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PRAVNA PODLAGA 
 
 
 
Pobuda za spremembo Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za območje VP 14/2 (Uradni list RS, 
št. 79/2007, 7/2010) (v nadaljevanju: OLN VP 14/2) se vlaga skladno s prvim odstavkom 118. člena1 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17: v nadaljevanju ZUreP-2) kot pobudo zasebnega 
investitorja. 
 
V 2. odstavku 118. člena ZUreP-2 je določeno, da se v primeru, če usmeritve za pripravo OPPN v 
OPN niso vnaprej podane ali celovite, pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi 
določb 108. člena tega zakona. Občina IG ima sprejet Prostorski red občine, ki pa za območje urejanja 
nima predpisanih izhodišč za sprejem izvedbenih aktov. 
 
Upoštevajoč usmeritve Ministrstva za okolje in prostor z dne 01.10.2019 in skladno s 1. odstavkom 
108. člena ZUreP-2 pobuda vsebuje tudi izhodišča za sprejem spremembe OLN VP 14/2. 
 
Občina pred sprejetjem odločitve o pripravi ali spremembi prostorskega akta pripravi izhodišča, v 
katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o 
prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih in oceni 
prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:  
1. namen in potrebo po pripravi prostorskega akta;  
2. ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti 

s prostorskim aktom, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski 
akti ter drugi razvojni in varstveni dokumenti;  

3. potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno 
javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje;  

4. okvirne roke za izvedbo priprave prostorskega akta in investicij.  
 
V 2. odstavku 108. člena ZUreP-2  je navedeno, da so potrebe v prostoru iz prejšnjega odstavka lastne 
potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Skladno s 1. odstavkom 118. člena ZUreP-2 odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, 
izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi 
investitorja priprave OPPN. 
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KAZALO 
 
 
 
Številka projekta:      0417 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

I. Namen in potreba po pripravi sprememb prostorskega akta; 
 

II. Ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z 
OPPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi 
razvojni in varstveni dokumenti; 

 
III. Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno 

javno infrastrukturo; 
 

IV. Okvirni roki za izvedbo priprave spremembe prostorskega akta in investicij. 
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I. 
 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI SPREMEMB OLN VP 14/2 

 
 

Investitor LES-MMS d.o.o., Cesta Na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, imetnik blagovnih znamk Lesnina 
in Mömax, na lokaciji Obrtno poslovne cone VP14/2 Ig pripravlja gradnjo prodajnega skladišča za 
izdelke znamke Mömax. Parcele investitorja v coni so 1186/32 in 1186/33, k.o. 1699 Dobravica. 
 
Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje  št. 351-2882/2020-10 z dne 22.03.2021, kar predstavlja 
po investitorjevi nameri 1. fazo izgradnje prodajnega skladišča, ki je s preddeli začela realizirati že 
spomladi 2021.  
 
V navedenem gradbenem dovoljenju se gradnja stavbe omejuje na parcelo št. 1186/33 k.o. Dobravica, 
trenutni prostorski akt namreč ne dopušča, da bi se izgradila enovita stavba, ki bi vključevala tudi 
območje za gradnjo na parceli 1186/32.  
 
Predvidena vsebina spremembe OLN je:  

− združitev območij za gradnjo na parcelah 1186/32 in 1186/33, k.o. 1699 Dobravica,  
− torej v prostorskih enotah PE 11 in PE 12,  
− določitev uvozov na območje 
− opredelitev zahtev glede števila zahtevanih parkirnih mest za skladiščne stavbe  
− sprememba določila glede strehe nadstreškov 
− možnost gradnje na PE 18 

 
Drugi deli akta se ne spreminjajo.  
 
 

II. 
 

KLJUČNE VSEBINSKE PREDLOGE IN NAMERAVANE REŠITVE PROSTORSKEGA 
RAZVOJA, KI JIH NAMERAVA UREDITI S SPREMEMBO OLN, SKUPAJ Z 
OBRAZLOŽITVIJO, KAKO SO PRI TEM UPOŠTEVANI NADREJENI PROSTORSKI 
AKTI TER DRUGI RAZVOJNI IN VARSTVENI DOKUMENTI 
 
Ključne vsebinske predloge 
 
Na območju veljajo sledeči nadrejeni akti:  
 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012)  
Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012, 77/2012, 8/2015, 51/2018)  
 
Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za območje VP 14/2 je obstoječ in je s tem del občinskega 
prostorskega plana, občinskega prostorskega načrta in usklajen s splošnimi smernicami nosilcev 
urejanja prostora.  
 
Predvidene spremembe so omejene samo na določen del območja odloka (enoti PE 11 in PE 12) 
in se vsebinsko predvsem omejujejo na tehnično - izvedbeni del določevanja pogojev za gradnjo 
in naj investitorju omogočijo, da uredi stavbo glede na svojo tehnologijo delovanja.  
 
Na PE 18 se dopolnjuje OLN z možnostjo gradnje stavbe. 
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Spremembe ne vplivajo na širše območje okoli območja OLN, bistveno se ne spreminjajo  
parametri ovrednotenja s strani nosilcev urejanja prostora glede na prvotne rešitve, slednje tudi 
nimajo niti bistvenega vpliva na ureditev komunalne infrastrukture.  
 
Vsebinske spremembe OLN glede na prvotna določila:   
 
1. združitev območij za gradnjo na parcelah  1186/32 in 1186/33, k.o. 1699 Dobravica,  

torej v prostorskih enotah PE 11 in PE 12,  
 
Območji za gradnjo se združita v eno skupno območje, zunanje gradbene meje in gradbena linija 
ostajajo nespremenjene glede na prvotni odlok.  
 

 
Območja za gradnjo, PE 11 in 12 po trenutnem OLN: 
 
 

 
Območja za gradnjo, PE 11 in 12, predlog spremembe OLN: 
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Glede na 12. člen, lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje se poveča FZ, faktor zazidanosti 
na 0,6, faktor izrabe pa ostaja nespremenjen 0,8. S tem, da ostaja faktor izrabe nespremenjen je 
zagotovljeno, da se obremenitev infrastrukturnih ureditev ne povečujejo.  
 
2. določitev uvozov na območje  
 
Nova uvoza na območje PE 12 s severne in južne strani, namenjene tovornemu prometu. Uvoz z 
vzhodne strani je že obstoječ in ostaja kot uvoz za obiskovalce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. opredelitev zahtev glede števila zahtevanih parkirnih mest za skladiščne stavbe  
 
Trenutna verzija lokacijskega načrta nima določenega obveznega števila parkirnih mest za 
skladišča. Za spremembo odloka se predvideva, da se prevzame določilo iz priporočil Državnega 
prostorskega reda, priporočila, »Mirujoči promet v urbanih naseljih«, Ljubljana, Januar 2020. 
Priporočila predvidevajo za: 12520 – rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami) - eno (1) 
PM na 5 zaposlenih in 1 PM na 100 m2 za stranke. 
 
 
4. sprememba določila glede strehe nadstreškov  
 
Obstoječi odlok v 9. členu dovoljuje konzolne nadstreške nad vhodi v stavbo in dostavnimi mesti 
širine 2.0 m. S spremembo bi se dovolili nadstreške širine 3.0 m, prav tako ureditev dostopov do 
širine 3.0 m.  
 
5. sprememba na PE 18 

 
Na PE 18 se dopolnjuje OLN z možnostjo gradnje stavbe. 
 
Utemeljitev skladnosti pobude z nadrejenimi prostorskimi akti  
 
V skladu s strategijo občine mora občina ohraniti in še pridobiti delovna mesta v čisti proizvodnji in 
drugih okoljsko sprejemljivih gospodarskih dejavnostih in s tem zmanjšati značaj spalne suburbije. 
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Zato se načrtuje dograditev poslovne cone na Igu, ohranja se lokacija v Vrbljenah. Manjša območja 
mešane rabe so v Brestu, Iški vasi in na Golem. Predvideni sta tudi območji za skladiščenje in razrez 
lesa v Strahomerju in Iški vasi. Manjše proizvodne obrti, ki so skladne z okoljem, se kot dopolnilne 
dovoljujejo tudi v drugih naseljih, zlasti pa v Mateni, Gornjem  Igu, Golem, Škriljah. Seveda pa je 
pomemben del delovnih mest vezan tudi na dejavnosti družbenih servisov, tudi tistih, ki niso vezane 
na lokalno oskrbo oz. storitve (ZPK Zapori Ig, Center za zaščito in reševanje, CUDV Dolfke  
Boštjančič – Draga).  
 
Strateško je pomembno, da se delovna mesta v gospodarstvu in negospodarstvu ohranijo in ustvarijo 
še nova (npr. v srednjem šolstvu, v kongresnih in prostočasnih dejavnostih). 
 
Namenska raba območja je opredeljena kot površine za proizvodnjo (PP). Območja proizvodnih 
dejavnosti se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine za industrijo, 
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo in na površine za proizvodnjo. 
 
Skladno z uredbo se v območja proizvodnih dejavnosti lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti 
prometni terminali, trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne 
dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije. 
 
Območje je namenjeno gradnji objektov poslovne cone s trgovsko, poslovno, proizvodno, obrtno, 
servisno, storitveno in skladiščno dejavnostjo, gradnji objektov za gostinstvo, turizem, šport in 
rekreacijo, ureditvi parkirišč za težke kamione in gradbeno mehanizacijo, ureditvi zelenih površin ter 
prometni in komunalni ureditvi.  
 
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta je razdeljeno na prostorske enote za pozidavo 
poslovne cone, prostorske enote zelenih površin in prostorske enote cestnih odsekov. Prostorske enote 
tvorijo zaključene celote, delijo se na: 

− prostorske enote PE 1 do PE 21 so namenjene gradnji objektov poslovne cone in ureditvi 
parkirnih ter manipulacijskih površin. 

 
Navedena sprememba OLN VP 14/2 sledi strateški viziji občine saj gre za razvoj gospodarske 
dejavnosti, ki je skladna tako s strateškimi odločitvami občine, kakor tudi z namensko rabo prostora 
dotične mikrolokacije. 
 
Območja proizvodnih dejavnosti se lahko razmešča tako, da bodo v največji možni meri izkoriščene  
prometne, energetske, komunalne in druge prednosti lokacije. Razmestitev območij proizvodnih 
dejavnosti ne sme poslabševati bivalnih in delovnih razmer v neposredni okolici ter zmanjševati 
dostopnosti do drugih območij.  
 
Obravnavana pobuda skladna s Prostorskim redom Slovenije, prostorskim načrtom in splošnimi 
smernicami nosilcev urejanja prostora. 
 

III. 
POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO 
 
 
Celotna infrastrukturna ureditev poslovne cone je že izgrajena in se s premembo OLN ne spreminja. 
Potrebnih naložb v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno 
infrastrukturo niso potrebne. 
 
Dodatna dva uvoza na zemljišču 1186/33, k.o. 1699 Dobravica bo investitor izvedel na lastne stroške.  
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IV. 

OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
PROSTORSKEGA AKTA IN INVESTICIJ 

 
Priprava osnutka OLN:  20 dni  
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in pridobitev odločbe  
o potrebnosti izdelave celovito presojo vplivov plana na okolje v nadaljevanju:  30 dni  
Izdelava osnutka OLN (in Okoljsko poročilo v primeru  
potrebnosti izdelave CPVO):  30 dni  
Javna razgrnitev in predstavitev OLN:  30 dni  
Priprava stališč do morebitnih pripomb v javni razgrnitvi, uskladitev predloga  
OLN s sprejetim stališčem do pripomb in NUP ter izdelavo predloga OLN  
za pridobitev mnenj: 30 dni  
Izdelava predloga OLN: 30 dni  
Pridobitev mnenj NUP: 30 dni  
Izdelava usklajenega predloga OLN: 15 dni  
Sprejem odloka OLN na občinskem svetu: 30 dni 
 
 
 
Koper, dne 05.01.2022      Pooblaščeni arhitekt 
 

Marko Franz EINSPIELER 
univ.dipl.inž.arh. 
A-1157    

 
 
 
 
 
Priloga:   
 
Predlog ureditvene situacije s prikazom predvidenih parkirnih mest 


