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1 PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE 

Zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, Svobodna šola Kurešček, deluje v vasi Visoko nad Igom. Zavod temelji 
na waldorfski pedagogiki, ki poudarja umetniški način poučevanja in vzgojo človeka. S svojo aktivnostjo je 
zavod začel leta 2016 (šolsko leto 2016/2017), ko je šolo obiskovalo 33 otrok. V lanskem šolskem letu 
2018/2019 je šolo obiskovalo 70 otrok, v letošnjem letu že 90 otrok. Z velikim zanimanje za vpis otrok v 
Svobodno šolo Kurešček in željo po ustreznih prostorih za izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti je 
nastala želja po novih objektih, kjer bi lahko izvajali waldorfsko pedagogiko. Skladno s celotnim vzgojno-
izobraževalnim procesom, ki poleg telesnega razvoja otroka vključuje tudi povezovanje s svetom odraslih in 
okoljem, v katerem biva, je smiselna zasnova sosednjega območja za namen turističnih dejavnosti in navezava 
spremljajočih dejavnosti načrtovane šole. 
 
Investitor ima tako namen na Kureščku, v bližini vasi Visoko, zgraditi nov objekt za potrebe Svobodne šole 
Kurešček in več stavb namenjenih turistični dejavnosti, z apartmaji, nastanitvenimi prostori za gostujoče 
učitelje ter prostori za spremljajoče dejavnosti. 
 
Za investitorja je izdelana IZP projektna dokumentacija, ki obsega rešitve zunanje ureditve in predvidenih 
stavb za obe območji KU-8 (št. proj. 292/18, maj 2018) in KU-9 (št. proj.320/19, junij 2019, podjetje Boson 
d.o.o). Stavba šole in spremljajoče ureditve so načrtovane na območju KU-8, na območju KU-9 pa so skupno 
predvidene štiri večje stavbe, dve gospodarski poslopji in sedem glamping hišk. Na obravnavanih območjih 
se zagotovijo cestni priključki, parkirišča, zelene površine, povezovalne poti in vsa potrebna komunalno-
energetska infrastruktura. 
 

2 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OPPN 

Načrtovana je ureditev večjega severnega pobočja v vasi Visoko, tik pod Kureščkom. Skladno z veljavnim 
Odlokom o prostorskem redu Občine Ig obravnavano območje spada v Enoto urejanja prostora (EUP) KU-8 
in KU-9. Območji sta namenjeni objektom za trgovske in druge storitvene dejavnosti, upravnim in pisarniškim 
stavbam, stavbam za kulturo in razvedrilo ter stanovanjskim stavbam (KU-8) ter površinam za turizem, ki so 
namenjene kmečkemu turizmu, hotelom, bungalovom in drugim objektom za nastanitev (KU-9). 
Za načrtovane ureditve je skladno z veljavnimi predpisi za gradnjo potrebna pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Pred tem, pa je za obravnavano območje potrebno določiti pogoje za izvedbo posegov v prostor 
s potrebno gospodarsko javno infrastrukturo in priključevanje objektov nanjo ter drugih spremljajočih 
ureditev. 
 
Za začetek postopka priprave OPPN je skladno z 118. členom veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-
2) izdelana pobuda investitorja priprave prostorskega akta. Pobuda vsebuje tudi navedbo potrebnih investicij 
v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter okvirne roke za izvedbo. Odločitev za 
pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz prostorskega reda občine Ig ter pobudi investitorja 
priprave prostorskega akta. 
 

3 SKLADNOST POBUDE S PROSTORSKIMI PLANI 

Na območju nameravanih posegov velja Odlok o prostorskem redu občine Ig (Ur. l. RS, št. 35/12, 77/12, 
101/13, 8/15, 51/18, 54/18; PRO Ig). Območje leži znotraj funkcionalne enote KU – Pod Kureščkom: del SKTE 
7 (naselje) Visoko, kjer je turistično območje Kureščka in zaselkov počitniških hišic ter stanovanjskih objektov 
pod Kureščkom. 
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Slika 1: Namenska raba prostora (PISO, avgust 2019) 
 
Parcele namenjene gradnji po namenski rabi spadajo med mešana območja MO – osrednje površine, EUP 
KU-8 in območja posebne rabe BT – površine za turizem, EUP KU-9. 
Na podlagi 77. člena PRO Ig je za EUP KU-9/BT potrebno izdelati podrobna merila in pogoje za projektiranje 
po skrajšanem postopku. 
Na podlagi 83. člena PRO Ig se za EUP KU-8/MO izdela občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo 
nelegalnega kopa z gradnjo objektov družbene infrastrukture ali objektov namenjenih turizmu. 
 
Za obe območji EUP, torej KU-8 in KU-9 se izdela skupen OPPN. Območje OPPN meri približno 20 ha. 
 

3.1 Dejavnosti glede na namensko rabo prostora in vrste dopustnih objektov glede na 

namen 

Parcele s predvidenimi posegi po namenski rabi spadajo med osrednje površine mešanih območij (MO) in 
površine za turizem (BT). V nadaljevanju sta preglednici s seznamom dopustnih objektov skladno z 9. členom 
PRO Ig. 
 

Dopustni objekti na osrednjih površinah mešanih območij (MO) 

CC-SI 11 stanovanjske stavbe 

CC-SI 121 gostinske stavbe 

CC-SI 122 upravne in pisarniške stavbe 

CC-SI 123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 

CC-SI 124 stavbe za promet in komunikacije 

CC-SI 126 stavbe splošnega družbenega pomena 

CC-SI 1272 stavbe za opravljanje verskih obredov 

CC-SI 1273 kulturni spomeniki 

CC-SI 1274 druge nestanovanjske stavbe 

 

Dopustni objekti na površinah za turizem (BT) 

CC-SI 1271 nestanovanjske kmetijske stavbe 

CC-SI 121 gostinske stavbe 

CC-SI 1261 stavbe za kulturo in razvedrilo 

CC-SI 1262 muzeji in knjižnice 
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CC-SI 11 stanovanjske stavbe, vendar samo v kombinaciji z zgornjimi vrstami 
objektov, pod pogojem skladnosti z osnovno dejavnostjo 

 

53. člen prostorskega reda navaja (podrobnejša merila in pogoji za območje turizma): 
Na območjih IŠ-5/BT, SU-5/BT, KU-9/BT, KU-12/BT in ZA-10/BT je z veljavnim aktom dopustna gradnja 
objektov za turizem na kmetijah (CC-SI 121). 
 

3.2 Izkoriščenost zemljišč za gradnjo 

Tabela 1: Seznam objektov na območju KU-8 

Zap. 
št. 

Imenovanje 
objekta 

Etažnost Parc. št. 
Zahtevnost 

objekta 
Klasifikacija po CC-SI 

Zazidana 
površina 

(m2) 

Bruto 
tlorisna 
površina 

(m2) 

1 Stavba šole P+1+M 758/10, 
759/71, 
759/64, 
1349/2, 
1349/3 
k.o. 
Zapotok 

Zahteven 126 Stavbe splošnega 
družbenega pomena 
(javni objekt) 
12630 Stavbe za 
izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno 
delo 

1.109 9.669,86 

Območje KU-8/MO je velikosti 10.110 m2. 
 
Tabela 2: Seznam objektov na območju KU-9 

Zap. 
št. 

Imenovanje 
objekta 

Etažnost Parc. št. 
Zahtevnost 

objekta 
Klasifikacija po CC-SI 

Zazidana 
površina 

(m2) 

Bruto 
tlorisna 
površina 

(m2) 

1 Turistična 
kmetija 

P+1+M 758/3, 
758/4, k.o. 
Zapotok 

Manj 
zahteven 

12111 Hotelske in 
podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 

206,3 541,2 

2 Gospodarski 
objekt (2x) 

P+M 758/3, 
758/4, k.o. 
Zapotok 

Nezahteven 12712 Stavbe za rejo 
živali 

57,8 x 2 115,5 x 2 

3 Apartmajski, 
večnamenski 
in servisni 
objekt 

P+1 758/4, k.o. 
Zapotok 

Manj 
zahteven 

12111 Hotelske in 
podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 

112,5 x 3 225,0 x 3 

4 Glamping 
hiška (7x) 

P 758/4, k.o. 
Zapotok 

Manj 
zahteven 

12120 Druge gostinske 
stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

22,4 x 7 10,2 x 7 

Skupna zazidalna površina znaša 816,20 m2 in bruto tlorisna površina 1.518,60 m2. Območje KU-9/BT je 
velikosti 10.183 m2. 
 

4 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBMOČJA 

Območje posegov, ki leži na zemljiških parcelah št. 758/3, 758/4-del, 758/5, 758/10-del, 759/63-del, 759/64, 
759/71, 759/72, 759/81, 759/95-del, 759/96-del, 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/5, 1349/7-del, 1349/9, vse 
k.o. 1712 Zapotok, je v naravi travnik oz. pašnik ter javna pot. Na severni strani območja je javna pot JP 
633701 – Visoko-ČN. Teren se od ceste najprej blago spusti in zravna, nato pa vse bolj strmo vzpenja proti 
jugu in obstoječem gozdu na južni strani območja. Na območju opuščenega kamnoloma je teren blažjega 
naklona. Celotno območje OPPN je sicer severno travnato pobočje. Severno nad javno potjo Visoko in 
odsekom Visoko-Ig je območje naselja novih enodružinskih hiš. 
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Slika 1: Pregledna situacija območja predvidenih ureditev (svetlo modra črta je meja območja OPPN) 

 
Na predvidenem območju posegov potekajo naslednji obstoječi komunalni vodi in objekti, v katerih 
varovalnih pasovih se nahajajo ureditve:  

- Varovalni pas javne poti JP 633701 Visoko-ČN (Slika 3) 

- Varovalni pas optičnega omrežja (Slika 2) 

- Varovalni pas planinske poti Rogatec – Dom na Kureščku (Slika 3) 

 
Na obravnavanem območju so naslednja varovana območja in prostorske omejitve: 

- Ekološko pomembno območje (EPO 80000 - Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 
(celotno območje predvidenih ureditev) 

- Erozijsko območje – opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi (celotno območje predvidenih 
ureditev) 
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Slika 2: Prikaz gospodarske javne infrastrukture na obravnavanem območju (temno modra- vodovod, oranžna-
telekomunikacije, rdeča – elektrika, svetlo modra črta – območje OPPN) 

 

 
Slika 3: Prikaz prometne infrastrukture na obravnavanem območju (rumena – planinska pot, svetlo modra črta – 
območje OPPN) 
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5 OPIS ZASNOVE UMESTITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

Območji EUP KU-8 in KU-9 se ohrani pretežno v obstoječem reliefu. S strani ceste se minimalno zravna 
območje, kjer so predvidena parkirišča in fundusi stavb, potek brežin se ohrani. Zravna se brežina za koridor 
od območja ureditve do šole.  
Na območju KU -8 je objekt šole, ki sicer sledi vzpenjajočemu se terenu in njegovi zaokroženosti od platoja 
kamnoloma proti zahodni strani parcele. Objekt šole je troetažna stavba, ki se vzdolž parcele namenjene 
gradnji vzpenja v medetažah po 2 m višinske razlike. Objekt je zasnovan iz treh kubusov. Na vzhodnem delu 
je osrednji kubus, ostala dva pa se s povezovalnimi deli nadaljujeta vzdolž terena proti zahodni strani. 
 
Stavbe na območju KU-9 se nanizajo pahljačasto na položnejšem delu parcele pred začetkom večjega naklona 
terena. Postavitev posameznih objektov sledi plastnicam tako, da so dostopi do njih možni s spodnje in iz 
zgornje strani. Orientacija stavb je proti severu s pogledi v dolino. Med seboj so posamezni objekti povezani 
s pešpotmi, ob cesti pa imajo skupno parkirišče. Ob cesti se predvidi koridor za pločnik, predvidena sta dva 
cestna uvoza. 
Območje KU-9 sestavlja več različnih objektov: 
- TURISTIČNA KMETIJA kot glavni objekt 
- DVA GOSPODARSKA OBJEKTA (preprostejši hlev za drobnico, kokoši, gosi, zajce in podobno) 
- APARTMAJSKI, VEČNAMENSKI OBJEKT (prevladujoči so apartmajski prostori, v stavbi pa so predvideni tudi 
večnamenski prostori, ki so lahko vezani na ustvarjalne delavnice, ateljeje, zbiranje ljudi, prireditve, 
predstave, delovna izobraževanja za stanujoče v apartmajih in zunanje) 
- APARTMAJSKI, SERVISNI OBJEKT (prevladujoči so apartmajski prostori, v stavbi pa so predvideni tudi 
večnamenski prostori ter servisni del z recepcijo za glamping in sanitarijami) 
- APARTMAJSKI, VEČNAMENSKI OBJEKT (prevladujoči so apartmajski prostori, predvideni so tudi 
večnamenski prostori, ki so lahko vezani na ustvarjalne delavnice, ateljeje, zbiranje ljudi, prireditve, 
predstave, delovna izobraževanja za stanujoče v apartmajih in zunanje) 
- SEDEM GLAMPING HIŠK na pobočju nad glavnimi objekti, postavljene na razglednem predelu in med seboj 
povezane s potkami. 
 
Na obravnavanih območjih ni obstoječih komunalno-energetskih vodov, na katere bi se predvideni objekti 
lahko priključevali. Tako priključki na parceli gradnje kot vsi vodi do parcele namenjene gradnji se izvedejo na 
novo. 
Načrtovani so priključki na javno pot, električno in TK omrežje. Za odvajanje komunalnih in padavinskih voda 
je predvidena vgradnja male biološke čistilne naprave. Na območju obdelave je predvideno ločeno zbiranje 
odpadkov. Komunalno opremljanje zemljišč območji KU-8 in KU-9 se izvede ločeno tako, da lahko posamezno 
območje deluje neodvisno od drugega. 
 

6 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO 

Za obravnavano območje bodo potrebne naslednje investicije: 
- ureditev avtobusnih postajališč za potrebe šole in gradnja hodnika za pešce 
- izgradnja vodovodnega omrežja za potrebe vseh ureditev in priključkov 
- izgradnja elektrokabelske kanalizacije in priključkov 
 
Odvod komunalnih odpadnih vod je načrtovan v čistilne naprave, ki se izvedejo na parcelah stavb. Odvodnja 
meteorne vode je načrtovana s ponikanjem. 
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7 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OPPN IN INVESTICIJ 

FAZA KORAKI ROK 

OPPN 

Pobuda investitorja priprave OPPN September 2019 

Izhodišča za pripravo OPPN November 2019 

Sklep o pripravi OPPN, Občina ministrstvu posreduje sklep o 
pripravi in pobudo, skupaj z vlogo za dodelitev identifikacijske 
številke prostorskemu aktu 

November 2019 

Poziv pristojnim NUP za mnenja o verjetnosti pomembnejših 
vplivov OPPN na okolje 

30 dni 

Odločitev o izvedbi CPVO 21 dni po prejetju mnenj 

Priprava osnutka OPPN, okoljskega poročila (v primeru CPVO), 
javna objava na spletni strani občine in poziv NUP da podajo 
mnenja 

30 dni po sprejetju 
Sklepa o pripravi OPPN 
oz. po določitvi o izvedbi 
CPVO (v primeru OP) 

Pridobivanje mnenj NUP in odločitve o ustreznosti OP (v 
primeru CPVO) 

30 dni po prejemu 
osnutka OPPN 

Analiza mnenj, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega 
osnutka OPPN 

30 dni po prejetju vseh 
mnenj 

Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, 
objava na spletni strani občine 

14 dni 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka 
OPPN in OP (v primeru postopka CPVO) 

30 dni 

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnav ter zavzem stališč 

14 dni po javni razgrnitvi 
in javni obravnavi 

Objava stališč in predlogov na spletni strani občine in na 
krajevno običajen način 

14 dni 

Priprava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč in 
predloga OP (v primeru postopka CPVO) ter objava na spletni 
strani občine 

30 dni po zavzemu 
stališč do pripomb 

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN 
in mnenja o sprejemljivosti vplivov na okolje (v primeru 
postopka CPVO) 

30 dni 

Priprava Odloka o OPPN 
15 dni po prejemu vseh 
mnenj pristojnih NUP 

Sprejem Odloka o OPPN na seji občinskega sveta 
Na prvi redni seji 
občinskega sveta 

Priprava gradiva sprejetega OPPN in posredovanje ministrstvu 
15 dni po sprejemu na 
občinskem svetu 

Projektiranje 
in pridobitev 

GD 

Izdelava projekta za pridobitev GD (DGD) 90 dni 

Pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev 30 dni 

Pridobitev GD 60 dni 

Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) 120 dni 

Gradnja in 
pridobitev 

UD 

Izbira izvajalca 30 dni 

Gradnja 420 dni 

Pridobitev UD 30 dni 

 
Okvirni rok za pripravo OPPN je 303 dni, za projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja 300 dni in 480 
dni za gradnjo in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
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8 GRAFIČNI PRIKAZI OBMOČJA IN OBJEKTOV 

 
 
 

 
Slika 2: Ureditvena situacija 
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Slika 3: 3D prikaz obravnavanega območja 
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Slika 4: 3D prikaz stavbe šole  

Slika 5: 3D prikaz turistične kmetije 

 
Slika 6: 3D prikaz apartmajske, servisne, večnamenske stavbe 

 
Slika 7: 3D prikaz glamping hiške 

 


