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2. IZVLEČEK IZ PRO Občine Ig 
 

Obravnavano območje je na podlagi Odloka o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št. 
35/2012, 77/2012, 8/2015, 51/2018, 107/2020) namenjeno stanovanjskim površinam za posebne 
namene, osrednjim površinem in drugim zelenim površinam. 
 
V 9. členu PRO so zapisane vrste objektov glede na namen na stavbnih zemljiščih. Te vrste 
stavb so : 
EUP: IG09-1 (SB), SB – stanovanjske površine za posebne namene 
(8) Na območjih stanovanjskih površin za posebne namene (SB) so dovoljene stanovanjske 
stavbe za posebne namene (CC-SI 113), kot so domovi za ostarele in varovana stanovanja ter 
spremljevalni objekti. 
EUP: IG09-1 (MO), MO – osrednje površine 
(14) Na osrednjih površinah mešanih območij (MO) so dovoljene: CC-SI 11 stanovanjske stavbe; 
CC-SI 121 gostinjske stavbe; CC-SI 122 upravne in pisarniške stavbe; CC-SI 123 trgovinske 
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 ter CC-SI 1274 druge nestanovanjske stavbe. 
EUP: IG09-2 (ZD), ZD – druge zelene površine 
(24) Na drugih zelenih površinah (ZD) je dovoljena gradnja komunalne infrastrukture (CC-SI 222) 
ter nezahtevni in enostavni objekti. Stavbe razen lop kot enostavnih objektov za shranjevanje 
orodja niso dovoljene. 

 
Izsek Odloka o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012, 77/2012, 8/2015, 
51/2018, 107/2020) 
 

Območja varovanja in omejitev, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju: 

 Območje arheološkega najdišča in območje Kulturne krajine Ljubljansko barje 

 Območje ohranjanja narave (PRO) in Natura 2000 
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 Ožje vodovarstveno območje VVO-II 

 Širše vodovarstveno območje VV=-III 

 Potresno območje 

 Varovalni pas občinske ceste 

 Varovalni pasovi obstoječih komunalnih vodov 
 
 
Za obravnavno območje IG09 – dom starejših občanov je predvidena izdelava OPPN in 
obveza izvedbe javnega natečaja. 
 
V 66. členu so navedena podrobnejša določila za EUP IG09: 
Na območju IG09-2 je dopustna izgradnja parkirišča in ureditev parka, s tem da se 
obveznp ohranja odprt značaj prostora ter vitualna poezava Gradu in Iškega vršaja. 
Upošteva naj se predvodena razporeditev namenske rabe. 
Na območju IG09-1 se predvidi izgradnjo doma starejših občanov, pri čemer se ohranja 
odmik od obstoječe potidave v vasi Staje. Postavitev objekta naj sledi morfološkemu 
vzorcu v vasi Staje. Objekt naj bo postavljen z daljšo stranico pravokotno na cesto, smer 
slemenav primeru dvokapne strehe je SZ-JV. 
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3. PRIKAZ STANJA PROSTORA 

 
Območje OPPN zajema štiri parcelne št., in sicer: 1866/8, 1867/8, 1866/7 in 1867/7, vse k.o. 
1700 - Ig. Vse štiri parcele so v lasti Občine Ig.  
 
Skupna velikost obravnavnega območja znaša 27.193 m2. 

 

 
Prikaz 1: Območje na grafičnem delu OPN, Vir: PISO 

 
Prikaz 2: Območje OPPN s prikazom parcelnih mej, Vir: PISO 
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Fotografska dokumentacija s terenskega ogleda: 
 
Prikazi vizualne izpostavljenosti : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obravnavno območje iz smeri naselja Iška Loka ni vizualno izpostavljeno zaradi industrijskih 
objektov, stanovanjskih blokov in barjanskega osamelca Zidana gorica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz smeri glavne ceste iz Bresta do začetka Iga, je obravnavano območje delno zakrito z 
individualnimi stanovanjskimi objekti. 
 
 
Prikazi širšega in ožjega območja 
 
 
 
 
 
Pogled na jugozahodni rob obravnavanega območja, kjer je predvidena gradnja objektov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogled s ceste skozi Staje na zahodni vogal obravnavanega območja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogled v nasprotni smeri na obstoječo pozidavo. 
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I. Prikaz lokacije območja 

  
Prikaz 3: Prikaz širšega in ožjega območja Vir: Google Earth Pro 

 
II. Relief 

 
Prikaz 4: Relief na obravnavanem območju, Vir: Atlas okolja - Lidar 

Pretežni del območja (SZ del) je relativno raven, brez posebnosti v reliefu. Medtem ko je JV del 
območja, ki meji na grič Pungrt, hribovit. Višinska razlika med pretežno ravnim in hribovitim 
terenom, do meje natečajnega območja, znaša cca 16 m. 

 
Prikaz 5: Relief na obravnavanem območju, Vir: Atlas okolja –digitalni model reliefa 
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III. Planska raba zemljišč 

  
Prikaz 6: Prikaz namenske rabe območja v OPN z mejo območja obravnave, Vir: PISO 

Obravnavno območje je namenjeno namenski rabi SB (stanovanjske površine za posebne 
namene), MO (osrednje površine) in ZD (druge zelene površine). 
 

III. Kataster 
Obravnavano območje obsega štiri parcele. 

 
 

Prikaz 7: Območje OPPN s prikazom parcelnih mej, Vir: PISO 

Iz prikaza lastništva je razvidno, da so javne površine pretežno v lasti občine, kar je dobro 
izhodišče za prenovo in revitalizacijo teh površin. 

 
Prikaz 8: Lastništvo parcel, Vir: PISO 
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IV.  Promet 
Območje napajajo občinske kategorizirane ceste,  

  
Prikaz 9: Kategorizacija cest, Vir: PISO 

 
V. Komunalna opremljenost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prikaz 10: Obstoječa komunalna opremljenost zemljišč, Vir: PISO 

VI. Območje drugih varstvenih režimov 
 
Prikazan je seznam enot KD, vključno z območjem spomenika, ter navedba varstvenih režimov 
(izpis iz registra kulturne dediščine - RKD) 
 

 
Prikaz 11: Varstveni režimi dediščine, Vir: PISO 
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Prikaz 12: Varstveni režimi naravnih vrednot, Vir: PISO 

 
Območje je delno varovano kot Natura 2000, v celoti pa kot ekološko pomembno 
območje. Za ti dve območji velja, da je gradnja dopustna le pod določenimi pogoji, 
skladnimi s smernicami nosilcev urejanja prostora. 
 
Potresno nevarna območja 
 
Potresna mikrorajonizacija uvršča območje v razred, ki ima projektni pospešek tal v (g) 0,225. 

 
Prikaz 13: Prikaz potresne nevarnosti, Vir: ATLAS OKOLJA,  
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4. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN 

 
Občina IG, v sodelovanju z družbo LOBIUM d.d., načrtuje gradnjo doma starejših, 
večgeneracijski center, balinišče, rekreacijske površine in parkovno ureditev z lapidarijem na 
obrobju naselja Ig. Z gradnjo in ureditvijo, ki mora biti skladna s sodobnimi pristopi varstva 
starejših ljudi, želi občanom (in njihovim svojcem) zagotoviti institucionalno varstvo, ko bodo te 
storitve potrebovali, ter jim na ta način, v domačem kraju, zagotoviti večjo psihološko in socialno 
varnost. 
 
Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov: 
 
Dom starejših občanov Ig z dopolnilnimi in spremljajočimi dejavnostmi bo umeščen na zemljišče 
EUP IG09-1/MO-Ig (parc. št. 1867/8), EUP IG09-1/SB-Ig (parc. št. 1866/8) in EUP IG09-2/ZD-Ig 
(parc. št. 1866/7, 1867/7) za katerega je predpisana izdelava OPPN.   
Poleg doma starejših občanov so v obravnavnem območju ali v naslednjih fazah v okolici 
predvideni še: javni lokali (frizer/pediker, zobozdravstvena ordinacija, ipd), medgeneracijski 
center in vrtec(2 oddelka). 
 
V domu se bo delo z uporabniki izvajalo v treh vrstah skupin in sicer v gospodinjskih skupinah, v 
gospodinjskih skupinah prilagojenih za delo z uporabniki z zmerno in uporabnike s težjo stopnjo 
starostne demence ali drugih sorodnih stanj  
 
Predvidenih je 12 stanovanjskih enot v obliki gospodinjskih skupnosti za celodnevno varstvo za 
skupno 150 oseb, od tega:  
 
- ODDELKI GOSPODINJSKIH SKUPNOSTI 
7 stanovanjskih enot celodnevnega varstva po 12 do 13 oseb (skupno 90 oseb). V vsaki enoti 
morajo biti oskrbovanci nastanjeni v štirih (4) dvoposteljnih sobah in štirih do petih (4-5) 
enoposteljnih sobah;  
 
- VAROVANI ODDELEK   
2 stanovanjski enoti za osebe z demenco po 12 oseb (skupno 24 oseb). V vsaki enoti morajo biti 
oskrbovanci nastanjeni v štirih (4) dvoposteljnih sobah in štirih (4) enoposteljnih sobah;  
 
- ODDELEK ZA DEMENCO PO MODELU OSEBNEGA SPREMLJANJA  
3 stanovanjske enote po 12 oseb (skupno 36 oseb). V vsaki enoti morajo biti oskrbovanci 
nastanjeni v štirih (4) dvoposteljnih sobah in štirih (4) enoposteljnih sobah; 
 
Urbanistično oblikovanje objekta in umestitev bosta usklajena z urbanističnimi parametri in pogoji 
lokacije. Glede na predviden program je ob upoštevanju medsebojne povezave med 
programskimi sklopi možno načrtovati en sam ali več objektov. Tlorisne dimenzije objektov v 
sklopu OPPN ne bodo definirane. Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine določene z 
gradbeno mejo (GM). Etažnost objektov bo omejena na (K)+P+2. Neto etažne višine posameznih 
enot bodo v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Nezahtevni in enostavni objekti se lahko 
gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki v območju znotraj gradbene meje. Nezahtevni in 
enostavni objekti morajo biti po oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.  
 
Dovoljene so dvokapne, enokapne ravne strehe ali njihova kombinacija. Pri nezahtevnih in 
enostavnih objektih je poleg simetrične dvokapnice z naklonom od 30 do 45 stopinj dopustna tudi 
izvedba strehe enokapnice in ravne strehe. Vrste predvidenih enostavnih objektov: 
- objekti za lastne potrebe površine do 20 m2 (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, 
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti), 
- ograje višine do vključno 1,8 m, 
- podporni zidovi višine do 1,20 m, 
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- rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3, 
- priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek 
na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), 
priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvodnjavanje odpadne vode, 
priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)), 
- vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega le vodni zbiralniki, 
grajeni ribniki), 
- pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi 
jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna 
postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok). 
 
Za celotno obravnavano območje se predvideva celovita krajinsko arhitekturna zasnova, ki bo 
razmejila prostor med dvema naseljema s parkovno ureditvijo v katero se predvidi umestitev 
lapidarija, skladno s smernicami Ministrstva za kulturo RS in ZVKDS in krajinsko navezavo na 
gozdne površine pod graščino. Zunanje površine ob predvidenih objektih bodo zagotavljale 
potrebe posameznih vsebin, ob sočasni povezavi s predvideno parkovno ureditvijo in okoliško 
krajino. 
 
Vrste predvidenih ureditev odprtih površin: 
- krajinsko parkovna ureditev javnega parka na severnem delu območja z lapidarijem, 
- ureditev kvalitetnega predprostora Doma,  
- ureditev zunanjega fitnesa za starejše, 
- ureditev zasebnih zunanjih bivalnih površin varovanih oddelkov 
- gospodarsko dvorišče Doma  
- ureditev zunanjega prostora medgeneracijskega centra s pokritim dvosteznim baliniščem 
in predprostorom, 
- ureditev otroškega igrišča za potrebe vrtca in predprostor vrtca. 
 
Območje OPPN še ni komunalno opremljeno. Obstoječa infrastrukturna omrežja, na katera se bo 
območje OPPN lahko priključevalo, v glavnem potekajo v javnem prometnem omrežju na 
območju poselitve naselja. Dostop do objekta je predviden s ceste Staje, ki povezuje Iško vas in 
Ig. Predvideva se samostojni dostop za uporabnike, obiskovalce, zaposlene, dostavo z osebnimi 
in rešilnimi vozili, servisno dostavo za potrebe kuhinje, odvoz odpadkov in vzdrževanje, 
intervencijo, dostop mrliškega vozila.  
 
Obveznost priključevanja objektov na omrežja in objekte javne infrastrukture je določena v 19. 
členu PRO in sicer je za območje obvezno priključevanje na: 
- javno vodovodno omrežje 
- javno kanalizacijsko omrežje, 
- elektroenergetsko omrežje, 
- plinovodno omrežje, če se za ogrevanje ne uporablja obnovljivih virov energije. 
 
Predvidena investicija dejansko pomeni investicijo v družbeno infrastrukturo z izgradnjo doma 
starejših občanov, medgeneracijskega centra in vrtca.  
 
Za obravnavano območje je bil izveden natečaj: Dom starejših in medgeneracijski center Ig z 
anketno umestitvijo vrtca in oskrbovanih stanovanj. V maju 2022 so bile prejete tri regularne 
rešitve, nobena izmed rešitev ni bila tako ustrezna, da bi bila ocenjena za prvo nagrado. 
Podeljeni so bili odkupi. 
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Rešitev natečaja št.1 
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Rešitev natečaja 2 
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Rešitev natečaja 3 

 
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 116. člen. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17 in 199/21 – ZUreP-3). V veljavnem prostorskem aktu PRO Občine Ig ki je hierarhično višji 
od načrtovanega podrobnega prostorskega načrta, so zapisana določila glede dovoljenih 
posegov in ureditev na območju, za katerega je obvezna izdelava Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. OPPN bo pravna osnova za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj.  
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5. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE; (LOČENI ELABORATI) 

 

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

- Geodetski načrt, PROSMER geodetske storitve in svetovanje Robert Janša s.p., št. projekta 
PR113-20, september 2020, 

- Natečajna naloga DOM STAREJŠIH OBČANOV IN DNEVNI CENTER V OBČINI IG, 
Vabljeni, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro 
izdelovalca projektne dokumentacije, NAVA ARHITEKTI d.o.o., november 2021 

- Kulturnovarstveni pogoji, ZVKDS Območna enota Ljubljana, št. 35102-1185/2021-2, febtuar 
2022, 

- Predhodne naravovarstvene smernice za izvedbo javnega natečaja, Zavod RS za varstvo 
narave Območja enota Ljubljana, št. 3562-1063/2021-2, december 2012, 

- Izhodišča za začetek postopka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
EUP IG09-1-del in IG09-2-del, POPULUS d.o.o., št. 516-01-22, februar 2022, 

- Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in 
objektih, Občina Ig, št. 3515-0112/2021 

- Rezultati natečaja Dom starejših in medgeneracijski cesnter Ig z anketno umestitvijo vrtca in 
oskrbovanih stanovanj - maj 2022 
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6. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA 

 
Seznam nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za pripravo OPPN: 
 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov 
na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana 

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana 

3. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 
4. Ministrtvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 

Ljubljana 
5. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana 
7. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, Tržašča cesta 4, 1000 Ljubljana 

8. Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana 

9. Zavod za gozdove, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana 
11. Telekom Slovenije d.d., Sektor za distopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja, 

Ljubljana – Kranj, Stegne 19, 1000 Ljubljana 
12. Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 63, 1000 Ljubljana 
13. Občina Ig – Režijski obrat področje vodovoda in odvajanja komunalne odpadne vode, 

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 
14. Občina Ig – področje prometa in javne razsvetjave, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 
15. Petrol d.d., čiščenje komunalne odpadne vode, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana 

 
 
 
 
 

 

 


