitalno obliko velja analogna oblika.
(2) Elektronski vpogled v prostorski akt je na državnem portalu Prostorski informacijski sistem.
50. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
51. člen
(usmeritve po prenehanju veljavnosti OPPN)
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN
ali njegovi funkcionalno zaključeni deli ugasnejo oz. razveljavijo.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in
katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti območja varovalnih pasov gospodarske
javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določila veljavnega PRO oziroma veljavnega nadrejenega
prostorskega akta.
52. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi
tudi na spletni strani Občine Ig.
Številka: 3505-XXX
Datum:
Janez Cimperman
ŽUPAN
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II. Kartografski del
1. Izsek iz kartografskega dela PRO
2. Geodetski posnetek z območjem OPPN
3. Vplivi in povezave s sosednjimi območji
4. Ureditvena situacija
5. Prometna in krajinska situacija
6. Zbirni načrt komunalne infrastrukture
7. Varovanje okolja ter varstvo pred nesrečami
8. Parcelacija in javno dobro

M 1:2.500
M 1:2.000
M 1:10.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:1.000
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III. Povzetek glavnih podatkov o prostorski ureditvi
vrsta prostorskega akta

Občinski podrobni prostorski načrt

naziv prostorskega akta

Občinski podrobni prostorski načrt
za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)

lokacija

opis rešitev načrtovanih
objektov in površin

velikost območja

Ig
Območje OPPN zavzema enoto urejanja prostora IG 11-3. Z robnimi
ureditvami območje poseže oz. neposredno vpliva tudi na sosednja
območja: IG 10-1 in IG 11-2.
Načrtuje se pozidava z individualnimi stanovanjskimi objekti in
ureditev športnega parka oz. odprtih zelenih površin. Ureja se tudi
potrebno komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.
7,7 ha
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IV. Priloge OPPN
1
1.1

Lokacija in Izvleček iz PRO Ig
Območje OPPN

1.1.1 Lokacija v širšem prostoru
Predmetno območje se nahaja v Občini Ig, obsega nezazidane površine v podaljšku naselja Rastuka
proti Škofljici, med vodotokom Iščica in Škofljiško cesto. Domačini območje imenujejo Rastuka.
Območje OPPN zavzema enoto urejanja prostora IG 11-3. Z robnimi ureditvami območje poseže oz.
neposredno vpliva tudi na sosednja območja: IG 10-1 in IG 11-2.
Območje je na južni strani zamejeno z obstoječo zazidavo pretežno enostanovanjskih hiš, na vzhodni
strani pa s Škofljiško cesto. Severni rob je grafično določen kot meja proti sosednji prostorski enoti IG
13-1, na zahodni strani pa območje omejuje vodotok Iščica (Ižica) s svojim zelenim pasom.

Slika 1 Lokacija v širšem merilu. Kartografija Google.

1.1.2 Območje, predvideno za izdelavo OPPN
Območje OPPN zavzema enoto urejanja prostora IG 11-3. Z robnimi ureditvami območje poseže oz.
neposredno vpliva tudi na sosednja območja: IG 10-1 in IG 11-2.
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Za enoto IG 11-3 Rastuka II je opredeljena namenska raba SC – čiste stanovanjske površine, ki je
pretežno namenjena stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter
stavbam za storitvene dejavnosti, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih.
Obravnavano območje obsega zemljiške parcele 415/76, 415/75, 415/8, 415/2, 415/78-del, 415/37-del,
415/7, 415/6, 415/35-del, 415/23-del, 415/21-del, 415/3-del, 415/13, 415/5, 415/4-del, 415/41-del,
415/45-del, 415/40-del, 414/12, 414/4-del, 414/13, vse v katastrski občini Ig (1700).

Slika 2 Prikaz območja na aeroposnetku. Vir Kartografija Google.

1.1.3 Velikost območja
Celotno območje OPPN meri 7,7 ha.

1.1.4 Opis današnjega stanja
Obravnavano območje je danes neposeljeno, predstavlja travnike in njive. Ob celotnem jugo-zahodnem
robu območja OPPN se nahaja obstoječe naselje stanovanjskih hiš (Rastuka I), na katerega se območje
OPPN prometno in infrastrukturno navezuje.
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1.2

Izvleček iz PRO Ig

Za območje velja Prostorski red Občine Ig (Ur. l. RS. št. 35/2012, 77/2012, 8/2015) – v nadaljevanju:
PRO
Po Prostorskem redu Občine Ig je za predmetno območje IG 11-3/SC Rastuka II zahtevana izdelava
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
Sklep o začetku postopka priprave OPPN Ig 11-3 Rastuka II je bil objavljen v Mostiščarju številka 5,
september 2016 in popravljen v Mostiščarju številka 3, april 2017.

1.2.1 Ocena stanja in razlogi
Danes je območje nepozidano, v prostorskem redu občine je določeno kot območje za širitev naselja.
Zato je potrebno območje urbanistično načrtovati.
V območju OPPN se določi zasnova oz. rešitve za razširitev stanovanjskega območja, predvsem z
urbanističnega, okoljskega, komunalnega in prometnega vidika.
Predmetni OPPN je podlaga za graditev objektov, zunanjih ureditev in javne komunalne infrastrukture
ter priključitev objektov nanjo.
OPPN se pripravlja z namenom povečanja območja stanovanjske pozidave Iga ter širitve obstoječega
naselja Rastuka I. Na območju OPPN je predvidenih 39 stanovanjskih hiš ter športno rekreacijske oz.
parkovne površine v severnem delu območja ter v izteku proti reki Iščici. Vzpostavlja se tudi cestno
omrežje ter komunalno omrežje.

1.2.2 Podlaga za pripravo OPPN
Podlaga za pripravo OPPN je navedena v sledečih členih PRO:
44. člen
(načini urejanja in ukrepi za urejanje prostora)
(1) Način urejanja prostora za vsako območje je naveden v tabeli v tretjem odstavku tega člena.
(2) Kratice v tabeli pomenijo:
OPPN za območje je treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt,
PMP za območje je treba izdelati dodatna podrobnejša merila in pogoje za projektiranje,
PRO na območju se neposredno uporabljajo splošna in podrobnejša merila in pogoji za
projektiranje iz tega odloka.
(3) Tabela načinov urejanja, predpisanih ukrepov in površin po prostorskih enotah in površinah
namenske rabe.
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63. člen
(sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov)
(1) Občina mora za območja, ki so za to predvidena v grafičnem delu in tabeli v tretjem odstavku
44. člena tega akta, kot pripravljalec pristopiti k izdelavi podrobnih prostorskih načrtov.
(2) Občina lahko po potrebi pristopi k izdelavi podrobnih prostorskih načrtov tudi za vsa ostala
območja.
…
Predmetno območje je v PRO predvideno za urejanje z OPPN.

1.2.3 Splošna določila PRO
Izvleček relevantnih členov iz PRO, ki določajo vsebino OPPN:
6. člen
(območja osnovne in površine podrobnejše namenske rabe)
(1) OBMOČJA STANOVANJ (S) so pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi storitvenimi in
družbenimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem:
1.1 SC – čiste stanovanjske površine, so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in
spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, ki služijo
dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih;
Na območju se načrtujejo stanovanjske površine ter večje odprte oz. športne površine, ki so družbenega
pomena in služijo prebivalcem teh območij.
65. člen
(splošna merila in pogoji za projektiranje oziroma pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
(1) Pri izdelavi podrobnih prostorskih načrtov je treba upoštevati naslednja določila:
(2) Za vsa območja z namensko rabo SS in SC veljajo naslednji parametri:
– Gostota naj bo največ 12 stanovanjskih enot/ha ali približno 37 preb./ha.
– Znotraj prostorske enote mora biti zagotovljena skupna površina igrišča za najmlajše otroke ter
travnatih površin za igro ostalih otrok 250 m2/ha območja. Od tega morajo biti igrišča za najmlajše
v središču naselja, razporejena tako, da je najdaljša oddaljenost med posameznim stanovanjem in
igriščem 200 m, površina pa najmanj 60 m2/ha. Oprema igrišča za najmlajše mora vsebovati vsaj:
peskovnik, igrala, plezala, klopi za starše in zelenico.
– Skupna površina javnih zelenih površin v vsaki prostorski enoti naj bo najmanj 14 m2 na
stanovanjsko enoto.
– Faktor zazidanosti zemljišč, predvidenih za gradnjo, naj ne presega 0,4. V osrednjih legah je
10

izjemoma dopustno zazidanost povečati do 0,6.
– Faktor izrabe zemljišč na območju naj ne presega 1,2, v osrednjih legah pa 1,6.
(3) Na vsakem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se po potrebi lahko hkrati z
izdelavo OPPN uvede tudi komasacija zemljišč. Izjemoma se komasacija lahko izvede tudi po
sprejetju OPPN, v skladu s parcelacijskim načrtom.
Gostota 39 stanovanjskih objektov oz. enot (predpostavka, da so enostanovanjske) na 7,7 ha površine
OPPN je 5 enot, v primeru dvostanovanjskih objektov pa 10 enot na hektar.
Zahteve za postavitev otroških igrišč so prenesene v odlok OPPN in bodo izpolnjene v naslednjih fazah
projektiranja.
Skupna površina javnih zelenih površin, športnega parka oz. odprtih površin na območju OPPN je
bogato dimenzionirana in predstavlja okoli 3,5 ha, kar znatno presega spodnjo mejo z PRO.
Faktor zazidanosti zemljišč na celotnem območju OPPN je bistveno nižji od določenega v PRO, faktor
0,4 je vnesen v odlok in se mora upoštevati tudi za vsako gradbeno parcelo posameznega objekta.
Faktor izrabe na območju je bistveno nižji od dopustnega v PRO.
Predvideno je, da se bo hkrati s pripravo OPPN začela izvajati komasacija. Če ne prej, mora biti
izvedena pred izvedbo prvih ureditev na območju. Nova parcelacija je določena v OPPN.

1.2.4 Podrobnejša merila za pripravo OPPN
V PRO so določena tudi specifična merila oz. pogoji za pripravo posameznih občinskih podrobnih
prostorskih načrtov. Za predmetno območje je to določeno v 68. členu ter delno v 48. členu.
48. člen
(podrobnejša merila in pogoji glede tipologije zazidave)
(1) V funkcionalni enoti IG07 ter v prostorski enoti IG01-10 so dovoljeni večstanovanjski objekti,
stanovanjski dvojčki in vrstne, verižne, atrijske ali terasne hiše.
(2) V funkcionalnih enotah IG03, IG11 in IG14 ter v prostorskih enotah IG01-8, TO-5, TO-6, PG-2,
ŠK-3 in GO-1, GO-9, GO-10 je poleg prostostoječih objektov dovoljena gradnja stanovanjskih
dvojčkov in vrstnih, verižnih, atrijskih ali terasnih hiš, pri čemer vrsta ne sme biti daljša od štirih
objektov. Fasada niza objektov mora biti členjena po tlorisu na največ 30 m.
(3) V prostorski enoti IG02-3 je dovoljena gradnja prostostoječih enostanovanjskih objektov ter
vrstnih enostanovanjskih hiš.
(4) V prostorski enoti IG 11-3 je dovoljena tudi gradnja prostostoječih objektov (vila blok) P+2+M
(štiri etaže nad terenom).
opomba: četrti odstavek je bil dodan s spremembami PRO leta 2015 (Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig-2, Ur.l.RS 8/15)
PRO za predmetno območje izrecno dopušča tudi gradnjo prostostoječih blokov etažnosti P+2+M, ki pa
se s tem OPPN ne izkorišča. Dopušča se zgolj gradnja enostanovanjskih objektov.
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68. člen
(IG11 – Rastuka II)
(1) Za vse prostorske enote v funkcionalni enoti IG11 se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt. Faznost sprejemanja je dopustna, vendar je treba v vsaki fazi s komasacijo zagotoviti
potrebne javne površine in ustrezne gradbene parcele.
(2) Pri izdelavi OPPN je treba izdelati celovito rešitev poplavne varnosti za celotno območje OPPN
in gorvodna stanovanjska območja. Za čistilno napravo se v OPPN predvidi zemeljski zasip
površine ca. 5400 m2, zasipe se po potrebi z OPPN predvidi tudi za ostale dele območja.
(3) Pri izdelavi OPPN je treba zagotoviti navezavo območja na Škofeljsko in Ljubljansko cesto in
povezavo med njima. Na vzhodnem delu je treba zagotoviti javna parkirna mesta, ki občasno
služijo tudi hipodromu in Krajinskemu parku Ljubljansko Barje.
Predmetni OPPN se pripravlja oz. sprejema za funkcionalno enoto IG11/3, koz zaključeno fazo v FE
IG11. Predvidena je komasacija, ki bo zagotovila potrebne javne površine in določa ustrezne gradbene
parcele.
V sklopu OPPN je bila izdelana hidrološka študija, ki je predvidela ustrezne ukrepe za predmetno
območje in gorvodno območje (Rastuko I).
V OPPN je kreiran prostorski rezervat za povezavo med Škofljiško in Ljubljansko cesto (cesto). Samo
območje se direktno navezuje na Škofljiško cesto.
V Odloku je zahteva, da se zagotovi javna parkirna mesta, ki občasno služijo tudi hipodromu in
Krajinskemu parku Barje.
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I. Tekstualni del
1

osnovni podatki za OPPN

Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju: PSP) je pripravljen za Občinski podrobni prostorski načrt za
območje IG11-3/SC Rastuka II.
PSP je pripravljen na pravni osnovi Pravilnika o prikazu stanja prostora (Uradni list št. 50/08).

1.1

območje OPPN

Območje OPPN zavzema enoto urejanja prostora IG 11-3. Z robnimi ureditvami območje poseže oz.
neposredno vpliva tudi na sosednja območja: IG 10-1 in IG 11-2.
Območje je na južni strani zamejeno z obstoječo zazidavo pretežno enostanovanjskih hiš, na vzhodni
strani z Škofljiško cesto. Severni rob je grafično določen kot meja proti sosednji prostorski enoti IG 13-1,
na zahodni strani območje omejuje vodotok Ižica (Iščica) s svojim zelenim pasom.

Slika 1 Lokacija v širšem merilu. Kartografija Google.

Območje OPPN zavzema enoto urejanja prostora IG 11-3. Z robnimi ureditvami območje poseže oz.
neposredno vpliva tudi na sosednja območja: IG 10-1 in IG 11-2.
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Za enoto IG 11-3 Rastuka II je opredeljena namenska raba SC – čiste stanovanjske površine, ki je
pretežno namenjena stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter
stavbam za storitvene dejavnosti, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih.
Obravnavano območje obsega zemljiške parcele 414/12, 414/13 del, 414/4 del, 415/2, 415/3 del, 415/4
del, 415/5, 415/6, 415/7, 415/8, 415/13, 415/21 del, 415/23 del, 415/35 del, 415/40 del, 415/41 del,
415/45 del, 415/75, 415/76 in 415/78 del.

Slika 2 Okvirni prikaz območja na aeroposnetku. Vir Kartografija Google.

1.2

velikost območja

Celotno območje OPPN meri cca 77.169 m2.

1.3

opis današnjega stanja

Obravnavano območje je danes neposeljeno, predstavlja travnike in njive. Ob celotnem jugo zahodnem
robu območja OPPN se nahaja obstoječe naselje stanovanjskih hiš (Rastuka) na katerega se območje
OPPN prometno in infrastrukturno navezuje.
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1.4

lastništvo

Analiza lastništva je pripravljena na podlagi podatkov o lastništvu, pridobljenih iz zemljiške knjige v
septembru 2019. Imena zasebnih lastnikov niso prikazana, skladno z ZureP-2.
parcela
414/12
414/13 del
414/4 del
415/2
415/4 del
415/5
415/6
415/7
415/8
415/13
415/35 del
415/40 del
415/41 del
415/45 del
415/75
415/76
415/78 del
415/3 del
415/23 del
415/21 del

velikost
6.059 m2
318 m2
414 m2 (celotna 705 m2)
794 m2
45 m2 (celotna 1.051 m2)
606 m2
3.137 m2
1.134 m2
1.323 m2
3.409 m2
398 m2 (celotna 1.291 m2)
22 m2 (celotna 650 m2)
168 m2 (celotna 558 m2)
75 m2 (celotna 370 m2)
45.000 m2
13.807 m2
504 m2 (celotna 1.461 m2)
109 m2 (celotna 1.604 m2)
10 m2 (celotna 301 m2 )
93 m2 (celotna 789 m2)

lastnik
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
zasebni
Občina Ig
Občina Ig
Občina Ig
Občina Ig
Občina Ig
Občina Ig

opomba

Velikosti celih parcel so povzete po podatkih GURS, velikosti za dele parcel so okvirne.
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2

bilanca površin zemljišč namenske / dejanske osnovne
rabe

(%) del
območja

okvirna
velikost

100,0%

77.169 m2

namenska raba
po PRO
SC – čiste stanovanjske površine

Dejanska raba po evidenci GURS
parcela
414/12
414/13 del
414/4 del
415/2
415/4 del
415/5
415/6
415/7
415/8
415/13
415/35 del
415/40 del
415/41 del
415/45 del
415/75
415/76
415/78 del
415/3 del
415/23 del
415/21 del

Velikost
parcele
6.059 m2
318 m2
705 m2
794 m2
1.051 m2
606 m2
3.137 m2
1.134 m2
1.323 m2
3.409 m2
1.291 m2
650 m2
558 m2
370 m2
45.000 m2
13.807 m2
1.461 m2
1.604 m2
301 m2
789 m2

dejanska raba
(kmetijsko zemljišče)
5.829 m2
/
/
794 m2
149 m2
207 m2
3.137 m2
1.134 m2
1.323 m2
3.409 m2
330m2
/
/
/
45.000 m2
13.807 m2
849 m2
255 m2
/
314 m2

dejanska raba
(pozidano zemljišče)
230m2
315 m2
414 m2
/
902 m2
336 m2
/
/
/
/
961m2
650 m2
558 m2
370 m2
/
/
612 m2
1.349 m2
301 m2
475m2
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3

bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi

Varstveni režimi so povzeti po Občinskem prostorskem načrtu, prikazu stanja prostora Občine Ig ter
drugih prostorskih bazah.

3.1

kulturna dediščina

Območje OPPN je znotraj območja kulturne krajine Ljubljansko barje in znotraj arheološkega območja
Ljubljansko barje.
- EŠD 11819: Ljubljana – kulturna krajina Ljubljansko barje
Uravnano dno na J delu Ljubljanske kotline. Poselitev na pobočjih Polhograjskega hribovja in Krimskega
višavja. Osrednji del: njive, košenice, šotna barja, Ljubljanica s pritoki in kanali, nižinski gozd.
Zvrst: kulturna krajina
Datacija: /
- EŠD 9368: Ljubljana – arheološko območje Ljubljansko barje
Območje Ljubljanskega barja kot celota je arheološki teren z najdbami iz vseh arheoloških obdobij od
paleolitika do rimskega obdobja. Med pomembnejše ostaline sodijo prazgodovinska kolišča
Zvrst: arheološko najdišče
Datacija: paleolitik, mezolitik, neolitik, bakrena doba, bronasta doba, železna doba, rimska doba

Slika 3 Prikaz območij pod varstvenimi režimi kulturne dediščine. Piso Ig.

vir: Situla / www.eheritage.si
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3.2

naravne vrednote

Območje OPPN se nahaja znotraj naslednjih območij z naravovarstvenim statusom:
-

v celoti se nahaja območje znotraj ekološko pomembnega območja EPO Ljubljansko barje
(ident. št. 31400, Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS št. 48/04, 33/13 in
99/13)
deloma sega območje na posebno varstveno območje Natura 2000 in sicer pSCI Ljubljansko
barje (SI3000271, Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list
RS št. 110/04. 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16)
deloma sega območje na zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje- prvo varstveno
območje (Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, Uradni list RS, št. 112/08)

Območje OPPN meji tudi na:
- hidrološko in ekosistemsko naravno vrednoto državnega pomena reko Iščico (iden. Št. 8075,
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 93/10 in
23/15)
- posebno varstveno območje Natura 2000 SPA Ljubljansko barje (SI5000014, Uredba o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 110/04, 59/07, 43/08,
8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16)

Slika 4 Karta naravnih vrednot. Piso Ig.

3.3

kmetijske površine

Znotraj območja se nahajajo površine kmetijske rabe:
- 1100: Njiva oziroma vrt (brez barve)
- 1321: Barjanski travnik (svetlo zeleno)
- 1500: Drevesa in grmičevje (temnejše zeleno)
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Slika 5 Karta kmetijskih površin. Piso Ig.

3.4

gozdovi

SZ rob območja (ob Ižici) ima določeno rabo:
- C: jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah

Slika 6 Karta gozdov. Piso Ig.

3.5

vodovarstveno območje

Območje se nahaja v širšem vodovarstvenem območju III.
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3.6

poplavna ogroženost

Območje se nahaja na poplavno ogroženem območju.

Slika 7 Karta poplavne ogroženosti. Piso Ig.
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4.1

kvaliteta zanesljivosti uporabe posameznih delov
grafičnega dela prikaza stanja prostora
geodetska podlaga

Geodetska podlaga prikaza stanja prostora bazira na geodetskem posnetku z novembra 2017 in
prikazuje verodostojno stanje prostora na dan posnetka.
Od dne nastanka geodetskega posnetka do priprave tega dokumenta se na terenu niso zgodile bistvene
spremembe.
Nekatere zemljiške parcele so se od datuma geodetskega posnetka spremenile oz. razparcelirare. V
grafičnem delu so nove meje prikazane ilustrativno s črtkano črto. Povzete so po sosednjih, novejših,
geodetskih posnetkih in so verodostojne.

4.2

raba prostora

Namenska raba prostora je povzeta po Prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012).
Podatek je verodostojen.

4.3

gospodarska javna infrastruktura

Podatki v zbirniku gospodarske javne infrastrukture so povzete po geodetskem posnetku oz. zbirnem
katastru gospodarske javne infrastrukture (GURS).
Podatki povzemajo natančnost in verodostojnost izvornih zbirk.

4.4

varstveni režimi

Varstveni režimi so povzeti iz portala Naravovarstveni atlas in Prostorski informacijski sistem Občine Ig
(Piso) ter Iobcina Ig . Verodostojnost sledi verodostojnosti vira.
Podatki so preverjeni skozi smernice pristojnih organizacij in so verodostojni.
Podatki o kulturni dediščini so prevzeti s strani Ministrstva za kulturo oz. portala Situla dne 26.9.2019.
Podatki o vodovarstvenih območjih in poplavni ogroženosti so povzeti tudi po elaboratu: Karte razredov
poplavne in erozijske nevarnosti na območjih ob potokih Iška, Išcica in Drašcica v občini Ig, projektivno
podjetje DHD d.o.o., september 2019.

4.5

območje prostorskega akta

Območje prostorskega akta je povzeto po grafičnem delu OPPN. Podatek je verodostojen.

4.6

lastništvo

Podatki o lastništvu so črpani iz Zemljiške knjige. So verodostojni na dan vpogleda (september 2019).
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II.
1

2
3
4
5

Grafični del
Izsek iz PRO
Gospodarska javna infrastruktura
Varstveni režimi
Območje prostorskega akta
Informativni prikaz lastništva

1:2.500
1:2.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000
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III. Fotodokumenatcija

Slika 8 Pogled na območje s Škofljiške ceste. 2016.

Slika 9 Pogled na južni rob območjai s Krimom v ozadju. 2016.
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Slika 10 Pogled na območje z iztekom ulice iz naselja Rastuka I. 2016

Slika 11 Pogled na območje s travniki. 2016
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Slika 12 Pogled na območje z njivami. 2016

Slika 13 Pogled na območje s travniki. 2016
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Slika 14 Severni rob območja s strugo reke Iščice. 2016.

Slika 15 Pogled na eno izmed mejic na območju. 2016.
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3

3.1

Strokovne podlage
Seznam strokovnih podlag

Za območje OPPN je bilo izdelanih nekaj tehničnih in vsebinskih gradiv, ki služijo kot strokovne podlage:







3.2

Geodetski posnetek, Geoadria, št. projekta 12/2016, julij 2016
Geodetski posnetek, Geoadria, št. projekta 27/2017, oktober 2017
Prometna študija ureditve križišča za navezavo območja IG 11–3/SC – Rastuka II na regionalno
cesto R3-728/1148, S-Tec d.o.o., št. projekta 149/19-P, september 2019
Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v obliki arheološkega dokumentiranja strojno
izkopanih jam / jarkov na lokaciji Ig zaradi izvedbe smeric za OPPN na parc. št. 414/12, 415/6,
415/7, 415/8 , 415/13 , 415/75 , 415/76 k.o. Ig, Barbara Hofman, univ. dipl. arheologinja, št.
projekta 16/2017, oktober 2017
Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe izdelave OPPN za del območja IG 11-3/SC Rastuka
II, DHD d.o.o., št. projekta 252, september 2019

Povzetek strokovnih podlag

3.2.1 Prometna študija ureditve križišča
Prometna študija ureditve križišča za navezavo območja IG 11–3/SC – Rastuka II na regionalno cesto
R3-728/1148, S-Tec d.o.o., št. projekta 149/19-P, september 2019
Po podatkih DRSI se na odseku R3‐728/1148 Škofljica–Ig v bližini obravnavanega območja nahaja
števno mesto 161 Ig. Povprečni promet v letu 2018 znaša 4.067 vozil na dan, od tega je vsega
tovornega prometa cca 10 %. Dne 12.9.2019 pa je bilo v križišču regionalne ceste R3‐728/1148 in
lokalne ceste Ponirkova ulica izvedeno tudi izredno štetje prometa. Promet je bil štet samo v in iz smeri
D.
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Slika 3 Diagram povprečne urne obremenitve na smer na povprečni delovni dan v letu 2017.

Na osnovi rezultatov števnega mesta 161 Ig in izrednega štetja prometa je obravnavana jutranja in
popoldanska urna konica. Poleg obstoječega prometa je pri napovedi upoštevan tudi dodatni promet, ki
bo nastal z izgradnjo novih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju Rastuka II. Po planu naj
bi bilo skupaj 59 novih stanovanj. Pri napovedi prometa za leto 2039 je upoštevana povprečna letna
stopnja rasti prometa plsr 1,5 %, kar pomeni za 20 letno napoved faktor 1,35.

Za kapacitetno preveritev križišča je bila uporabljena metodologija HCM (Highway Capacity Manual).
Izračuni so bili izdelani s programskim orodjem Sidra Intersection 8 z uporabljeno metodologijo HCM, ki
jo program v celoti podpira. Poleg nesemaforiziranega klasičnega križišča je napravljena preveritev tudi
za krožno križišče.
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Slika 4 Prihodnje planirane prometne obremenitve [voz/h] na priključku za območje Rastuka II, jutranja urna konica leto
2039.

Rezultati kapacitetne preveritve kažejo, da sta oba načina vodenja prometa v križišču enako učinkovita.
Kljub temu pa so pri krožnem križišču celotni stroški uporabnikov višji kot pri nesemaforiziranem
križišču. Zato se kot predlagano rešitev predlaga ureditev priključka kot nesemaforizirano klasično
križišče brez posebnih zavijalnih pasov za leve zavijalce.

3.2.2 Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah
Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v obliki arheološkega dokumentiranja strojno izkopanih
jam / jarkov na lokaciji Ig zaradi izvedbe smeric za OPPN na parc. št. 414/12, 415/6, 415/7, 415/8 ,
415/13 , 415/75 , 415/76 k.o. Ig, Barbara Hofman, univ. dipl. arheologinja, št. projekta 16/2017, oktober
2017
Kot celota je območje Ljubljanskega barja arheološki teren z najdbami iz vseh arheoloških obdobij od
paleolitika do rimskega obdobja. Med pomembnejše ostaline sodijo prazgodovinska kolišča. Proti
jugovzhodu od raziskovanega območja leži arheološko najdišče Kremeniški hrib, kjer se glede na
odkrite sledove litične industrije domneva tabor mezolitskih lovcev. Proti zahodu se je na vzpetini Pungrt
nahajala prazgodovinska naselbina iz železne dobe. Na tej lokaciji so bili najdeni tudi številni
rimskodobni nagrobniki, ki pa verjetno izvirajo iz vznožja vzpetine oziroma iz antične vaške naselbine
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pod Pungrtom, ki leži severo-zahodno od območja arheoloških raziskav. Tu so bile odkrite številne
naselbinske in grobiščne najdbe, ki dokazujejo obstoj rimskodobne naselbine oziroma vicusa. Trasa,
kjer poteka kolovoz Paške ulice, je identična rimski vicinalni cesti Ig - Golo. Na pripadajočem
rimskodobnem grobišču so bili odkriti tudi halštatski predmeti in keramika.
Skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur. list RS št. 16/08 in 123/08),
kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana št. 35102
163/2016/7 z dne 14.12.2016 in soglasjem Ministrstva za kulturo št. 62240-303/2017/3 z dne 15.9.2017,
smo izvedli arheološke raziskave v obliki dokumentiranja strojno izkopanih jam/jarkov zaradi izvedbe
smernic za OPPN na parc. št. 414/12, 415/6, 415/7, 415/8 , 415/13 , 415/75 , 415/76 k.o. Ig, ki ležijo v
kulturnovarstvenem območju z EŠD 9368 Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje.
Raziskava je bila opravljena z namenom pridobitve natančnih podatkov o arheološko pozitivnih plasteh
ali strukturah na določeni lokaciji.
Izkopanih je bilo sedem strojnih sond do globine geološke osnove in dokumentiranih 24 profilov. Profili
so bili ročno očiščeni ter opisno in fotografsko dokumentirani po arheoloških standardih. Sonda 1 je bila
izkopana v velikosti približno 4mx80,5m, sonda 2 v velikosti približno 4mx85,5m, sonda 3 v velikosti
približno 4,5mx93m, sonda 4 v velikosti približno 4,5mx93m, sonda 5 v velikosti približno 4mx68m,
sonda 6 v velikosti približno 4,5mx35m in sonda 7 v velikosti približno 4mx84m. Skupno je bilo izkopanih
približno 2232,5 m2

Slika 5 lokacija arheoloških testnih sond (S1 – S7) in profilov (P1-P24) na parc. št. 414/12,415/6, 415/7, 415/8 , 415/13 ,
415/75 , 415/76 k.o. Ig.
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Slika 6 Pogled na arheološke raziskave iz zraka (SV zgoraj).

3.2.3 Hidrološko-hidravlični elaborat
Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe izdelave OPPN za del območja IG 11-3/SC Rastuka II, DHD
d.o.o., št. projekta 252, september 2019
Opozorilna karta poplav (vir: GIS Arso) na območju OPPN prikazuje zelo redke poplave, integralna
karta razredov poplavne nevarnosti pa pretežno razred preostale in majhne poplavne nevarnosti, ob
Iščici tudi razred srednje poplavne nevarnosti. Podjetje DHD d.o.o. je izdelalo študijo Karte razredov
poplavne in erozijske nevarnosti na območjih ob potokih Iška, Iščica in Draščica v občini Ig (št.proj. 25,
september 2009, dopolnitve december 2009) za naročnika Občino Ig (v nadaljevanju »Predhodna
študija«) v kateri je bilo v lokacijskem smislu obravnavano tudi območje za katerega se sedaj pripravlja
OPPN. V Predhodni študiji so bili določeni razredi poplavne in erozijske nevarnosti skladno s
Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja v razrede ogroženosti (UL RS 60/2007, v nadaljevanju
Pravilnik) ter podane omejitve skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (UL RS 89/2008, v nadaljevanju Uredba).
Na podlagi aktualnega terestičnega geodetskega posnetka ugotavljamo, da so izmerjene kote terena na
območju obstoječe poselitve v Rastuki, kjer ta meji z območjem OPPN, na območju cest (robniki,
pločniki,...) v povprečju višje od izračunane kote Q100 (in terena, saj so globine zelo nizke, pod 10 cm)
do ca. 30 cm. Na območju parcel in objektov je ta razlika še večja in znaša do ca. 1 m. Razlika je
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pričakovana, saj LIDAR posnetek na območjih gostejše poselitve in gostejše naravne zarasti vedno
izkazuje določena višinska odstopanja od realnega stanja, poleg tega je višinska natančnost LIDAR
posnetka ca. 10-15 cm. Dodatna odstopanja v našem primeru lahko nastanejo tudi zaradi umetnih
preprek med parcelami (zidovi, ipd) ter cestnimi robniki, pločniki in uvozi na parcele. Tovrste prepreke je
v hidravličnem modelu praktično nemogoče v popolnosti zajeti, še posebej v primeru njihove goste
prepletenosti. Ugotavljamo, da je model v Predhodni študiji ustrezno prikazal hidravlične razmere na
delu obstoječe poselitve v Rastuki oz. je celo nekoliko na varni strani. Pri Q100 se preko desne brežine
Draščice in dalje proti območju OPPN lahko preliva le majhna količina vode (ca. 0.12 m3/s) ki teče
počasi in plitko (pod 10 cm), njen razlivni koridor pa poteka predvsem po obstoječih cestah kjer ohišnic
večinoma ne preplavi.
Stanovanjski del OPPN je predviden na območju, ki je lahko pri Q100 in Q500 poplavljeno. Do
preplavitve pri Q100 pride iz strani Draščice, izračuni kažejo, da znaša pretok razlivne vode ca. 0.12
m3/s. V danem primeru je mogoče z omilitvenimi ukrepi v obliki jarka, »uvajalnih« dostopnih cest, zasipa
ohišnic na koto Q100+0.5 m (t.j. 291.60 m n.m.+0.5 m=292.1 m n.m.) in nadomestne retencije doseči,
da vpliva posega pri Q100 ni oz. je le-ta nebistven.
Območje OPPN je v obstoječem stanju pri Q100 delno poplavljeno, pri Q10 pa ni poplavljeno. Globine
vode pri Q100 so zelo majhne (v povprečju manjše od 10 cm) V primeru visokih voda je lahko dostop do
območja otežen ali onemogočen.
Izločena poplavna retencija (zaradi dviga ohišnic nad koto Q100) bo nadomeščena s poglobljenim
osrednjim delom OPPN namenjenem športu in rekreaciji. Retencijski volumen celotnega območja pri
Q100 bo v načrtovanem stanju celo nekoliko večji kot v obstoječem stanju (za ca. 300m 3).
Poplavljeno območje OPPN v obstoječem stanju večinoma spada v razred majhne in preostale
nevarnosti. Razred srednje nevarnosti je izrazito majhen in posledica preplavitve pri Q10 v pasu ob
Iščici in ne globin poplavne vode pri Q100.
Negativnega vpliva na poplavne razmere, ob upoštevanju opisanih omilitvenih ukrepov, ne bo.

Slika 7 Prikaz omilitvenih ukrepov in območje OPPN (rdeča črta). Vijolična barva prikazuje zasip ohišnic, siva prikazuje
dostopne ceste, zelena del namenjen rekreacijskim dejavnostim (nadomestna retencija), modra črta tik ob meji OPPN pa
jarek.

19

Slika 8 Karta poplavne nevarnosti – globine, načrtovano stanje.

Slika 9 Karta razredov poplavne nevarnosti, načrtovano stanje.
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4
4.1

Analiza stanja
Historična analiza

Najstarejša sled človeka na Ljubljanskem barju je iz dobe med starejšo in mlajšo kameno dobo. Pred
najmanj 7.000 leti je bila prva večja poselitev oz. naselitev barjanske kotline. Takratne prebivalce Barja
imenujemo koliščarji ali mostiščarji, njihove naselbine pa kolišča oz. mostišča. Ig z okolico je najbolj
znan po najstarejši kulturi – kulturi koliščarjev, ki so tu živeli pred 6.000 leti. Najstarejše znano ižansko
kolišče leži ob novi strugi potoka Resnik (Resnikov graben). Koliščarske naselbine je v letih 1875-1877
med Ižansko cesto in Ižico prvi raziskal Karel Dežman, kustos Krajinskega deželnega muzeja v
Ljubljani. Dežmanova kolišča pomenijo vrh koliščarske kulture na Ljubljanskem barju. Med najdbami
prevladuje odlično izdelana in domiselno krašena lončenina z vrezanimi simboli, ki je nedvomno služila
v kultne namene.
Najizvirnejša najdba koliščarske kulture je poleg drevakov, glinena, črno žgana in fino zglajena posoda
okrašena z vrezi, imenovana ženski idol. Upodobljena je ženska, oblečena v laneno obleko, okrašeno z
vrezi. Izkopanina je stara približno 6.000 let, najdena pa je bila na ižanskem leta 1876 na t.i.
Dežmanovem kolišču blizu Iga. (vir: Občina Ig)

Slika 10 Pogled na naselje Ig z zraka. Vir: www.radiozmaj.eu

Prostorsko gledano je Škofljiška cesta v tem prostoru prisotna že dalj časa, saj je predstavljala eno
glavni povezav Iga z zaledjem. Sicer je središče naselja Ig ob izviru Iščice, nekoliko zahodneje od
predmetnega območja. Območje, imenovano Rastuka I, se je pretežno urbaniziralo šele v
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja z individualno gradnjo ter delno z vrstnimi objekti.
Danes predstavlja Rastuka nekakšno predmestje jedru Iga, je z družbeno infrastrukturo podhranjeno in
relativno slabo povezano s središčem naselja.
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Slika 11 Prikaz območje na Franciscejskemu katastru (okoli 1826). Vir: Gis Situla, ARS.
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4.2

Fotoanaliza območja

Osrednji del predmetnega območja je nepozidan travnik, severni del območja predstavlja desni breg
Iščice, zahodni rob predstavlja rob naselja Rastuka I.

Slika 12 Pogled na območje s Škofljiške ceste. 2016.

Slika 13 Pogled na južni rob območjai s Krimom v ozadju. 2016.
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Slika 14 Pogled na območje z iztekom ulice iz naselja Rastuka I. 2016

Slika 15 Pogled na območje z njivami. 2016
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Slika 16 Pogled na območje s travniki. 2016

Slika 17 Severni rob območja s strugo reke Iščice. 2016.
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Slika 18 Pogled na eno izmed mejic na območju. 2016.
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5
5.1

Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
Odločba o postopku celovite presoje vplivov na okolje

V sklopu priprave OPPN je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo št. 35409-329/2016/6 z
datumom 15.12.2016, da v postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje osrednjih površin IG 11-3 Rastuka II ni potrebno izvesti postopka
celovite presoje vplivov na okolje.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljublj ana

T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

številka:
Datum:

35409-329/2016/6
15. 12. 2016

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Urad ni list
RS , št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07- ZUP-E, 48/09, 8/10- ZUP-G , 8/12- ZVRS-F, 21 /12,
47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS , št. 39/2006- UPB,
49/06 - ZMetD, 66/06 - odi. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08- ZF0-1A, 70/08, 108/09, 108/09ZPNačrt-A, 48/12 , 57/12, 92/13, 56/15 in 30/16 , v nadaljevanju ZVO), 58. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS , št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZV0-18, 108/09-ZPNačrt-A,
80/1 0-ZUPUDPP, 57/12 ZPNačrt-B , 109/12-ZPNačrt-C in 76/14-odl. US), prvega odstavka 101.
a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2) in 144. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06- ZUS-1, 126/07,
65/08, 8/1 O in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere j e treba izvesti postopek
celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan - občinski podrobni prostorski načrt za del
območja IG 11-3/SC Rastuka 11, pripravljavcu plana Občini Ig, Govekarjeva cesta 2, 1292 Ig, ki
ga zastopa Delavnica oblikovanje prostora d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika, naslednjo

ODLOČBO

V postopku priprave in sprejemanja plana, občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja IG 11-3/SC Rastuka 11, ni treba izvesti
postopka celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.
1.

Obrazložitev

Delavnica oblikovanje prostora d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika, ki je pooblaščenec
pripravljavca plana Občine Ig, Govekarjeva cesta 2, 1292 Ig, je ministrstvu pristojnemu za
okolje posredoval vlogo (št.: 016/2016-02 z dne 14. 11 . 2016, prejeto 15. 11. 2016) za izdajo
odločbe o tem, ali je v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
za del območja IG 11-3/SC Rastuka 11 , treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
V vlogi je bil priložen CD z osnutkom OPPN (izdelal: Delavnica obl ikovanje prostora d.o.o." št.
proj.: 016/2016, november 2016).
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti
celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje
in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne
dedišči ne v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolj e.
ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na
okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo
vplivov na okolje skladno z določbami 51 . člena istega zakona, ali če j e zanj zahtevana presoja
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede
tudi za drug plan, če ministrstvo oceni , da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Na podlagi 4. odstavka 40. člena ZVO pa se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za
plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na
okolje, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne
vsebuj e novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je
pripravljen.
V skladu z določi li 4. odstavka 58. člena Zakona o prostorskem načrtova nju ministrstvo,
pristoj no za varstvo okolja v 30 dneh pisno sporoči občini , ali je za OPPN treba izvesti celovito
presojo vpl ivov na okolje.
Iz gradiva je razvidno, da je z OPPN na območj u s površino 7,7 ha v k.o. Ig predvidena gradnj a
cca. 80 stanovanjskih hiš ter športno igrišče ob reki lšč ici. Vzpostavi se tudi primarno cestno
omrežj e. Prometna mreža in komunalna infrastruktura se navezuje na že zg rajeno omrežje
obstoj ečega naselja Rastuka l.
Pristojno ministrstvo j e po pregledu vloge ugotovilo, da ima Občine Ig sprejeto strategijo
prostorskega razvoja in prostorski red, za katerega je bil izveden postopek celovite presoje
vplivov na okolje, ki se je zaključi l z od l očbo ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na okolje (št. : 35409-24/2006 z dne 3. 8. 201 1), Prostorski red pa je bil
obj avljen v Uradnem listu RS št. 35/12, 77/12 in 8/15.
Ker pa je na območj u plana:
- ekološko pomembno območje Ljubljansko barje (ID 31400), ter območje meji na posebno
varstveno območje Natura 2000 Ljubljansko barje (SI3000271 in Sl5000014) in se nahaja v
neposredni bližini Krajinskega parka Ljubljansko barje,
- registrirana kulturna dediščina: kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 1181 9) in arheološko
območje Lj ubljansko barje (EŠD 9368),
- razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti ter širše vodovarstveno ob m očj e
WO 111 v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane,
je ministrstvo za mnenje o verjetno pomembnih vplivih zaprosilo pristojna ministrstva in
organizacij e.
Iz mnenja Direkcije RS za vode (št. : 35001-680/2016-2 z dne 7. 12. 2016) izhaja: da o bm očje
plana meji na vodno zemljišče reke lžice; da se na območje vodotoka ne posega; da leži na
vodovarstvenem območj u , kjer je predvideno javno kanalizacijsko om režj e; da leži na
poplavnem območju , kjer so z elaboratom že predvideni omilitveni ukrepi, ki bodo varovali
bodočo ureditev in ne bodo imeli bistvenega vpliva na vode in vodni režim. Zato direkcija meni ,
da izvedba plana ne bo imela pomembnega vpliva na vode in vodni režim, če bodo dosledno
upoštevane smernice in pogoji s področja upravljanja z vodami .
Iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave - OE Ljubljana (št. : 3-11-716/4-0-16/AG z dne 6. 12.
2016) izhaja, da predlagane rešitve ne bodo vplivale na naravovarstveno pomembne vsebine.
Ministrstvo za kulturo ocenjuje (mnenje št.: 35012-163/2016/8 z dne 14. 12. 2016), da je
verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dedišči no vpisano v register
nepremične kulturne dediščine majhna in zato izvedba celovite presoje na kulturno dediščino ni
potrebna.
Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin, da je bil presojan nadrejeni plan, to je Prostorski
red Obči ne Ig, je pristojni upravni organ odločil , da v skladu z dol oči li 4. odstavka 40. čl ena ZVO
za OPPN za del območja IG 11 -3/SC Rastuka 11 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na
okolje.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sod išče
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Jelka Habjan
sekretarka

~

nja BOLTE
Ina direktorica
Di re ' orata za okolje

Vročiti:

- pooblaščenec pripravljavca plana: Delavnica oblikovanje prostora d.o.o., Tržaška cesta 3a,
1360 Vrhnika
- pripravljavec plana: Občina Ig, Govekarjeva cesta 2, 1292 Ig

V vednost:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (ga. Veronika Leskovšek),
qp.mk@qov.si
Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, qp.drsv-lj@qov .si
Zavod RS za varstvo narave- OE Ljubljana; zrsvn.oelj@zrsvn.si

5.2

Smernice nosilcev urejanja prostora

1

Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
SMERNICE
št.: 2594/2016
Zavod RS za varstvo narave,
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
SMERNICE
št.: 3-III-716/3-O-16/AG, KG

z dne:

8.12.2016

z dne:

6.12.2016

2

3

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode,
Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana
SMERNICE
št.: 35001-655/2016-03
z dne:
Občina Ig, Režijski obrat (KANALIZACIJA)
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
SMERNICE
št.: 3516-0025/2016

29.11.2016

4

Občina Ig, Režijski obrat (VODOVOD)
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
SMERNICE
št.: 3513-0042/2016

z dne:

13.12.2016

z dne:

13.12.2016

z dne:

14.2.2017

5

6

Občina Ig, Občinska uprava (PROMET)
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
SMERNICE
št.: 3512-0037/2016
7

Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana - Kranj,
Stegne 19, 1000 Ljubljana
SMERNICE
št.: 46/02-00111201611150068
z dne:
Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
SMERNICE
št.: 35012-163/2016/7

21.11.2016

8

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
SMERNICE
št.: 350-161/2016/3-00721215

z dne:

14.12.2016

z dne:

15.12.2016

z dne:

21.11.2016

9

10

Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova ulica 62, p.p. 2374, 1001 Ljubljana
SMERNICE
št.: JPE-302-029/2016-003
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~' ELEKTRO
LJUBLJANA

Elektro ljubljana
podjetJe za distrib ucijo
električne

Slovenska cesta 58
1516 Ljubljan a

Elektro Ljubljana d.d. za SODO - sistemski operater distribucijskega omrežj a z elektri čno energijo in na osnovi 465. člena
Energetskega zakona (Ur.!. RS št. 1711 4), v povezavi z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanj u (Uradni list RS, št. 33/07,
57112) ter na podlagi vloge št. 1245/SM prejete dne 24.11.2016 izdaja vlagatelju

DELAVNICA D. O.O.
Tržaška cesta 3a

1360 VRHINKA

SMERNICE K OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ŠT.: 2594/2016

I. UVODNE UGOTOVITVE

Smernice se izdajajo
k dokumentaciji:

Za objekt:
Naročniki :

Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja
IG 11-3/ SC RASTUKA II, izdelovalca DELAVNICA, d.o.o. Tržaška cesta 3a,
1360 Vrhnika; št. projekta: O16/2016, November 2016
Stanovanjski objekti (cca. 80) in športno igrišče
MITJA MAVEC, MOTNIK 7B3 1221 MOTNIK,

TOMAŽ MA VEC, GOLO lB, 1292 IG
MARIJA PLATNAR, KOT 12A, 1292 IG
ANTON MODIC, KOT 8, 1292 IG
JANEZ PIŠKUR, ZABRV 43, 1292 IG
FRANC KOCJAN, STAJE 13, 1292 IG

Pripravljavec:
OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 2, 1292 IG
Kraj 1 občina posega v prostor:
Ig 1 Ig
Kat. Občina 1 parcelne št:
Ig 1415175, po projektu
Predvidena priključna moč :
140kW (ocenjena priključna moč celotnega območja)
Il. POTEK OBSTOJEČEGA EL. ENERGETSKEGA OMREŽJA
l. Predvidene prostorske ureditve, podane v osnutku OPPN ne segajo v varovalni pas obstoječega
elektroenergetskega (EE) omrežja.
2. V dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Informativni
potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu, točno stanje si je
potrebno pridobiti v oddelku za dokumentacijo, kontakt: e-mail: dokumentacijaDELO@elektroljubljana.si.
3. Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo, urnike
in ustrezno mehansko zaščito naših vodov in naprav, kjer je to potrebno in zagotoviti nadzor pri
vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav s strani upravljavca
distribucijskega omrežja, kar mora biti zajeto v varnostnem načrtu .

.
.;

energije. d.d.

III. TEHNIČNI POGOJ
l. Oskrba objektov z električno energijo na omenjenem ureditvenem območju se zagotovi IZ
obstoječe transformatorske postaje (TP) 20/0,4 kV IG NASELJE, katero bo potrebno opremiti z
ustreznim NN razdelilcem, ki bo zadostil potrebam odjemalcev.
2. Priklop načrtovanih objektov na distribucijsko omrežje se glede na priključno moč izvede preko
novih NN vodov tipiziranih presekov (Al 4x70+1,5 mm2, Al 4xl50+1,5 mm2, Al 4x240+1,5
mm2). iz obstoječe transformatorske postaje po predhodno izdelani projektni dokumentacij i.
3. Postavitev priključno merilnih omaric (PMO), ki lahko omogočajo vgradnjo večjega števila
merilnih mest za načrtovane objekte, je potrebno zagotoviti na stalno dostopnem mestu in vanje
vgraditi prenapetostne odvodnike razreda I ter izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno
izvesti kontrolne meritve.
4. Vsi predvideni podzemni vodi, ki bodo potekali pod voznimi površinami oziroma bodo križali
komunalne vode se uvlečejo v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih
dimenzij.
5. Po trasi priključnih nizkonapetostnih podzemnih vodov je potrebno položiti ozemljitveni valjanec
Fe-Zn 4x25 mm.
6.

Karto komunalnih vodov izdelanega podrobnega prostorskega načrta je potrebno dopolniti z
vrisom predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Trase je potrebno uskladiti z Elektro
Ljubljana d. d., Slovenska c. 58. 1516 Ljubljana.

IV. OSTALI POGOJI
l. Po izdaji gradbenega dovoljenja oz. dovoljenja in pred priključitvijo na distribucijsko omrežje
mora investitor v skladu z Energetskim zakonom (Ur.!. RS št. 17/14) in 4. členom Splošnih
pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur.I.RS št. 126/07) pridobiti soglasje za
priključitev za objekt, v katerem bodo natančno določeni tehni čni pogoji in parametri priklopa
objektov na predmetno EE infrastrukturo.
2. Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras in naprav elektroenergetske
infrastrukture, če so pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega vidika in njihove
prostorske umestitve. Variantna rešitev mora biti usklajena z upravljavcem distribucijskega
omrežja- podjetjem Elektro Ljubljana d.d.
3. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit,
novogradnje elektroenergetske infrastrukture) je potrebno projektno obdelati v skladu s temi
smernicami, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in
standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. EE infrastruktura mora biti projektno obdelana v
posebni mapi. V primeru prestavitve naših vodov mora biti kot soinvestitor naveden tudi Elektro
Ljubljana d.d.
4. Priporočamo, da v izogib kasnej šim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že
pred začetkom projektiranj a pridobi dokazila o pravici graditi.
5. V fazi pridobivanja 'dokazila o pravici graditi' ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske
pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne s lužnostne pogodbe z lastniki zemlj išč, kjer
bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in
vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
6. Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti nadzor nad izvedbo del s strani
upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor posameznega objekta nosi odgovornost za
časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
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7. V kolikor izvajalec zemeljskih gradbenih del med izvedbo naleti na nepričakovane
elektroenergetske vode je dolžan o tem takoj obvestiti pristojno nadzorništvo podjetja Elektro
Ljubljana d.d.
8. Vlagatelj si mora k predlogu OPPN pridobiti naše mnenje.
9. Smernice k podrobnem prostorskem načrtu prenehajo veljati z dnem prenehanja veljavnosti
predmetnega prostorskega akta.
V. FINANČNI POGOJI

Investitor objektov je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzročajo z gradnjo obravnavano v predmetnem
prostorskem aktu.
2. Investitor objektov nosi vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko
elektroenergetsko omrežje, ki so zajeti v predmetnem prostorskem aktu, skladno s temi
smernicami in izdanimi soglasji za priključitev.
l.

Datum : 08.12.2016

.·
Pripravil:

Bojan Janušic

V vednost:
arhiv
nadzorništvo Grosuplje
Priloga:
informativni potek elektroenergetskih vodov
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

Številka:
Datum:

Tobačna

ulica 5 1 10 0 0 Ljubljana
T 0 1 230

95 oo

E zrsvn .oe@zrsvn.si j www.zrsvn.si

3-III-716/3-0-16/AG,KG
6. 12. 2016

Delavnica, oblikovanje prostora d.o.o.
Tržaška cesta 3a
1360 Vrhnika

ZADEVA:

Naravovarstvene smernice za osnutek Odloka o podrobnem prostorskem
načrtu za del območja IGll-3/SC Rastuka II v občini Ig.

Na osnovi vaše vloge št. 016/2016-01 z dne 14. 11. 2016, prejete dne 5. 11. 20 16, izdajamo v
skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB2, 61/06 Zdru-1, 32/08 - odlUS, 8/ 10 - ZSKZ-B in 46/14, v nadaljevanju ZON), naravovarstvene smernice
za osnutek Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 11-3/SC Rastuka II v občini
Ig.
Vlogi ste priložili dokumentacijo za pripravo odloka, pripravljeno v podjetju Delavnica d.o.o.,
Vrhnika (št. projekta 016/2016, november 2016, odgovorni prostorski načrtovalec Maj Juvanec,
u.d.i.a.).
Prostorski akt se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 414/1 2, 414113 del, 414114 del, 415/2,
415/3 del, 4 15/4 del, 415/5, 415/6, 415/7,415/8, 415/13, 415/21 del, 415/23 del, 415/35 del, 415/36
del, 415/37 del, 415/40 del, 415/41 del, 415/45 del, 415/75, 415/76, 415/78 del, vse v katastrski
občini Ig. Za enoto IG 11-3 Rastuka II je v Prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35112,
77112, 8115) opredeljena namenska raba se- čiste stanovanjske površine.

1

UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi
predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo varstvene usmeritve, izhodišča in
pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
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SPLOŠNI DEL

Vsebina splošnega dela naravovarstvenih smernic, določena v 98. členu ZON, je prikazana v
dokumentu Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora (št. naloge 8-III-22311-016/TK, maj 2016) in je deloma upoštevana že v osnutku prostorskega akta.
Območje, ki se ureja s podrobnim prostorskim načrtom, posega v naslednja območj a z
naravovarstvenim statusom:
- v celoti na ekološko pomembno območje EPO Ljubljansko barje (ident. št. 31400, Uredba o
ekološko pomembnih območjih, Uradni list 48/04, 33/13 in 99/13),
- deloma na posebno varstveno območje (območje Natura 2000) pSCI Ljubljansko barje
(SI3000271, Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS,
št. 110/04,59/07, 43/08, 8112, 33/13, 35113- popr., 39/13- odi. US , 3/14, 21/16),
- deloma na zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje - prvo varstveno območje
(Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, Uradni list RS, št. 112/08).

Poleg tega se obravnavano območje dotika:
- hidrološke in ekosistemske naravne vrednote državnega pomena Iščica (ident. št. 8075,
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 9311 O in
23115) in
- posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) SPA Ljubljansko barje (SI50000 14,
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 110/04,
59/07,43/08, 8112, 33/13,35/13 - popr., 39/13- odi. US, 3/14, 21116).

3

POSEBNIDEL

3.1 Konkretne usmeritve za varstvo posebnega varstvenega
(S/3000271)
-

-

območja

pSCI Ljubljansko barje

Vsi nasipi, objekti in pripad~oča dvorišča naj bodo od meje posebnega varstvenega območja
oddaljeni najmanj 20 m (toliko znaša neposredni vpliv gradnje stanovanjske stavbe z vrtom,
dvoriščem ali brez).
Lesno vegetacijo ob Iščici in travnati pas v širini 5 m od nje naj se ohrani v sonaravnem stanju:
ohrani se vso lesno vegetacijo, travnati pas pa se vzdržuje kot travnik.

3.2 Konkretne usmeritve za varstvo naravne vrednote Iščica (ident. št. 8075)
-

4

Brežin Iščice naj se ne utrjuje in v strugo n~ se ne posega.

POGOJI

V postopku sprejemanja prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske
ureditve z vidika varstva narave - naravovarstveno mnenje. Brez naravovarstvenega mnenja ali
obvestila, da izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogoče sprejeti prostorskega akta
(šesti odstavek 97. člena ZON).

2

Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko preJme zahtevo
pripravljavca akta. Tej zahtevi je treba priložiti končni predlog tega akta ter ustrezno
obrazložitev, kako je pripravljavec ob pripravi akta upošteval naravovarstvene smernice (sedmi
odstavek 97. člena ZON).
Besedilo končnega predloga prostorskega akta naj smiselno povzame oz.
narave, ki so podana v naravovarstvenih smernicah.
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upošteva 105.

člen

vključi določila

varstva

ZON.

Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana (tel. 011244 53 50).

Pripravili:
mag. Alja Grošelj , u.d.i.k.a.
naravovarstvena svetnica

dr. Darij
direktor

Krajčič

mag. Karin Gabrovšek, univ.dipl.biol.
na~etnica

Vodja OE:

Gregor Danev, univ.dipl.inž.gozd.
naravovarstveni svetnik
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja srednje Save
Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
F: 01 280 40 74
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

številka: 35001-655/2016-3
Datum: 29.11.2016
Vaša št.: 016/2016-03
Datoteka: Občina lgs-35001-655-2016.doc

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode izdaja na na podlagi drugega odstavka 14.
člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15), 58. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNnačrt, Uradni list RS 33/07,70/08-ZV0-16,1 08/09, 80/1 0ZUPUDPP, 106/10-popr. ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/1 2, 35/13
-Ski. US, 76/14-odl. US in 14/15- ZUUJFO), 61 . člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02,
110/02-ZG0-1 , 2/04 - ZZdri-A, 41/04-ZV0-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v
nadaljevanju: ZV-1) in Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskeaga načrta
za del območja IG11-3/SC Rastuka 11 (Mostiščar, številka 5, september 2016)

SMERNICE

(za

področje

upravljanja z vodami) k izdelavi predloga

Občinskega

podrobnega prostorskeaga

načrta za del območja IG11-3/SC Rastuka 11 (OPPN):

1.

V OPPN mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in prikazana tudi:
• Celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstoječih in predvidenih},
ureditev okolice, vsa obstoječa in nova komunalna infrastru ktu ra ter nači n poseganja
na vodna in priobalna zemljišča , pri čemer mora biti upoštevano dejansko stanje v
naravi,
•
Predvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na območju urejanja.
• V kolikor so na parceli prisotni barjanski jarki sekundarnega ali terciarnega pomena, j ih
ni dovoljeno zasipavati, razen v primeru vzpostavitve nadomestnih odvodnikov, ki bodo
prevajali potrebe vodne količine, kar je potrebno računsko dokazati.

2.

Zemljišče,

na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo
posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni
ekosistem , je vodno zemljišče celinskih voda. Vodno zem ljišče tekočih voda obsega
osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom , do izrazite geomorfološke spremembe.
Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom , do najvišjega
zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki
jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega
v prostor. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zem lj išče , je priobalno zemljišče
celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 2. reda 5 m od meje
vodnega zemljišča, razen za vodotoke kjer je z občinskim odlokom urejeno drugače (30.

člen

Odloka o prostorskem redu Občne Ig, Uradni list RS, št. 35/2012). Pas priobalnega
v območju ureditve je treba v dokumentaciji označiti in kotirati in mora biti odraz
dejanskega stanja v naravi.
zemljišča

3.

84. člen Zakona o vodah določa, da so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
•
ogrožali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč
•
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda
•
ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja
•
onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov

4.

Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se
omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih
vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1 ).

5.

Glede na to, da se obravnavani poseg nahaja znotraj vodovarstvenega območja z oznako
WO 111, je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št.
115/2007, 9/2008, 65/2012 in 93/2013)

•

lzkope, objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem območj u je treba graditi nad srednjo
gladino podzemne vode, povprečje zadnjih 1O let. Izjemoma je dovoljena gradnja, če se
transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10 odstotkov. če
je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba
pridobiti vodno soglasje.

•

Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.

•

Gradnja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot kot
nezahtevni objekt ali nepretočne greznice je dovoljena, če gre za zbiranje, odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode.

•

Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh
objekta, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na
WO 111 možna, če je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

•

Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na WO 111 možna, če
je zagotovljena obdelava vode v lovilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad
najvišjo gladino podzemne vode.

•

Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno
odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je možno če je cevovod, po katerem
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se očiščena odpadna voda odvaja v vodotok izveden tako, da je
podzemno vodo ali zajetje.

preprečeno

ponikanje v

•

Vse odpadne vode morajo biti obvezno pri ključene na javni kanalizacijski sistem v kolikor
ta obstaja, oziroma zagotoviti priključek odpadnih voda na javni kanal izacijski sistem takoj
ko bo to mogoče.

•

Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo .je potrebno preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.

•

Postavitev sanitarij na gradbišču ni dovoljena, razen če se uporabljajo
ali če je urejeno odvajanje iz stranišč v javno kanalizacijo.

•

Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko
dovoljena.

izločajo

kemična stranišča

snovi škodljive za vodo ni

6.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadn ih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015).

7.

Odvajanje padavinskih voda z urbanih površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom ZV1 (Uradni list RS, št. 67/02, 102/04-ZG0-1-UPB1, 2/04-ZZdri-A, 41/04-ZV0-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14) in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po
možnosti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske
odvod nike (zatravitev, travne plošče , morebitni suhi zadrževalnik, ...) .

8.

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na nači n kot to
predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS št. 47/05).

9.

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer na tak nači n ,
da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar
pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje. če ponikanje ni možno, kar je
potrebno računsko dokazati, je možno padavinske vode speljati v vodotok direktno ali
indirektno preko sistema meteorne kanalizacije širšega območja . Pri tem je potrebno
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske
odvodnike.

1O. Iz že izdelanih kart poplavne nevarnosti in evidentiranih poplavnih dogodkov izhaja, da je
širše območje izpostavljeno poplavam. Lokacija se nahaja delno v razredu preostale (Pp),
male (Pm) in srednje (Ps) poplavne nevarnosti. Zakon o vodah v 86. členu predpisuje, da
so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo
lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo
poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda.
11 . V skladu s 3.odstavkom 86. člena ZV-1 podrobnejša merila in pogoje za posege v prostor
določa Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih , ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l.
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RS št. 89/08) - v nadaljevanju Uredba in Občinski prostorski akti Občine Ig. Pogoji in
omejitve za načrtovanje posegov in dejavnosti so opisane v prilogah 1 in 2 Uredbe.
12. Za določitev območij ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije je potrebno
upoštevati Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zem lj išč v razrede
ogroženosti (Ur.l. RS št. 60/07) .
13. Iz strokovnih prilog (hidrološke hidravličn i elaborat) mora biti za širše območje razvidno, da
poseg in omilitveni ukrepi (varovalni, varstven i, izravnalni) ne povečujejo obstoječe
poplavne ogroženosti na območju in izven njega ter ne posegajo na območje celovitih
omilitvenih ukrepov, če so ti določeni ali predvideni. V dokumentaciji morajo biti prikazani
razredi poplavne nevarnosti pred in po posegu ter vsi omilitveni ukrepi, če so predvideni.
Nasipavanje poplavnih območij je dovoljeno le v okviru predvidenih omilitvenih ukrepov.
14. če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje
obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev
načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, nj ihovo izvedbo
pa končati pred začetkom posega v prostor.
15. če je na območju poplavne ali erozijske nevarnosti objekt ali se izvaja dejavnost v
nasprotju s pogoji in omejitvami iz Uredbe, je treba z načrtovanjem in izvedbo omilitvenih
ukrepov (varovalni, varstveni, izravnaln i) prednostno zagotoviti zmanjšanje njihove
ogroženosti najmanj do stopnje, ki v prilogah 1. in 2. Uredbe dopušča gradnjo te vrste
objektov ali izvajanja dejavnosti ob pogoju, da se poplavna in z njo povezana erozijska
nevarnost zunaj območja ne poslabša.
16. V kolikor se v okviru OPPN izvajajo celoviti omilitveni ukrepi, morajo biti v hidrološke hidravličnem elaboratu obdelani vsi s prostorskim aktom predvideni celoviti omilitveni
ukrepi in prikazana faznost izvajanja s prikazom stanja (karta poplavne nevarnosti ogroženosti za posamezno fazo), če so le te predvidene.
17. Pri pripravi projekta organizacije gradnje je treba upoštevati naslednje:
•
Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda, se mora gradnja
organizirati tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih, ali zad rževanja
zalednih voda ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje.
•
Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba
urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani
gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
18. Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje
90. čl. ZV-1 , in izvaja država in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne službe
in sistema civilne zaščite , je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture.
Zato je pri načrtovanju na predmetnem območju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih,
ali povezovalnih poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.
19. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se
omogoča varstvo pred škodljivim delovanj em voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih
vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1 ).
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20. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. in 151 .a členom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
zemljišču;

•

poseg na vodnem in priobalnem

•
•

poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po Zakonu o vodah;
poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

•
•

poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

•

poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenj e vodonosnika ali
vračanja vode v vodonosnik;
hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug
poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.

•

21. Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja je potrebno dosledno
upoštevati Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge
posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (uradni list RS, št. 25/09).

Obrazložitev:

Pooblaščenec

Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika, je z vlogo prispelo dne
15.11 .2016 v imenu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, zaprosil Direkcijo RS za vode
za izdajo smernic k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja IG11-3/SC Rastuka Il.
Vlogi je bilo priloženo:
Osnutek OPPN, št. 016/2016, november 2016
Pooblastilo
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNnačrt, Uradni list RS 33/07,70/08-ZV0-18,108/09,
80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr. ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/1 2,
35/13- Ski. US, 76/14-odl. US in 14/15 - ZUUJFO) v 58. členu določa, da Obči na pošlje osnutek
prostorskega načrta nosilcem urejanja prostora ter jih pozove k izdaji smernic za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve, ki jih mora pripravljavec prostorskega akta upoštevati pri
njegovi pripravi.
Po določilih 58. in 61 a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in drugega odstavka 14.
člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15) izda smernice za
načrtovanje Direkcija RS za vode.

Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora IG 11-3. Z robnim i ureditvami območje poseže
oz. neposredno vpliva tudi na sosednja območja: IG 10-1 in IG 11-2. Območje je omejeno na
južni strani z obstoječo zazidava pretežno enostanovanjskih hiš, na vzhodni strani s Škofljiško
cesto, na zahodni strani območje omejuje vodotok !žica (lščica) s svojim zelenim pasom.
Severni rob je grafično določen kot meja proti sosednji prostorski enoti IG 13-1 .
Površina ureditvenega območja meri cca 77.200 m2 in predstavlja nepozidano zemljišče. Ob
celotnem jugo zahodnem robu območja OPPN je obstoječe naselje stanovanjskih hiš (Rastuka)
na katerega se območje OPPN prometno in infrastrukturno navezuje.
Na območju OPPN je predvidenih cca. 80 stanovanjskih hiš ter športno igrišče ob reki lščici s
potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.
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območju

Lokacija se nahaja na vodovarstvenem

z oznako W O 111. Na oziroma neposredno ob

območju urejanja je vodotok reka lščica . Po razpoložljivih podatkih je območje delno poplavno.
Območje ni erozijsko ogroženo. Predviden je javni kanalizacijski sistem za komunalno in

meteorno odpadno vodo s

priključitvijo

na

obstoječo čistilno

napravo oziroma izlivom v reko

lščico.

Naslovni organ je vlogo in priloženo dokumentacijo proučil in podaja smernice k izdelavi
predloga prostorskega akta, Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja IG11-3/SC Rastuka 11, katere je pripravljalec prostorskega akta dolžan upoštevati.
Po pripravi predloga prostorskega akta - OPPN, Občina pozove nosilce urejanja prostora
(naslovni organ) k izdaji mnenja k pripravljenemu prostorskemu aktu.
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OBČINA IG
Režijski obrat
Govekarjeva cesta 6
1292 Ig

telefon: 01 / 2802-300
faks: 01/2802-322
e-pošta: info@obci na-i g.si
www.obcina-ig.si

številka: 3516-0025/2016
Datum: 13.12.2016

DELAVNICA, oblikovanje prostora d.o.o.
Tržaška cesta 3a
1360

VRHNIKA

SMERNICE ZA IZDELAVO OPPN IG11 -3/SC Rastuka 11 - KANALIZACIJA

Objekt:
Katastrska občina:
Parcelna št.:

Naslov obiekta:
Projektna dokumentacija:
Varstveni pas vodnih virov:
Datum vloge:
Ag lomeracija:

Občinski

podrobni prostorski načrt IG11-3/SC Rastuka 11
Ig
414/12, 414/13 del , 414/4 del, 415/2, 415/3 del 415/4 del,
415/5, 415/6, 415/7, 415/8, 415/13, 415/21 del, 415/23 del,
415/35 del, 415/36 del, 415/37 del, 415/40 del , 4 15/41 del,
415/45 del, 415/75, 415/76, 415/78 del
Ig
Osnutek OPPN , št. 016/2016 , Delavnica d.o .. o, Vrhnika,
november 2016
WO 3 - širše območje
15.11.2016
5208 - del območja (vo, ka)

Smernice za predmetno gradnjo izdajamo na podlagi vaše vloge in Odloka o odvajanju in čišče nj u
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig (Ur. L RS, št. 41 /09, 24/12).

1. Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi javno kanalizacijo om režje (fekalni in
meteorni kanal) in ga navezati na obstoječe javno kanalizacijs ko omrežje.
2. Javno kanalizacijsko omrežje (fekalni in meteorni kanal) mora potekati v
Upoštevati je potrebno ustrezne odmike med komunalnimi vod i.

cesti šču.

3.

Priključitev

posameznih objektov na obravnavanem o bmočju bo možna, ko bo javno
kanalizacijsko omrežje zgrajeno in predano v upravljanje izvajalcu gospodarske javne
službe.

4.

Tehnične

zahteve pri projektiranju kanalizacijskega omrežja, kanalizacijskih priključkih
in interne kanalizacije , so podane v dokumentu Projektiranje, tehnična izvedba 1n
uporaba javnega kanalizacijskega sistema, ki je dostopen na www.obcina-ig.si.

lO za DDV: SI 47731206,

Matičn a

št.: .5874769, Tran~akdj~ ki

r;tčun:

012 37-01 00000 3:.!0

5. Upoštevati je potrebno križanja in odmike med komunalnimi vodi skladno z
dokumentom Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega
sistema (www.obcina-ig.si).

6. Med gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja mora potekati nadzor s strani

Obči ne

Ig.

7. Pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetno območje je treba upoštevati:
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS; št.
98/2015)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
Občine Ig (Ur. list RS ; št. 41/09, 24/12).
Tehnične zahteve pri projektiranju kanalizacijskega omrežja , kanalizacijskih priključkih
in interne kanalizacije, ki so podane na www.obcina-ig.si.

Smernice veljajo eno leto od izdaje.

?-
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OBČINA IG
Režijski obrat
Govekarjeva cesta 6
12921g

te lefon: 01 .' 2802-300
faks: 01 / 2802-322
e-pošta: infocs>obcina-ig.si
www.obcina-ig.si

Številka:3513-0042/2016
Datum: 13.12.20 16

DELAVNICA, oblikovanje prostora d.o.o.
Tržaška cesta 3a
1360

VRHNIKA

SMERNICE ZA IZDELAVO OPPN IG11-3/SC Rastuka 11- VODOVOD

Objekt:
Katastrska občina:
Parcelna št. :

Naslov objekta :
Projektna dokumentacija:

Občinski

podrobni prostorski načrt IG11-3/SC Rastuka 11

Ig
414/12 , 414/13 del, 414/4 del, 415/2, 415/3 del 415/4 del,
415/5 , 415/6, 415/7 , 415/8, 415/13, 415/21 del, 415/23 del,
415/35 del, 415/36 del, 415/37 del, 415/40 del , 415/41 del,
415/45 del, 415/75, 415/76, 415/78 del

Ig

Osnutek OPPN , št. 016/2016, Delavnica d .o .. o , Vrhn ika ,
november 2016
Varstven i pas vodnih virov: WO 3 - širše območje
Datum vloge:
15.11 .2016
Aglomeracija :
5208 - del območja _(vo , ka)

Smernice za predmetno gradnjo izdajamo na podlagi vaše vloge in Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Ig (Ur. l. RS, št. 41/09).
1. Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi javno vodovodno omrežje in ga
navezati na obstoječe javno vodovodno omrežje.
2. Javno vodovodno omrežje mora potekati v
odmike med komunalnimi vodi.

cestišču.

Upoštevati je potrebno ustrezne

3.

Priključitev

posameznih objektov na obravnavanem območju bo možna, ko bo javno
vodovodno omrežje zgrajeno in predano v upravljanje izvajalcu gospodarske javne
službe.

4.

Tehn ične

zahteve pri projektiranju vodovodnega omrežja, vodovodnih priključkov so
podane v dokumentu Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega
sistema, ki je dostopen na www.obcina-ig.si.

5. Upoštevati je potrebno križanja in odmike med komunalnimi vodi skladno z
dokumentom Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javneg a vodovodnega sistema
(www.obcina-ig.si).

ID za DDV: SI -+7731206,

Matična

št.: 5874-769, Transakcijski

račun:

01237-0100000320

6. Med gradnjo javnega vodovodnega omrežja mora potekati nadzor s strani

Obči ne

Ig.

7. Pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetno območje je treba upoštevati:
Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/2012).
Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane (Ur. list RS , št. 115/2007, 65/2012, 93/201 3).
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ig (Ur. list RS; št. 41 /09).
Tehnične zahteve pri projektiranju vodovodnega om režja, vodovodnih priključkov so
podane na www.obcina-ig .si.

Smernice veljajo eno leto od izdaje.

Katja 1~~
Vodj/j Y ga obrata
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OBČINA IG
Občinska

telefon: 01/2802-300
faks: 01/2802-322

uprava

e-pošta: info@obcina-ig.si
www.obcina-ig.si

Govekarjeva cesta 6

1292 Ig

številka: 3512-0037/2016
Datum: 14.2.2017

Delavnica d.o.o.
Tržaška cesta 3A

1360 Vrhnika
SMERNICE za projektiranje za območje IG11-3/SC Rastuka 11
Investitor:

Objekt:
Katastrska občina:
Parce/na št.:

Naslov objekta:

Mitja Mavec, Motnik 7b, 1221 Motnik, Tomaž Mavec, Golo 1b,
1292 Ig, Marija Platnar, Kot 12a, 1292 Ig, Anton Modic, Kot 8,
1292 Ig, Janez Piškur, Zabrv 43, 1292 Ig, Franc Kocjan, Staje
13, 1292 Ig
Občinski podrobni prostorski načrt za območje IG11-3/SC
Rastuka 11
IG

414/12, 414/13 del, 414/14 del, 415/2, 415/3 del, 415/4
del, 415/5,415/6,415/7,415/8, 415/13,415/21 del,
415/23 del, 415/35 del, 415/36 del, 415/37 del, 415/40
del , 415/41 del, 415/45 del, 415/75, 415/76,415/78 del
1

Projektna dokumentacija:

Osnutek OPPN za območje IG11-3/SC Rastuka 11, št.
016/2016, izdelovalca Delavnica d.o.o. , Tržaška cesta 3A,
1360 Vrhnika, z dne november 2016

Posebni predpis:

1

Cesta:

1

Datum vloge:

15.11 .2016

Vašo vlogo smo obravnavali kot vlogo za izdajo projektnih pogojev po ZG0-1-UPB1 .
Smernice za predmetno projektiranje oziroma gradnjo izdajamo na podlag i vaše vloge ter
pooblastila investitorja in na osnovi 50. člena Zakona o graditvi objektov - ZG0-1-UPB1 (Uradni
list RS , št. 102/2004, 14/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami ) in 13. člena Odloka o
občinskih cestah (UO Mostiščar, št. 3/1999), kot sledi:
1.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:
• Zakon o javnih cestah (Uradni list RS , št. 33-06 - uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 57/08- ZLDUVCP, 42/09, 109/09 in naslednji);
• Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS , št. 56-08 - uradno prečiščeno
besedilo, 57/08- ZLDUVCP, 58/09 in naslednji);
• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS , št. 86/09 in naslednji);
• Odlok o občinskih cestah (Uradne objave Mostiščar, št. 3/99);
in ostale pravilnike, tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje;

ID za DDV: 5147731206,

Matična

št.: 5874769, Transakcijski

račun:

01237-0100000320

2.

Dostop in dovoz do predvidenih zemljišč , za celotno območje , se predvidi preko dovoznih
poti znotraj predvidenega območja , ki ga je potrebno urediti pravokotna na os javne poti.
Omenjene dovozne poti je potrebno tudi projektno obdelati - v skladu s veljavnimi predpisi
za cestogradnja;

3.

Potrebno je upoštevati tudi hodnike za pešce ter morebitne kolesarske poti znotraj naselja.
Hodniki za pešce morajo biti projektirani nivojsko, širine minimalno 1,5m ter ustrezno
označen i , skladno s predpisi;

4.

Za celotno obmo čj e je potrebno predvideti novo dostopno cesto, iz katere bo mogoč dostop
do posameznih objektov. Znotraj območja je potrebno zagotoviti ustrezno obračališče za
intervencijska vozila, komunalna vozila in podobno;

5.

Za prometni priključek na regionalno cesto je potrebno pridobiti smernice oziroma soglasje
upravljalca regionalne ceste, Direkcije RS za ceste, Ljubljana;

6.

Potrebno je upoštevati tudi omrežje javno razsvetljave znotraj območja . Upoštevati je
potrebno drogove ustrezne višine ter ustrezne svetilke (LED tehnologija);

7.

Med posameznimi hišnimi dovozi je potrebno zagotoviti razmak v minimalni širini 5,0m;

8.

Priključni radiji , dolžina ter širina cestnega
za cestogradnje;

9.

Cestni priključek in njegova neposredna okolica ob cesti morata biti urejena tako, da je
zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno. Da se preprečijo
škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija
gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske oziroma regionalne ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne službe za
ceste upravljalca. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako
stran občinske ceste širok:
pri zbirni lokalni cesti 8m
pri lokalni cesti 6m
pri javni poti 4m
pri javni poti za kolesarjenje 2m
Za podiranje dreves in objektov, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na
zemljiščih ali na objektih vzdolž ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojne občinske
službe za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del;

1O. Prometni priključek posameznega
dovozne poti;

priključka

zemljišča

morajo ustrezati predpisom, ki veljajo

mora biti prilagojen niveleti

vozišča

11. Na območju priključka je treba predvideti ustrezno odvodnjavanje, ki se prilagodi
ureditvi ceste;

interne

obstoječi

12. Potrebno je pridobiti soglasja vseh lastnikov zemljišča preko katerega poteka prometni
priključek (izkazati je potrebno lastništvo ali pa priložiti pogodbo o služnostni pravici
uporabe dovozne poti);
13. Ograja oziroma oporni zid se sme postaviti 1.5m od roba utrjenega roba cestišča (bankina)
oziroma na meji s plačnikom , če je le ta zgrajen vendar na parceli investitorja. Zgornji rob

ograje oziroma opernega zidu ne sme posegati v območje polja preglednosti, če se ograja
ali oporni zid postavlja ob javno cesto.
Dovoljenje za postavitev izda Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik. V primeru
odstopanj od navedenih odmikov in višin je potrebno pridobiti ustrezno soglasje;
14. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba
delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem ustrezne občinske
službe. Vloga za poseg v cestno telo ter zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj
15 dni pred predlaganim posegom oziroma rokom zapore ceste;
15. Investitor je dolžan kriti stroške, ki nastanejo ob dovoljenem in nedovoljenem posegu v
občinsko zemljišče oziroma v cesto. Dolžan pa je tudi vzpostaviti cesto v prvotno stanje;
16. Meteorne in ostale odpadne vode ni dovoljeno speljati na javne površine in dovoze. Utrjene
površine se odvodnjavajo preko kanalizacijskih objektov, ki morajo biti locirani na
investitorjevem zemljišču;
17. Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene parkirne površine na
funkcionalnem zemljišču uporabnika. Potrebno število parkirnih mest za stanovanjski
objekt 2PM.
Zagotovljeno mora biti varno vključevanje motornih vozil z dvorišča objekta na občinsko
cesto. Investitor je dolžan na gradbeni parceli zagotoviti prostor za obračanje vozil.
Skrajni rob parkiranega vozila mora biti oddaljen minimalno 1.5m od roba ceste ter fizično
ločen od cestišča ceste. Poleg navedenih parkirnih mest je potrebno zagotoviti še dodatno
število parkirnih mest (na skupnih površinah) namenjenih obiskovalcem, saj parkiranje vozil
na pločnikih in cestah ni dovoljeno. Ustrezno mora biti urejeno odvodnjavanje vseh utrjenih
površin, brez dotoka na javne površine oz. ceste;
18. Občina Ig ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte, kot
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi , ki bodo posledica obratovanja občinske
ceste na tangiranem odseku;
19. Investitor oziroma pooblaščenec je dolžan v roku dveh let od izdaje teh projektnih pogojev
zaprositi za izdajo soglasja. V nasprotnem primeru preneha veljavnost izdanih projektnih
pogojev, investitor pa si je dolžan ponovno pridobiti projektne pogoje Občine Ig.

Na podlagi 51. člena ZGO - 1 - UPB1 (z vsemi spremembami in dopolnitvami), Občina Ig vlagatelju ne
zaračunava stroškov izdaje dokumenta!

_./

Janez Miklič
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Poslati:
Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3A, 13 60 Vrhnika
arhiv, tu

TelekomSiovenije
Sektor za dostopovna omrežja
Center za dostopovna omrežja Ljubljana - Kranj
Stegne 19, 1000 Ljubljana, Tel.: (01) 23410 OO, Fax: (01) 51112 30

številka:
Vaš znak:
Datum :

DELAVNICA 0.0.0.
TRžAŠKA CESTA 3 A

76/02-00111201611150068
016/2016-01
21 .11.2016

1360 VRHNIKA

Zadeva:

Smernice, pogoji k izdelavi OPPN za del
3/SC RASTUKA 11.

območja

IG11-

Na podlagi: 30. , 34., 47., 51., 58. , 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni
list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10. ,- 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah- ZEKom-1 (Uradni
list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma
Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo smernice, pogoje k izdelavi OPPN za del območja IG113/SC RASTU KA 11..
1. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje
Telekoma Slovenije d.d k projektnim rešitvam
2. Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.
Pri projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do priklučne točke obstoječe KK in kablov.
Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja,
ternadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave
napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega
nastali.
3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi,izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).
4. Potrebno je izdelati PGD/PZI zaščite oz. morebitne prestavitve obstoječega TK omrežja Telekoma in projekt
PGD/PZI TK priključka za predvideno novogradnjo.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Peter Goršič , tel.: 01 500 6113
Lep pozdrav!
Postopek vodil:
Boris Stanovnik

.~,.·
aA
. ,j Teleko~Siovenije.
Ži .

167

d.d.

Vodja centra:
Saša Dejak

V vednost: naslov, arhiv

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 l j ubljana. t el.: +386 1 23ll 10 OO, www.telekom.si
Vlo.tna ~t.. lka. ]J2<162q/()O. Ol<rolno sodi~evljubljari. Osnovni kapital: 272.72o.ssq.33 EUR. Matlt:na ~tovilka SQ1qolB.Identlfikacijs ka ~evlka za oov: SI98SU73q
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 1O, 1 000 Ljubljana

T: 01 369 59 OO
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.g ov.si

Delavnica, oblikovanje prostora, d.o.o.
Tržaška cesta 3a
1360 Vrhnika

Številka:
Datum :

35012-163/2016/7
14. 12. 2016

Na podlagi vloge podje~a Delavnica, oblikovanje prostora, d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: Delavnica d.o.o.) daje Ministrstvo za kulturo, Maistrova 1O, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju Ministrstvo) na podlagi 58 . člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št 33/07, 70/08- ZV0-1 B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C, 57/12,
57/12-ZUPUDPP-A, (109/12) , 76/14-odl. US in 14/15-ZUUJFO; vnada ljevanjuZPNačrt)
ter na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št 16/08, 123/08,
8/11- ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

SMERNICE ZA NAČRTOVANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA DEL OBMOČJA IG11-3/SC RASTUKA 11

1. PODATKI O VLOGI

Podjetje Delavnica d.o.o. je z vlogo št 016/2016-03 z dne 15. 11. 2016, prejeto dne
16. 11 . 2016, pozvalo Ministrstvo, da na podlagi drugega odstavka 58. člena ZPNačrt izda
smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja IG11 3/SC Rastuka 11. Vlogi je bilo priloženo:
osnutek OPPN za del območja IG11-3/SC Rastuka 11 (izdelal Delavn ica d.o. o., V rhnika,
št projekta 016/2016, november 2016)
pooblastilo Občine Ig št 3505-004/2016 z dne 27 . 10. 2016.

2.

SMERNICE ZA NAČRTOVANJE

2.1 . UVOD

V postopkih priprave prostorskih aktov je treba pridobiti smernice varstva kulturne
jih izda Ministrstvo (76. člen ZVKD-1 ).
Smernice obsegajo:

dediščine ,

ki

splošni del
posebni del
S splošnim delom so opredeljeni veljavni predpisi s področja varstva kulturne dediščine, ki jih je
treba upoštevati pri pripravi prostorskega akta, usmeritve za celostno ohranjanje kulturne
dediščine , režimi varstva kulturne dedišči ne, obveznosti glede pridobivanj a ku lturnovarstvenih
soglasij in usmeritve za presojo vplivov prostorskega akta na kulturno dedišči no in arheološke
ostaline v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje.
S posebnim delom so opredeljene enote dediščine , na katere imajo načrtovane prostorske
ureditve vpliv, podani so predlogi rešitev in ukrepov ter opredelitev do načrtovanih prostorskih
ureditev.
Za pripravo posebnega dela smernic je Ministrstvo pridobilo gradivo za smernice (84. člen
ZVKD-1) s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana (dopis št. 3500055/2016/4 z dne 14. 12. 2016)

2.2. SPLOŠNI DEL SMERNIC ZA NAČRTOVANJE
Splošni del smernic za načrtovanje je objavljen na spletni strani Ministrstva za ku lturo
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kulturno_dediscino/varstvo_nepremicn
e_kulturne_dediscine/oppn/ (dopis št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11 . 2016).

2.3. POSEBNI DEL SMERNIC ZA NAČRTOVANJE
2.3.1 . Podatki o kulturni

dediščini

Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov na okolje se nahajajo naslednj e
enote kulturne dediščine:
EŠD
11819
9368

IME
Ljubljana- Kulturna krajina Ljubljansko
barje
Ljubljana -Arheološko območje Ljubljansko
barje

REŽIM

POD REŽIM
kulturna krajina

dediščina

arheološko

naj dišče

Za potrebe priprave prostorskega akta je treba pridobiti ažurne digitalne podatke o kulturni
dediščini. Podatki se pridobijo z oddajo vloge v spletni aplikaciji na naslovu http://evrd.situla.org
(meni: "Vloga"), v kateri se podatki po odobritvi vloge lahko tudi prevzamejo. V rubriki
geografski obseg se izbere tisto območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, ki je pristojna za območje občine.
Opozarjamo, da se podatki o pravnih režimih varstva v sloju eVrd sprem injajo (npr. kulturna
dediščina lahko pridobi ali izgubi status kulturnega spomenika, zaradi uskladitve z DKN se
lahko spremenijo meje območja, lahko se spremeni kategorija varstva (npr. dediščin a se varuje
le še dokumentarno), v register se vpiše nova enota ded iščin e ... ), zato j e v vseh fazah priprave
prostorskega akta treba po potrebi pridobiti in upoštevati ažurne podatke o kulturni dediščini.
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V prikazu stanja prostora, ki je priloga akta, mora biti v delu , ki se nanaša na območj a , varovana
skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine , razviden vir in datum podatkov, ki jih je
prostorski načrtovalec uporabil za prikaz stanja prostora.

2.3.2. Predlogi rešitev in ukrepov za varstvo ter opredelitev do
ureditev

načrtovanih

prostorskih

Za območje predvidene stanovanjske pozidave je potrebno izdelati kraj insko ureditven i načrt, ki
bo predvidel obsaditev območja soseske z avtohtono vegetacijo, zn ačilno za kulturno krajino
Ljubljanskega barja. Prav tako je potrebno predvideti tudi zelene površine v naselju, ki bodo
členile obravnavani prostor.
Tok vodotoka in zarast ob njem je potrebno ohraniti v obstoječem stanj u. Ob vodotoku je
potreben odmik pozidave od vodnega roba in ohranitev zelenih površin v obrečnem prostoru .
Vi la bloki z višino 1O metrov niso primerni za obravnavano
vertikalni gabarit do višine P+1 .

območje. Priporočamo

maksimalni

Obravnavano območje mora biti še v času priprave prostorskega akta (do predloga OPPN)
predhodno arheološko raziskane in sicer:
1. najprej je potrebno opraviti arheološko ovrednotenje virov (historično analizo) za
območje posegov in interpretacijo lidar posnetkov,
2. nato se izvede strojne testne sonde, ki morajo pokriti 3% območja OPPN ; lega sond se
uskladi z rezultati lidar interpretacije in odgovornim konservatorj em,
3. iz vsake kulturne plasti v sandi je potrebno vzeti vzorec za mokro sej anje in
paleobotanične analize,
4. v primeru odkritja lesenih struktur oz. obdelanih kosov lesa, naj se predvidi tudi
prisotnost specialista za moker les.
Arheološke raziskave mora zagotoviti investitor posega v prostor,
V primeru odkritja izjemnih najdb zahtevamo spremembo izvedbenega projekta in prezentiranje
odkriti arheoloških ostalin in situ.

3. ZAKLJUČEK
Pri pripravi predloga akta naj se upošteva splošni in posebni del smernic. V tekstualnem delu
odloka morajo biti v določbah , ki se nanašajo na rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje
ded iščine, vključene naslednje vsebine:
podatki o kulturni dedišči n i , ki se nahaja v območju urejanja, in zanjo veljavni pravn i
režim varstva
obveznosti glede pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja
predlogi rešitev in ukrepov za varstvo, ki se morajo pri projektiranju in izvajanju gradnje
ter drugih posegov v prostor upoštevati zaradi varstva kulturne dedišči ne

Pred sprej etjem prostorskega akta je treba pridobiti mnenje Ministrstva, s katerim se ugotovi
sprejemlj ivost predlaganih rešitev v predlogu prostorskega akta z vidika varstva ku lturne
dediščine . Zahtevi za izdajo mnenja mora biti priložen predlog prostors kega akta s prilogami
(prikaz stanja prostora) .
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Prosimo, da se vlogo za izdajo mnenja, skupaj s predlogom akta, posreduje v vednost tud i
ZVKDS OE Ljubljana, ki pripravlja strokovno gradivo za mnenje.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Veronika Leskovšek
sekretarka
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Vročiti:

Naslovnik, priporočeno
ZVKDS OE Ljubljana, tajnistvo.lj@zvkds.si , poe- pošti
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----j VrECC

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

www.mzip.gov.si

Občina

Ig

Govekarjeva cesta 6
12921g

številka:
Datum:
Zadeva:

350-161/2016/3-00721215
-1 1:"12.2016
Občinski

podrobni prostorski načrt IG11-3/SC Rastuka 11- SMERNICE S
PODROČJA DRŽAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE, RAZEN
AVTOCEST

Ministrstvo za infrastrukturo izdaja na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) v povezavi s prvim odstavkom 55. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 109/1 O) kot nosilec urejanja prostora s področja državne cestne
infrastrukture, razen za avtoceste v smislu 21. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/2012), za katere na podlagi 23. člena istega zakona smernice izdaja
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d .d., na vlogo Občine Ig

k osnutku

SMERNICE
podrobnega prostorskega
IG11-3/SC Rastuka 11,

Občinskega

načrta

ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi predloga akta. Priložena strokovna izhodišča , ki jih je
pod št. 37167-2753/2016/5 (1502) z dne 30.11.2016 pripravil upravljavec državnih cest
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo , so sestavni del izdanih smernic.
Prosimo , da se za morebitne dodatne informacije in pojasnila obračate neposredno na
pripravljavca strokovnih izhodišč.
S spoštovanjem.

Priprf +
:
mag. . g n Pezdirc
sekret r
Priloga:
- kot v tekstu

-:z·

Poslati:
- naslovniku, po pošti, priporočeno
-Direkcija RS za infrastrukturo, elektronsko
-zbirka dokumentarnega gradiva

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Sektor za upravljanje cest
Območje Ljubljana
Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana

T. 01 478 80 92
F : 01 478 81 02
E gp drsi@gov.sr
www.dr gov si

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKTORAT ZA KOPENSKI PROMET
Langusova ulica 4
1535 LJUBLJANA

Stevilka:
Datum:

37167-2753/2016/5 (1502)
30.11.2016

Zadeva: STROKOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SMERNIC ZA OBČINSKI PODROBNI
PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA IG11-3/SC RASTUKA Il V OBČINI IG
Zveza: vloga št. 016/2016-01 , z dne 14 11 .2016, prejeta dne 15.11 .2016 in dopolnjena dne 16.11.2016

Obravnavano območje se nahaja ob regionalni cesti R 3- 728, odsek 1148 Skofljica- Ig od km
3,990 do km 4,050 desno v smeri stacionaže ceste.

V nadaljnjih postopkih urejanja načrtovane prostorske ureditve je treba upoštevati:
•

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na
javnih cestah (Uradni list RS. št. 7/2012). Pravilnik o proj ektiranju cest (Uradni list RS.
št. 91/05, 26/06), Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št.
86/09), ter vso veljavno zakonodajo s področja javnih cest.

•

V nadaljnjih postopkih urejanja načrtovane prostorske ureditve in pri pripravi projektne
dokumentacije je potrebno za dimenzioniranje obstoječih in novo predvidenih cestnih
priključkov iz državnih cest upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja javnih cest.

•

Prometno ureditev obravnavanega območJa na državno cesto R 3- 728/1148 SkofljicaIg je potrebno načrtovati na osnovi izdelane prometne študije že v fazi priprave odloka.

•

Ureditev celotne infrastrukture je potrebno predvideti sočasno oziroma predhodno pred
gradnjami v okviru obravnavanega območja .

načrtovanimi

•

Meteorna in druga odpadna voda z objektov in pripadajočih ureditev ne sme biti
speljana v naprave za odvodnjavanje državnih cest in njihovega cestnega sveta.
Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema
odvodnjavanja državnih cest.
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•

Gradnja gospodarske javne infrastrukture ne sme posegati v cestno telo regionalne
ceste, razen v primeru križanj.

•

Za ureditev novih ali preureditev obstoječih dovozov ter za vse posege v varovalnem
pasu in v cestnem telesu državne ceste obravnavanega planskega območja na državno
cesto, si je potrebno pridobiti pogoje in oziroma soglasje Direkcije RS za Infrastrukturo
po postopku kot ga predpisuje Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in
vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, ~t. 7/2012). Projektni
pogoji in soglasje bodo izdani na projektno dokumentacijo, skladno z Zakonom o
graditvi objektov (Uradni list RS M. 102/04 - uradno preči~čeno besedilo, 14/05- popr.,
92/05- ZJC-8, 93/05- ZVMS , 111 /05- odi. US, 126/07 , 108/09, 57/12, 110/13,
19/ 15).

S spoštova~jem
,
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se:!al~ka

e ,m

.,

vodja Sektorja za upravljanje cest

Vročiti :

gp.mzi@gov.si,
drago.bregar@gov.si,
martina.hrastnik@gov .s1,
bogdan .pezdirc@gov.si

Damir Topolko, univ. dipl. ekon.
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DELAVNICA OBLIKOVANJE PROSTORA
TRŽAŠKA CESTA 3A
1360 VRHNIKA

naš znak: JPE-302-013/2019-002

datum: 30.7.2019

vaš znak: elektronsko sporočilo

ZADEVA: Smernice za izdelavo OPPN za

območje

IG 11-3/SC Rastuka 11

Spoštovani,
Z Vašo vlogo po elektronski pošti z dne 18.7 .2018, ste nas zaprosili za izdajo smernic k
osnutku OPPN za del območja urejanja IG 11-3/SC Rastuka II (v nadaljevanju OPPN).
Območje OPPN obsega nezazidane površine, ki so na južni strani zamejene z obstoječo
zazidava pretežno enostanovanjskih hiš, na vzhodni strani s Škofljiško cesto, na
severnem robu je grafično določen kot meja proti sosednji prostorski enoti IG 13-1. Na
zahodni strani območje omejuje vodotok Ižica s svojim zelenim pasom . Na območju
OPPN je načrtovana gradnja 38 stanovanjskih objektov in športnega parka s tekaške
stezo.
Smernice izdajamo na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 78-4384/2002).

V odloku o OPPN naj bo v tekstualnem delu v poglavju 4.1 Zasnova komunalne
infrastrukture »Distribucijsko plinovodno omrežje<< navedeno:
1. Predvideni objekti na območju OPPN se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne
tople vode, priključijo na distribucijsko srednjetlačno omreŽje zemeljskega plina srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežJe z delovnim tlakom 0,5-4 bar.
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energetika ljubljana

2. Obstoječi glavni distribucijski plinovodi S2931, S2932, S2933, S2934 preko katerih
se bo vršita oskrba načrtovanega OPPN potekajo v cestišču Škurhove, Rakaljeve,
Vodomčeve in Ponirkove ulice. Omenjeni plinovodi po zmogljivosti zadoščajo za
priključitev in oskrbo načrtovanih objektov z zemeljskim plinom.
3. Za priključitev načrtovanih objektov na območju OPPN bo treba izvesti priključne
plinovode in novo glavno plinovodno omreŽje po območju OPPN do obstoječih
glavnih distribucijskih plinovodov. Novo glavno plinovodno omreŽje se gradi v sklopu
komunalnega opremljanja OPPN in služi oskrbi obravnavanega območja OPPN.
4. Plinovodno omreŽje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s
Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omreŽje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Ig (Uradni list RS, št 65/2007), Pravilnikom o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim
tlakam do vključno 16 bar (Uradni list RS, št 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omreŽja za geografsko
območje Občine Ig (Uradni list RS, št. 25/2008, 11/2011) in Tehničnimi zahtevami
za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav
(Energetika Ljubljana, d. o. o., 1O. dopolnjena izdaja, maj 2012).
S tem

dokumentom

se

preklicujejo smernice

Energetike

Ljubljana

št.:

JPE-

302/029/2016-003 z dne 21.11.2016.

Gradnja novega glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja:
Do območja in po območju OPPN bo treba zgraditi glavno plinovodno omrežje v skupni
dolžini cca 630 m z navezavo na obstoječe glavno distribucijsko plinovodno omrežje.
Stroški gradnje novega glavnega plinovodnega omrežja so ocenjeni na cca 95.000 EUR.
V prilogi Vam pošiljamo situacijo z vrisanim obstoječim in predvidenim plinovod nim
omrežjem na obravnavanem območju OPPN.
Lep pozdrav,

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA UUBUANA d.o.o.
Aleš Cjuha
namestnik vodje Sektorja za investicije in razvoj
Pripravil/a:
Janez Garvas

@energetika /}ubij
Encrgetil'a Ljubljana, d. o . .
Verr;vškova 6? 1001 L " bl.

-·

JU

uana

5.3

Mnenja nosilcev urejanja prostora

Mnenja nosilcev urejanja prostora se dodajo v fazi priprave OPPN, ko se bodo pridobila.
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6
6.1

Obrazložitev in utemeljitev OPPN
Koncept

Zasnova umešča nove individualne stanovanjske objekte na rob današnjega travnika, tako da objekti
smiselno nadaljujejo zazidavo naselja Rastuka I, tako v tipološkem smislu, kot v infrastrukturnem
smislu. Z umeščanjem večje odprte zelene in športne površine v smeri proti barju se z vidika vedute
območje mehko izteče v kmetijske površine v osrednjem ter vzhodnem delu območja. Na severnem
robu območja je predviden koridor za cestno navezavo (obvoznico), skladno s konceptom prometnega
urejanja določenim v PRO za naselje Ig.
Prometno omrežje, ki v dobršni meri določa prostorsko podobo območja, izhaja iz ulične mreže Rastuke
I, tako da »podaljša« obstoječo Škurhovo, Rakarjevo, Vodomčevo in Ponirkovo ulico proti barju in iz njih
napaja nove stanovanjske objekte. Za izboljšanje prometne dostopnosti se na meji med obstoječo
Rastuko I in Rastuko II vzpostavi nova prometnica, ki se napaja na državno Škofljiško cesto. Cesta je
trasirana na koridor obstoječih primarnih kanalizacijskih vodov do čistilne naprave.
Športni park oz. odprte zelene površine so na severnem delu območja, programsko in dojemsko
navezane na obvodni prostor vodotoka Iščice. Hkrati se lahko smiselno navežejo na načrtovani
hipodrom, še severneje od predmetnega območja.
Prometna mreža in komunalna infrastruktura se navezuje na že izgrajeno omrežje obstoječega naselja
Rastuka I.

6.2

Opis ureditev

Območje OPPN je razdeljeno na 6 prostorskih enot (PE), ki obsegajo logične sklope območja kot celote
in za katere so določene enotne rešitve.

6.2.1 PE1 (cesta)
PE1 predstavlja območje za novo glavno napajalno cesto tako za novo načrtovane ureditve, kot za
obstoječe objekte Rastuke I. Poteka po robu sedanje zazidave. Izvede oz. rekonstruira se priključek na
državno Škofljiško cesto z izvedbo klasičnega ne semaforiziranega križišča. V prometni študiji se je
izkazalo, da je tak tip križišča, glede na obstoječe in načrtovane obremenitve ustreznejši od krožišča.
Cesta v PE1 ima poleg cestnega profila predviden kolesarski pas na vozišču na obeh straneh. Na
severni strani (proti novim objektom) je hodnik za pešce. Območje neposrednega stika z obstoječo
zazidavo je določeno za zeleni pas oz. meteorni jarek, ki odvaja poplavno vodo v primeru poplavnih
dogodkov.
Na skrajnem zahodnem robu (ob vodotoku Iščici) je prostor za obračanje komunalnih vozil ter območje
za eko otok. Kolesarska steza in koridor za pešce se nadaljujeta do komunikacijske osi ob vodotoku
Iščice.
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6.2.2 PE2 (stanovanjska zazidava)
PE2 je območje za 23 individualnih stanovanjskih objektov. Locirani so na svojih gradbenih parcelah
velikosti med 400 in 700 m2. Vsi so napajani z novih ulic – podaljškov obstoječih ulic Rastuke I. Na
vsaki gradbeni parceli je možno postaviti eno ali dvostanovanjski objekt. Manj kot polovica le-tega ima
lahko tudi spremljajočo poslovno rabo (pisarna na domu, frizerski lokal, …).
Objekti se locirajo znotraj določenih gradbenih mej, ki so določeno asimetrično glede na odmike do
sosedov. Odmik od parcelne meje na severu je manjši, na južni strani pa večji. Tako se omogoči
umeščanje objektov na rob posamezne parcele in posledično boljši izkoristek vrta objekta. Z asimetrično
določitvijo se preprečuje, da bi bili posamezni objekti preblizu drug drugemu. To omogoča tudi
racionalno zasnovo v smislu požarno varnostnih odmikov in zagotavljanja osončenja.
Ker se objekti priključujejo na malo prometne ulice, je dopuščeno prometno »izključevanje« iz prometa z
vzvratno vožnjo, tako da se ohranja prometna varnost. Ne zahteva pa se obračanja na lastni parceli. To
je drugi pomemben ukrep za zagotavljanje čim večjega kvalitetnega odprtega prostora ob objektih –
vrta. Omogočen je z določitvijo ustreznega profila cestišča, ki omogoča manipulacijo osebnih vozil.
Kapacitivno in oblikovno so določila v OPPN v veliki meri povzeta po določilih za podoben tip objektov,
ki sicer veljajo na drugih območjih občine. Gre za relativno odprta določila, ki omogočajo svobodno in
kvalitetno arhitekturno zasnovo objektov. Ne teži se k poenotenju.
Takšna določila dopuščajo veliko prostora za dobro arhitekturo, po drugi strani pa ne omejujejo slabe
arhitekture v prostoru.
Gre za določila, ki veljajo tudi na drugih območjih občine in jih že s tega vidika gre povzeti.

6.2.3 PE3 (stanovanjska zazidava)
Za območje PE3 velja enak koncept in izhodišča kot za PE2. Delitev v svojo PE je posledica zlasti
različne lastniške strukture in prispeva k preglednosti prostorskega akta.

6.2.4 PE4 (športni park)
Severni del območja predstavlja športni park oz. odprte zelene površine. Gre za večjo površino, ki je v
javni lasti – Občine Ig. V OPPN je določena raba za potrebe ureditve športnih površin ter ureditev
zelenega prostora. Ker gre za javne programe oz. programe v javnem interesu, v lasti občine, so
določila za oblikovanje in kapacitete v OPPN kar se da odprta. To omogoča, da se lahko v ta prostor
umešča najširši krog športnih programov, brez eventualnih sprememb prostorskega akta.
Območje je dovolj veliko, da se da vanj umestiti standardno 400m atletsko stezo. Znotraj nje tudi
standardno veliko nogometno igrišče ali pa večje število prostorsko manj zahtevnih športnih površin
(odbojka, košarka, kotalkališče, pump track steza, odbojka na mivki, skoki, …).
Poleg športnih vsebin se v to območje umešča otroško igrišče ter krajinske ureditve, kot so obvezne
mejice, ter še druge krajinske ureditve.
Na območju PE4 je dopustno postaviti en prostorsko omejen gostinski objekt (kavarna), katerega
pomembna funkcija je nadzorovanje uporabe odprtih in športnih površin, ter zagotavljanje podpornih
storitev (sanitarije, garderobe, …).
Poleg gostinskega objekta je možno postaviti en podporni športni objekt (skladišče športni rekvizitov,
klubski prostor, garderobe, sanitarije, tribune, …).
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Na območju je za njegove lastne potrebe potrebno urediti parkirna mesta, kjer koli se v nadaljnjih fazah
projektiranja izkaže za najbolj primerno. Skladno z zahtevami iz PRO je potrebno del parkirnih mest
zagotoviti tudi za potrebe hipodroma in Krajinskega parka Barje.

6.2.5 PE5 (parkovna ureditev ob Iščici)
PE5 je logično nadaljevanje ureditev PE4 proti vodotoku Iščici. Območje ima drugo vrhnjo namensko
rabo (ZP – zelene površine), in zlasti zaradi varovanja prostora ob vodotoku Iščici se to območje
načelno ohranja v takšnem stanju, kot je danes: pas obrečne vegetacije ter v nadaljevanju travnik.
Dopuščeni posegi so zgolj za javen potrebe: poti in podobne ureditve.

6.2.6 PE6 (koridor za obvoznice)
PRO določa da preko območje poteka trasa »obvoznice«, cestne povezave med Škofljiško in
Ljubljansko cesto. Ker v času priprave predmetnega OPPN še ni izoblikovanih usmeritev oz. prostorsko
tehničnih rešitev za novo traso se v predmetnem OPPN ohranja relativno bogato dimenzioniran
prostorski rezervat zanjo. Prikazano je, da je umestitev možna, natančnejših parametrov pa se ne
določa.

6.3

Kapacitete

V PE2 je načrtovanih 23, v PE3 pa 16 novih individualnih stanovanjskih objektov, skupaj 39 hiš.
Načelno bodo to enostanovanjske individualne hiše, ki pa so lahko tudi dvostanovanjske.
V športnem parku (PE4) je lahko en manjši gostinski obrat ter servisni športni objekt.
Ob predpostavki 3 PE/stanovanje in vseh objektov v dvostanovanjski izvedbi, je na območju
maksimalno novo 234 PE.
Ob predpostavki, da bo imel vsak nov stanovanjski objekt 250 m2 BEP, to pomeni na celotnem območju
novih 10.000 m2 BEP.

6.4

Poplavna varnost

Območje je danes poplavno ogroženo. Večinoma spada v območje majhne in srednje poplavne
nevarnosti. Poplavljata vodotok Draščica, ki se preko obstoječih cest na območju Rastuka I razliva na
predmetno območje, ter vodotok Iščica, ko prestopi bregove in poplavi sosednje površine.
Na osnovi hidrološke študije se ustrezno poplavno varnost za novo načrtovane objekte zagotavlja z
določitvijo ustrezne najnižje kote objektov oz. zunanje ureditve okoli objektov.
Za zagotavljanje poplavne varnosti tako načrtovanih, kot obstoječih objektov na območju Rastuke I se
določa niveleta in naklon novih cest, ki omogočajo, da voda iz Draščice lahko nemoteno, preko
obstoječih in novih cest, odteče proti Iščici.
Ker se s povišanjem kote za novo načrtovane objekte na območju zmanjšajo razlivne površine, je
predviden nadomestni oz. omilitveni ukrep, da se za cca. 40 cm zniža niveleta na območju športnega
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parka. S tem se ustvari nadomestni razlivni volumen za poplavne vode. To območje je nagnjeno proti
vodotoku Iščici, tako da se tja odtečejo poplavne vode, ko se umikajo.

6.5

Krajinska ureditev

V OPPN so vključene zahteve za krajinsko ureditev območja. Zlasti se te nanašajo na ohranjanje
obrečnega prostora ob vodotoku Iščici, ohranja se obrečna vegetacija ter relativno širok travniški pas ob
njem. Sama krajinska ureditev športnega parka oz. odprtih zelenih površin bo predmet natančnejšega
projektiranja (ko bo znan natančnejši program). V OPPN so kot obvezni ukrepi, ki zagotavljajo ustrezen
nivo krajinskega oblikovanja oz. oblikovan stik med načrtovanimi posegi in občutljivo kulturno krajino
Ljubljanskega barja, zahteva za ureditev zelenegaa pasu iz. jarka med obstoječo zazidavo ter novo
načrtovano cesto (ki ima tudi ločilno funkcijo, protipoplavno, predstavlja koridor za komunalne vode in
vnaša zelene površine med same objekte) ter obvezna vzpostavitev dveh mejic, ki obrobljata športni
park. Prav ti dve sta ključni za zagotavljanje prepleta tipične slike kulturne krajine barja, razrezane z
mejicami, ter urbanega območja.

Slika 19 Z rumeno označeno polje obveznih dveh mejic.

6.5.1 Mejice
Pomemben del varovanja Ljubljanskega barja so značilni krajinski vzorci, med katere spadajo tudi
mejice.
Mejice so v najširšem smislu ozki pasovi grmovja ali dreves, ki jih pri tleh obraščajo zelišča. Mejice so
bile že v preteklosti zelo pomemben krajinski element. Pomembne so bile tako z naravovarstvenega
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vidika kot tudi za kmetovanje. Služile so označevanju lastniških meja posameznih parcel, razmejevale
so pašnike od njivskih površin, zagotavljale so les za kurjavo, ipd. Zaradi potreb po povečevanju
obdelovalnih površin in gradnje cestnih povezav se je število mejic sčasoma začelo zmanjševati.
Mejice predstavljajo zakladnico življenja v kmetijski krajini in so tudi njeni gradniki. Številne vrste prosto
živečih živali so močno odvisne od mejic, kot so npr. sesalci, ptice, metulji, vešče in druge žuželke,
travniške kače, polži, hrošči, pajki, drugi nevretenčarji, lišaji, glive,... Ker predstavljajo habitat za ptice in
žuželke, imajo pomembno vlogo pri opraševanju kmetijskih rastlin, prav tako pa nudijo biološko varstvo
škodljivcev. Pomembno vlogo imajo tudi pri regulaciji preskrbe posevkov z vodo in ščitijo tla pred vetrno
in vodno erozijo. V mejicah pa lahko najdemo tudi redke rastlinske vrste, veliko plodonosnih rastlin (npr.
kostanj, leska, robide, gozdne jagode) in tudi zdravilnih zeli (npr. glog, bezeg, šipek, dobra misel, črni
trn). Ker mejice prispevajo k biotski raznovrstnosti in krajinski pestrosti, jih je vredno ohranjati.
S krajinskega vidika mejice služijo razmejevanju površin, ohranjajo mozaičnost krajine in zagotavljajo
estetski videz krajine. Z naravovarstvenega in okoljskega vidika pa mejice predstavljajo habitat in vir
hrane za ptice, čebele in druge prosto živeče živali, so preletni in migracijski koridorji, so pribežališče za
živali, zmanjšujejo spiranje hranil in ostankov fitofarmacevtskih sredstev v podzemne vode, zmanjšujejo
negativne vplive podnebnih sprememb in zmanjšujejo ogljični odtis.
Obravnavano območje predstavlja mejo naselja in vzpostavlja stik z odprtimi površinami Ljubljanskega
barja, zato je pomembno, da se z načrtovanimi zelenimi površinami čim bolj približa za to območje
značilnim krajinskim vzorcem. Predvidena je vzpostavitev dveh daljših pasov grmovja in dreves (mejic),
ki potekata v smeri od jugo-vzhoda proti severo-zahodu v dolžini cca. 220 metrov. Mejici se vzpostavita
predvsem z namenom kreiranja značilnega krajinskega vzorca in s tem vpetosti v širši prostor ter kot
element kvalitetnega zelenja v naselju. Mejice so tudi v bolj urbanih okoljih pomemben življenjski prostor
rastlin in živali.
Da bi dosegli naravovarstveni in okoljski potencial predvidenih mejic je pomembno, da se mejice
oblikujejo kot pas grmovnic, dreves in zeli različnih avtohtonih vrst. Prav tako je pomembno izbrati
rastline, ki so zrasle iz semen lokalnega izvora, saj bodo te rastline bolj prilagojene lokalnim rastnim
razmeram. Na Ljubljanskem barju v mejicah na bolj suhih tleh rastejo npr. navadni šipek (Rosa canina),
rdeči dren (Cornus sanguinea), črni trn (Prunusspinosa), navadni in enovrati glog (Crataegus laevigata,
C. monogyna), navadna trdoleska (Euonymus europaea) in druge grmovnice. Na bolj vlažnih tleh ter ob
mnogih barjanskih kanalih in vodotokih uspevajo mejice črne jelše (Alnus glutinosa) in nekatere druge
vlagoljubne drevesne vrste, kot so veliki jesen (Fraxinus excelsior), črni topol (Populus nigra), čremsa
(Prunus padus) in različne vrste vrb (Salix). Ko mejico zasadimo, je treba skrbeti za ustrezen in že v
naprej načrtovan dolgoročni cikel vzdrževanja.
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Slika 20 Krajina Ljubljanskega barja, vir: http://www.natura2000.si, foto: Oskar Karel Dolenc

Slika 21 Mejice, vir: http://www.ljubljanskobarje.si, foto: Oskar Karel Dolenc
Delno povzeto po:
- LEŠNIK, Aleksandra, Življenje v mejicah [Elektronski vir] / [besedilo Aleksandra Lešnik ; fotografije Al Vrezec ... et al.]. El.knjiga. - Miklavž na Dravskem polju : Center za kartografijo favne in flore, 2018. - (Življenje okoli nas)
- RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Navodila za izvajanje operacije ohranjanje mejic, 1. posodobitev
2018
- http://www.ljubljanskobarje.si/aktualne-novice/mejice-so-dobre-za-kmetijstvo-in-za-vse-nas
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6.6

Mirujoči promet

Za vse individualne stanovanjske objekte velja, da morajo svoje potrebe po mirujočem prometu
zagotavljati na lastni gradbeni parceli. Skladno s standardi iz PRO je določeno minimalno število
parkirnih mest za posamezen program.
Parkirna mesta v PE4, za potrebe športnega parka se lahko svobodno oblikujejo, kapacitete se določijo
glede na program, ki bo v tem območju.
Mirujoči promet se lahko organizira v podaljšku Vodomčeve ulice ali v podaljšku ostalih ulic, ki se
dotikajo PE4. Upoštevati je potrebno, da je potrebno na območju PE4 zagotoviti tudi parkirna mesta za
potrebe hipodroma in Krajinskega parka Barja. Te potrebe se določijo oz. mora z njimi soglašati
upravljavec lokalnih cest – Občina Ig.

6.7

Navezava na okoliške programe

Načrtovano območje je neobhodno navezano na obstoječe območje Rastuka I. Zaradi naravne
razmejitve vodotoka Draščica in Iščica ter Škofljiške ceste na drugi strani praktično ni navezano na
druga območja.
Zasnova območja z umestitvijo dostopne ceste v PE1 na mejo z obstoječimi objekti, ter dodaten odmik
zelenega pasu kreira razmik, ki minimalizira vplive nove zazidave, predvsem pa gradnje novih objektov
in ureditev. Hkrati se območji integrirata zaradi kontinuirano zasnovane prometne mreže, ki se nadaljuje
proti športnem parku.

6.8

Etapnost

Prva etapa urejanja je izvedba protipoplavnih ukrepov, sledi izgradnja prometne in komunalne
infrastrukture vsaj v obsegu, ki omogoča normalno funkcioniranje posameznih objektov, ki so predvideni
za gradnjo.
Znotraj teh pogojev je etapnost poljubna.
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6.9

Opis zasnove komunalne infrastrukture in javnega dobrega

6.9.1 Zasnova komunalne infrastrukture
Območje leži na robu obstoječega naselja Rastuka I, ki je komunalno opremljeno oz. komunalno
izgrajeno. Pretežno se predmetno območje navezuje na obstoječo komunalno opremo, mestoma se ta
dogradi oz. dopolni.

6.9.2 Javni vodovodni sistem
Javni vodovodni sistem poteka po Škurhovi, Rakarjevi in Ponirkovi ulici. Nanj se naveže novo
vodovodno omrežje, ki poteka pod novimi ulicami in napaja nove objekte.

6.9.3 Javni kanalizacijski sistem
Na trasi novo načrtovane ceste v PE1 poteka ena izmed glavnih žil kanalizacijskega sistema do čistilne
naprave, ki je locirana na levi strani vodotoka Iščice. Na ta kanalizacijski vod se priključujejo novi
kanalizacijski vodi, ki potekajo pod novo načrtovanimi ulicami in na katere se priključijo novi objekti.

6.9.4 Meteorna kanalizacija
Vsi objekti se priključujejo na meteorno kanalizacijo, ki se dogradi pod novimi cestami v območju OPPN
ter priključi na obstoječi meteorni kanal, ki poteka vzporedno z glavnim kanalom za odpadno
kanalizacijo ob severnem robu obstoječe pozidave Rastuke I.

6.9.5 Distribucijsko plinovodno omrežje
Distribucijsko plinovodno omrežje na območju se razveja po dostopnih cestah in se veže na obstoječe
plinovodno omrežje območja Rastuka I, z oznakami S2931, S2932, S2933, S2934, ki potekajo v
cestišču Škurhove, Rakarjeve, Vodomčeve in Ponirkove ulice.
Predvideni objekti na območju OPPN se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode,
priključijo na distribucijsko srednjetlačno omrežje zemeljskega plina.

6.9.6 Elektroenergetsko omrežje
Na SZ delu obstoječega naselja Rastuka je locirana transformatorska postaja, katere kapaciteta
trenutno zadošča tudi za napajanje objektov v območju OPPN. Od nje se izvede nova kablirana trasa, ki
se potem razveja pod novo načrtovanimi ulicami. Od tod se napajajo novi objekti. Odvisno od zasnove
območja v PE4, športni park, je možna izvedba zazankanja elektro energetskega omrežja, če se izkaže
možnost oz. potreba po tem.

6.9.7 TK omrežje
Ob Škofljiški cesti poteka TK trasa, ki delno preči območje predvideno za zazidavo novih objektov. V
tem delu se TK vod prestavi v nov koridor načrtovanih cest. Od tod se razveja novo TK omrežje pod
ulicami, na katerega se lahko priključujejo novo načrtovani objekti.
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6.9.8 Javna razsvetljava
Vse javne ulice na območju se opremijo z javno razsvetljavo. Ta se naveže na obstoječo omrežje
Rastuke I.
Javne poti na območju Športnega parka se lahko opremijo z javno razsvetljavo, ki se naveže na ostalo
omrežje javne razsvetljave na območju.

6.9.9 Odstranjevanje odpadkov
Na »koncu« ulice v PE1 se locira nov ekološki otok za zbiranje reciklažnih frakcij odpadkov.
Ostali odpadki se zbirajo na lastnih zemljiščih objektov ter pripravijo za prevzem skladno s politiko
upravljavca.
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6.10

Zasnova javnega dobrega

Kot javno dobro so določena zemljišča na katerih potekajo nove ceste.
Kot javno dobro se tretira še pot ob vodotoku Iščica, ki omogoča neoviran dostop do območja severno
tako za lastnike zemljišč, kot za sprehajalce.
V odvisnosti od zasnove športnega parka se lahko vzpostavi tudi sistem javnega dobrega oz. javnih poti
in površin v športnem parku.

6.11

Družbena infrastruktura

V območju OPPN je kot nova skupna družbena infrastruktura načrtovan športni park oz. odprte zelene
površine. To je obsežno območje, ki služi tako prebivalcem predmetnega območja, kot ostalim.
Novi prebivalci, ki bodo prebivali na predmetnem območju bodo koristili in obremenjevali obstoječo
družbeno infrastrukturo v naselju Ig.
Predmetno območje je locirano na robu naselja Ig, prometno trenutno relativno slabo vpeto v strukturo
naselja ter se nahaja v poplavnem območju, zato je manj primerno za lociranje drugih družbenih
dejavnosti.
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Rešitve za ohranjanje narave in kulturne dediščine

6.12
6.12.1

Naravne vrednote

Območje OPPN se nahaja znotraj naslednjih območij z naravovarstvenim statusom:
-

v celoti se nahaja območje znotraj ekološko pomembnega območja EPO Ljubljansko barje
(ident. št. 31400, Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS št. 48/04, 33/13 in
99/13)
deloma sega območje na posebno varstveno območje Natura 2000 in sicer pSCI Ljubljansko
barje (SI3000271, Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list
RS št. 110/04. 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16)
deloma sega območje na zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje- prvo varstveno
območje (Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, Uradni list RS, št. 112/08)

Območje OPPN meji tudi na:
- hidrološko in ekosistemsko naravno vrednoto državnega pomena reko Iščico (iden. št. 8075,
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 93/10 in
23/15)
- posebno varstveno območje Natura 2000 SPA Ljubljansko barje (SI5000014, Uredba o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 110/04, 59/07, 43/08,
8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16)

Slika 22 Karta naravnih vrednot. Piso Ig.

Ljubljansko barje je občutljiv in svojevrsten prostor oz. kulturna krajina, posegi v njegov rob morajo biti
čim bolj premišljeni in rahločutni. Realizacija s tem OPPN načrtovanih ureditev seveda posega in
spreminja rabo tega prostora. Z ustreznimi odmiki in umestitvami relativno odprtih programov se ohranja
najbolj občutljiv prostor z naravovarstvenega vidika (pa vodarskega in še kakšnega) ob vodotoku Iščica
nedotaknjen. Prehod med kulturno krajino obdelovalnih površin in strnjeno zazidavo se mehča z
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obsežnim športnim parkom oz. območjem odprtih zelenih površin. Na območju OPPN se kot notranja
razmejitev zahteva vzpostavitev dveh mejic, ki sta nastavek za bogat habitat, hkrati pa uvajata v ta
prostor za Ljubljansko barje tako značilen element kulturne krajine z vsemi njegovimi blagodejnimi
učinki, tako na naravo kot na človeka.

6.12.2

Kulturna dediščina

Območje OPPN je znotraj območja kulturne krajine Ljubljansko barje in znotraj arheološkega območja
Ljubljansko barje.
- EŠD 11819: Ljubljana – kulturna krajina Ljubljansko barje
Uravnano dno na J delu Ljubljanske kotline. Poselitev na pobočjih Polhograjskega hribovja in Krimskega
višavja. Osrednji del: njive, košenice, šotna barja, Ljubljanica s pritoki in kanali, nižinski gozd.
Zvrst: kulturna krajina
Datacija: /
- EŠD 9368: Ljubljana – arheološko območje Ljubljansko barje
Območje Ljubljanskega barja kot celota je arheološki teren z najdbami iz vseh arheoloških obdobij od
paleolitika do rimskega obdobja. Med pomembnejše ostaline sodijo prazgodovinska kolišča
Zvrst: arheološko najdišče
Datacija: paleolitik, mezolitik, neolitik, bakrena doba, bronasta doba, železna doba, rimska doba

Slika 23 Prikaz območij pod varstvenimi režimi kulturne dediščine. Piso Ig.
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Obsežne predhodne arheološke raziskave terena so pokazale, da na območju ni arheoloških ostalin.
S predvidenimi ureditvami se spreminja izgled območja. Posegi načrtovani s tem OPPN so (vsaj s
prostorskega vidika) bistveno manj agresivni, kot so za to območje dopuščeni s Prostorskim redom
občine, ki na tem območju dopušča objekte etažnosti P+2+M. Strjena individualna zazidava je grupirana
ob obstoječi zazidave ter Škofljiški cesti. Odprte površine (zelene in športni park) so locirane ob Iščico in
se odpirajo proti barju.

6.13
6.13.1

Rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vode

Območje predstavlja prispevna območja za:
VT površinske vode (prispevno območje)
Sava
VT podzemne vode
Savska kotlina in Ljubljansko Barje (šifra 1001)
Območje je poplavno ogroženo. Na osnovi hidrološke študije so v prostorske rešitve OPPN vgrajeni
ukrepi, ki zagotavljajo zadostno zaščito za načrtovane ureditve pred poplavnimi dogodki, hkrati pa tudi
ukrepi ki ne poslabšujejo poplavne varnosti okoliških področij, zlasti to velja za obstoječe objekte v
Rastuki I.

6.13.2

Erozijsko ogrožena območja

Po razpoložljivih podatkih znotraj območja OPPN ni območij povečane erozijske ogroženosti.

6.13.3

Varstvo pred požarom

Varstvo pred požarom se zagotavlja za vsak objekt individualno, odvisno od požarne ogroženosti.
Intervencijske oz. dostopne površine so preko vseh javnih cest ter notranjega cestnega omrežja za
interventni dostop.
Hidrantno omrežje se vzpostavlja na javnem vodovodnem omrežju, na novo načrtovanih javnih cestah.

6.13.4

Potresno nevarna območja

Območje ima računski pospešek tal (g) s povratno dobo 475 let 0,225.
V OPPN je vgrajena zahteva, da je potrebno objekte projektirati skladno z računskim pospeškom.
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6.13.5

Območje hrupa

Generalno spada območje OPPN v III. stopnjo varstva pred hrupom. Posebni ukrepi niso predvideni,
razen vzpostavitev mejice med športnim parkom ter stanovanjskimi območji, ki delno prispeva k
omejevanju širjenja hrupa.

43

7

Povzetek za javnost

Naziv prostorskega
akta

Občinski podrobni prostorski načrt
za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)

Lokacija
Naročniki

Ig
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Mitja Mavec, Motnik 7b, 1221 Motnik
Tomaž Mavec, Golo 1b, 1292 Ig
Marija Platnar, Kot 12a, 1292 Ig
Anton Modic, Kot 8, 1292 Ig
Janez Piškur, Zabrv 43, 1292 Ig
Franc Kocjan, Staje 13, 1292 Ig
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika
016/2016
oktober 2019

Pripravljavec
Izdelovalec
Številka projekta
Datum

Slika 24 Ureditvena situacija z območjem OPPN.
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7.1

Pravni temelj za sprejem OPPN

Za območje velja Prostorski red Občine Ig (Ur. l. RS. št. 35/2012, 77/2012, 8/2015), kjer je za predmetno območje
IG 11-3/SC Rastuka II v 44. členu zahtevana izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. OPPN se
pripravlja na osnovi Sklepa o začetku postopka priprave OPPN Ig 11-3 Rastuka II, ki je bil objavljen v Mostiščarju
številka 5, september 2016 in popravljen v Mostiščarju številka 3, april 2017.

7.2

Ocena stanja, razlogi in cilji, zakaj je akt potreben

Danes je območje nepozidano, v prostorskem redu občine je določeno kot območje za širitev naselja, zato je
potrebno območje urbanistično načrtovati. S tem OPPN se določi zasnova oz. rešitve za razširitev
stanovanjskega območja, predvsem z urbanističnega, okoljskega, komunalnega in prometnega vidika.
Predmetni OPPN je podlaga za graditev objektov (dovoljevanje), zunanjih ureditev in javne komunalne
infrastrukture ter priključitev objektov nanjo.

7.3

Območje in namen

Ureditveno območje zavzema danes nepozidane travnike in njive, ki se raztezajo severno od obstoječega
stanovanjskega območja Rastuka I, med vodotokom Iščico in Škofljiško cesto na robu naselja Ig. Obsega cca 7,7
ha zemljišč.
V zasnovi OPPN se smiselno povečuje območje stanovanjske pozidave kot razširitev stanovanjskega naselja
Rastuka I. Ureja se večje odprto zeleno območje s programom športnega parka.

7.4

Poglavitne rešitve

Ob severnem robu obstoječega naselja Rastuka I se vzpostavlja glavna nova prometnica, ki se z novim oz.
rekonstruiranim križiščem priključuje na državno Škofljiško cesto. Pravokotno preko nje se v podaljšku obstoječih
Škurhove, Rakarjeve, Vodomčeve in Ponirkove ulice vzpostavlja dostopno omrežje za nove stanovanjske
objekte.
Na južnem robu območja, ob obstoječi zazidavi, ter ob Škofljiški cesti se locira 39 novih individualnih
stanovanjskih objektov. Oblikovno in kapacitivno veljajo za te objekte analogna določila, kot se uporabljajo v
Občini Ig za podoben tip objektov.
Severni del območja je namenjen odprtim zelenim površinam oz. ureditvi športnega parka. Z OPPN se ne določa
točnega programa znotraj športnih vsebin. S tem se omogoča izvajanje posameznih športnih vsebin oz.
programov, ko se pokaže potreba in možnost izvedbe. V območju športnega parka je možno postaviti en
gostinski objekt (kavarno), z namenom oskrbe programov ter zagotavljanja nadzora nad načrtovanimi ureditvami.
Dopusten je še en pomožni servisni športni objekt.
Območje ob vodotoku Iščica se ohranja v čim bolj naravnem stanju.
Na severni in južni meji športnega parka se vzpostavlja barjanska mejica, pas dreves in podrastne vegetacije.
Nove ureditve se navežejo na obstoječo komunalno infrastrukturo. Za zagotavljanje poplavne varnosti je
določena najnižja kota za stanovanjske objekte, območje športnega parka se za nekaj decimetrov poglobi, da se
ohranja enak volumen razlivnih poplavnih vod.
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8

Spis postopka priprave in sprejemanja

5. september 2016 Sklep o začetku priprave OPPN IG11-3/SC

(objava v Mostiščarju UO, št. 5, september 2016)
november 2016 Izdelava osnutka OPPN
december 2016 Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
15. december 2016

Pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, št:
35409-329/2016/6, da v postopku priprave in sprejemanja OPPN, ni potrebno
izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje

3. april 2017 Popravek Sklepa o začetku priprave OPPN

(objava v Mostiščarju UO, št. 3, april 2017).

oktober 2019 Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
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V. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

Odgovorni vodja izdelave
OPPN za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)
Maj Juvanec, univ.dipl.inž.arh.

I Z J A V L J A M,

1. da je OPPN izdelan v skladu z občinskimi prostorskimi akti,
2. da je OPPN skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju OPPN ali se nanašajo na
načrtovano prostorsko ureditev.

Maj Juvanec, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 1395 A
Številka projekta:
016/2016
Ljubljana, oktober 2019
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