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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

ZADEVA:

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske
soseske Žalec zahod, druga sprememba.
(obravnava in sprejem)

PRAVNA PODLAGA:

20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in
23/17) ter 123. člen v povezavi s 119. členom Zakona o
urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).

NAMEN:

S sprejemom predloga odloka o drugih spremembah
Občinskega
podrobnega
prostorskega
načrta
stanovanjske soseske Žalec zahod bodo omogočene
razvojne potrebe občine in lastnikov zemljišč na območju
sprememb obstoječega veljavnega akta.

OCENA STANJA:

V naravi zemljišča, za katere so izdelane spremembe in
dopolnitve OPPN v funkcionalnih enotah F4 in F6 niso
pozidana in trenutno niso v rabi, imajo pa že skoraj v celoti
zgrajeno komunalno energetsko in prometno
infrastrukturo. S predvideno spremembo prostorskega
akta bo omogočena umestitev potrebnega vrtca,
oskrbovanih stanovanj, omogočena gradnja vrstnih
stanovanjskih hiš in nekaterih drugih ureditev.

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Razlog za postopek sprememb in dopolnitev OPPN so
razvojni programi na omenjenih funkcionalnih enotah.
Obstoječ OPPN ne omogoča gradnje skladne s potrebami
in razvojnimi načrti Občine, zato s predlagano spremembo
določamo ustrezne prostorske izvedbene pogoje znotraj
meje funkcionalnih enot F4 in F6, ki bodo omogočale
gradnjo, skladno s programskimi izhodišči.

NAČELA IN CILJI:

Skozi uresničitev akta bodo zagotovljene prostorske
možnosti za investicije v potrebne družbene dejavnosti.
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je izvedbeni
prostorski akt, s katerim se, podrobneje načrtuje
prostorske ureditve na točno določenih območjih in je
podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

FINANČNE POSLEDICE:

V proračunu občine Žalec so potrebna finančna sredstva
zagotovljena.

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec Janko Kos

POROČEVALEC:

Predlog odloka bo na seji obrazložila vodja urada za
prostor in gospodarstvo, Darja Dobrajc Lukman in
predstavnica izdelovalca, RC planiranje d.o.o. iz Celja, ga.
Aleksandra Geršak-Podbreznik.

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT
OZIROMA GRADIVO IN POROČA
OBČINSKEMU SVETU:

Predlog odloka bo na svoji seji obravnaval odbor za
prostor in gospodarstvo.
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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec,
(Uradni list RS št. 92/13), posredujemo predlog Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta
Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod - druga sprememba, (obravnava in
sprejem) za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo 21. aprila 2021.
Predlog odloka bo na seji Občinskega sveta obrazložila Vodja urada za prostor in gospodarstvo, Darja
Dobrajc-Lukman in predstavnica izdelovalca OPPN.
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta
stanovanjske soseske Žalec zahod - druga sprememba, v predloženem besedilu.

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Tanja Razboršek - Rehar

Priloga:
Predlog odloka z obrazložitvijo, Elaboratom ekonomike in grafičnim prikazom;

Posredovano:
-

naslovniku, po e pošti
objavljeno na spletni strani Občine Žalec
zbirka dokumentarnega gradiva

Faza: usklajeni predlog
Na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na svoji ___ redni
seji dne _________________2021 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
STANOVANJSKE SOSESKE ŽALEC ZAHOD
(druga sprememba)

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)

(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13,
91/13-popr., 102/20), sprejmejo Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta
stanovanjske soseske Žalec zahod – druga sprememba (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN 2).
(2) S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
stanovanjske soseske Žalec Zahod (Uradni list RS, št. 110/09 in 31/15).
(3) Prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1386.

2. člen
(1) SD OPPN 2 vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
(2) Območje SD OPPN 2 vključuje del funkcionalne enote F4 in funkcionalno enoto F6, ki sta določeni
s podrobnim prostorskim načrtom stanovanjske soseske Žalec Zahod (Uradni list RS, št. 110/09 in
31/15).
(3) Predmet SD OPPN 2 je:
-

-

v enoti F4: umestitev nove cestne povezave C1 med cestama C in D ter preureditev trokrakega
križišča v štirikrako križišče. Cesta C se izvede kot slepa ulica, na južni strani se zaključi z
obračališčem za osebne avtomobile;
v enoti F6: umestitev vrtca, doma za starejše občane in objektov z oskrbovanimi stanovanji;
ureditev novih cestnih priključkov in površin za parkiranje;
ureditev zunanjih površin in
ureditev gospodarske javne infrastrukture.

3. člen
(1) Območje SD OPPN 2 obsega del funkcionalne enote F4 ter funkcionalno enoto F6 in obsega
zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
-

del funkcionalne enote F4, parc. štev.: 258/4 del, 256/12, 256/7, 256/5 del, 257/3, 258/2 del,
257/2 del, 256/6 del, 256/1 del, vse k.o. Gotovlje, velikost ca 0,4 ha,

-

funkcionalna enota F6, parc. štev.: 242/44, 242/43, 242/22, 242/23, 242/17, 250/7, 242/16,
250/5, po novi parcelaciji ki je bila izvedena med postopkom priprave pa parc. štev: 242/45,
242/46, 242/47 in 242/48 vse k.o. Gotovlje, velikost ca 2,0 ha.

(2) Velikost območja SD OPPN 2 je 2,4 ha.
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(3) V primeru odstopanja številk parcel navedenih v prvem odstavku in stanja glede na grafični prikaz
velja grafični prikaz.

II.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
4. člen

Za drugim odstavkom 1. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske
Žalec zahod – druga sprememba (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN 2) je izdelalo podjetje Razvojni
center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod številko 14/19 in vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.«
5. člen
Besedilo tretjega odstavka 3. člena (opis prostorske ureditve) se spremeni tako, da se številka »51«
nadomesti s številko »50«, besedilo »parkovnih površin« pa se nadomesti z besedilom »javne pešpoti«.
6. člen
Besedilo šestega odstavka 5. člena (delitev ureditvenega območja) se spremeni tako, da se na koncu
stavka besedilo »ureditvi parkovnih površin« zbriše in nadomesti z naslednjim besedilom:
» ureditvi zunanjih zelenih, parkirnih in manipulativnih površin ob stavbah ter ureditvi javne peš
povezave med cestama G in I. «
7. člen
V četrtem odstavku, 6. člena se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
» Na območju doma za starejše občane se dopusti umestitev negovalne bolnišnice.«
8. člen
Besedilo petega odstavka 8. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
» (5) V funkcionalni enoti F6 je predvidena gradnja doma starejših občanov (DU), gradnja oskrbovanih
stanovanj (OS), gradnja vrtca (V), ureditev zunanjih zelenih, parkirnih in manipulativnih površin ob
stavbah ter ureditev javne peš povezave med cestama G in I. Izvedba kletne etaže ni obvezna, izvede
se glede na potrebe.
Oznaka objekta
V

DU1, DU2

Usmeritve
vrtec
- tlorisne dimenzije: 30,70 x 56,20 m,
- etažnost: klet (K) + pritličje (P) + eno (1) nadstropje,
- na strehi so dopustni tehnični elementi za potrebe stavbe in dostop na
streho,
- oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oz. z
minimalnim naklonom lahko enokapna, oblikovni princip ter izbor
materialov in barv usklajena,
- uvoz in izvoz z zahoda na lokalno cesto LC 490692 (cesta G),
gospodarski uvoz z juga z lokalne ceste LC 490691 (cesta J),
- zagotovi se najmanj 2 PM/na oddelek.
dom za starejše občane
- tlorisne dimenzije: 14,00 m x 32,70 m,
- etažnost: klet (K) + pritličje (P) + dve nadstropji (2) + terasa (TE),
- maksimalni višinski gabarit je +16,00 m nad koto terena pri vhodu v
objekt, nad to koto so dopustni tehnični elementi za potrebe stavbe in
dostop na streho,
- tlorisne dimenzije povezovalnega dela, ki povezuje stavbo DU1 in DU2
14,00 x 20,60 m, etažnost P,
2

-

OS1

OS2

oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oz. z
minimalnim naklonom, oblikovni princip ter izbor materialov in barv
usklajena,
- uvoz/izvoz na zahod na lokalno cesto LC 490692 (cesta G) in na vzhod
na cesto I,
- dopusti se gradnja podzemne garaže pod stavbo DU1, lahko pa tudi kot
povezava stavb DU1 in DU2, ki lahko presega pritlične gabarite za 30%,
- dopusti se nadkritje parkirnih prostorov,
- zagotovi se najmanj 1 PM/na 5 postelj + 50 % za obiskovalce.
oskrbovana stanovanja
- tlorisne dimenzije: 16,10 m x 33,50 m,
- etažnost: klet (K) + pritličje (P) + tri (3) nadstropja,
- maksimalni višinski gabarit je +16,00 m nad koto terena pri vhodu v
objekt, nad to koto so dopustni tehnični elementi in dostop na streho,
- oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oz. z
minimalnim naklonom, oblikovni princip ter izbor materialov in barv
usklajena,
- uvoz in izvoz z vzhoda na lokalno cesto LC 490611 (Gotoveljska cesta),
- možna je izgradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (nadkrite
kolesarnice, pergole, ipd.),
- dopusti se nadkritje parkirnih prostorov,
- zagotovi se 0,8 PM/stanovanje in 1 dodatno.
oskrbovana stanovanja
- tlorisne dimenzije: 15,50 m x 32,80 m ali kot OS1,
- etažnost: klet (K) + pritličje (P) + tri (3) nadstropja,
- maksimalni višinski gabarit je +16,00 m nad koto terena pri vhodu v
objekt, nad to koto so dopustni tehnični elementi in dostop na streho,
- oblikovanje: sodobno in skladnih geometrijskih oblik, streha ravna oz. z
minimalnim naklonom, oblikovni princip ter izbor materialov in barv
usklajena,
- uvoz in izvoz z vzhoda na lokalno cesto LC 490611 (Gotoveljska cesta),
obstoječi uvoz na cesto I se lahko ohrani, in služi kot dovoz na območje,
- možna je izgradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (nadkrite
kolesarnice, pergole, ipd.),
- zagotovi se 0,8 PM/stanovanje in 1 dodatno.
9. člen

Besedilo sedemnajstega odstavka 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
» (17) V funkcionalnem območju F6 se dopusti:
˗

izvedba zunanjih atrijev v pritličnem delu stavb DU in OS1 OS2;

˗

izvedba balkonov, stopnišč, nadstreškov nad vhodi, ipd, ki lahko osnovni tlorisni gabarit
presegajo do 2,50 m na vsako stran;

˗

ob predhodni prostorski preveritvi se dopusti namesto stavbe oskrbovanih stanovanj - OS2
izvedba večstanovanjske stavbe in izvedba parkiranja v kletni etaži ob pogoju zagotavljanja 1,5
PM/stanovanje. Zunaj gabarita stavbe se dopusti izvedba uvozno-izvoznih klančin glede na
smer prometa, ki mora biti usklajena z arhitekturo objekta;

˗

ob predhodni prostorski preveritvi se namesto stavbe oskrbovanih stanovanj - OS2 se dopusti
izvedba večstanovanjske stavbe za namenska najemna stanovanja za starejše, glede na
strukturo manjših stanovanj je potrebno zagotavljati 1 PM/stanovanje;

˗

toleranca tlorisnega gabarita je + 3,00 m;

˗

višino stavb lahko presega jašek za dvigalo, klimati in drugi tehnični elementi za funkcioniranje
objekta, ki morajo biti oblikovno zastrte ali umeščene za fasadni venec. «
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10. člen
Na koncu 10. člena se doda nov šesti odstavek z naslednjim besedilom:
» (6) Vzhodna gradbena meja za gradnjo novih objektov oziroma prizidkov k obstoječemu poslovnemu
objektu v funkcionalni enoti F4 se opredeli po zahodni meji zemljišča parc. št. 258/2 k.o. Gotovlje.«
11. člen
Na koncu prvega odstavka 13. člena se doda naslednje besedilo:
» Večje zelene površine naj bodo zasajene z grmičevjem in neformalnimi skupinami avtohtonega drevja.
Parkirišča na nivoju terena se enakomerno zasadijo z enim drevesom na vsaka štiri parkirna mesta.«
12. člen
Besedilo petega odstavka 13. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
» (5) Javna peš povezava, med cestama G in I v sklopu funkcionalne enote F6, se izvede kot zelen
koridor širine min. 10 m z osrednjo utrjeno potjo in obvezno visoko zasaditvijo (drevesa). Ob poti se
uredijo prostori za posedanje. Stik peš poti s parkirnimi površinami na zahodu se primerno uredi,
posebno pozornost se nameni vidiku varnosti zaradi mešanja prometa (pešec, kolesar in vozilo). Na
vzhodu se pešpot priključi na hodnik za pešce ob cesti I. Pri izbiri drevesnih vrst je potrebno (primerno
danim rastiščnim in klimatskim razmeram) predvideti avtohtone drevesne vrste ustreznih višin, ki bodo
omilila pogled na veliko stavbno maso okoliških stavb.«
13. člen
Na koncu šestega odstavka 13. člena se doda naslednje besedilo:
» Ob oziroma na parkiriščih in glavnih internih servisnih cestah je zasaditev dreves obvezna. «
14. člen
Za tretjim odstavkom 14. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
» (4) Na območju SD OPPN 2 je predvidena nova parcelacija, ki je razvidna iz Geodetsko kotirane
situacije z načrtom parcelacije (list št. 6.0). Na tej situaciji so razvidne tudi mejne točke novih parcel. «
15. člen
V petem odstavku 15. člena se beseda »parkovne« zamenja z besedami »predvidene peš povezave«.
16. člen
Na koncu osmega odstavka 15. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Rešitve na območju SD OPPN 2 so razvidne iz Situacije s prikazom gospodarske javne infrastrukture
(list št. 5.0).«
17. člen
Za enajstim odstavkom 15. člena se dodata dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasita:
»
(12) Uporabno dovoljenje za novozgrajeno stavbo na posamezni gradbeni parceli se lahko izda šele po
izdaji pravnomočnih uporabnih dovoljenj za zgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, na katero se
stavba priključuje.
(13) Varovanje občinskih cest:
-

Investitor in izvajalci del morajo zagotoviti izvajanje del tako, da ne bo ogrožena varnost prometa
na občinskih cestah v času gradnje cestnih priključkov in rekonstrukcije obstoječih delov cest.
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-

-

-

-

Za varnost prometa na z gradnjo tangirani občinski cesti in za zavarovanje delovišča v skladu s
predpisi o varstvu pri delu je odgovoren investitor. Investitor mora zaradi izvajanja del upoštevati
Zakon o cestah in Zakon o pravilih cestnega prometa.
Zaradi oviranja prometa na občinski cesti si mora investitor oziroma izvajalec del za delno
zaporo ceste v smislu 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) ter 48. in 49.
člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/2000) pridobiti odločbo Občine Žalec, na
osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
Prometno signalizacijo zaradi del lahko postavi le izvajalec rednega vzdrževanja ceste skladno
s 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) na stroške investitorja oziroma
izvajalca del, na podlagi predloženega elaborata.
Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev
in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na občinski cesti ali bi bila
povzročena uporabnikom ceste. «
18. člen

Na koncu prvega odstavka 16. člena se doda naslednje besedilo:
»Varovanje državne ceste:
- Za vse posege na območju državnih cest in v njenem varovalnem pasu ter za posege, ki bi
lahko negativno vplivali na območje državne ceste, je treba v skladu z veljavno zakonodajo
predhodno pridobiti mnenje oziroma soglasje upravljavca državne ceste k projektnim rešitvam
(na podlagi ustrezne projektne dokumentacije DGD oz. PZI) še pred izdajo gradbenega
dovoljenja za posege in pred začetkom del na obravnavanem območju prostorskega akta.
- Investitor oziroma izbrani izvajalci del so dolžni pred začetkom gradnje objektov oziroma
posegov izdelati projekt tehnologije gradnje in ureditve gradbišč za objekte, komunalne vode in
morebitne druge posege s prikazom dostopa na javno cestno omrežje in po potrebi pridobiti
soglasja upravljavca državne ceste za začasne gradbiščne cestne priključke, premestitve
komunalnih vodov ter za vse druge posege ter dovoljenja za zapore državnih cest in odločbe
za izredne prevoze na podlagi Zakona o cestah.«
19. člen
V prvem stavku petega odstavka 16. člena se v zadnjem oklepaju med oznaki cest C in D doda oznaka
»C1«.
20. člen
Na koncu petega odstavka 16. člena se doda naslednje besedilo:
» Na vseh uvozih in izvozih mora biti zagotovljena zadostna preglednost. Cesta C se izvede kot slepa
ulica, na južni strani se zaključi z obračališčem za osebne avtomobile. «
21. člen
Besedilo drugega stavka desetega odstavka 16. člena se zamenja z naslednjim besedilom:
»V sklopu funkcionalne enote F6 je predvidena ureditev javne peš povezave V-Z med cestama G in I.«

22. člen
Besedilo drugega stavka šestnajstega odstavka 16. člena se zamenja z naslednjim besedilom:
» Do razširitve ceste I je na njej dovoljen le dvosmerni promet za osebna vozila in intervencijo.«

23. člen
Na koncu besedila 18. odstavka 16. člena se doda naslednje besedilo:
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» Za vsak nameravan poseg v varovalnem progovnem pasu železniške proge, 106 m levo in desno v
naselju, merjeno od osi skrajnega tira je potrebno predhodno pridobiti projektne pogoje in pozitivno
mnenje k projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne železniške infrastrukture. Pri načrtovanju
vseh gradenj v območju železniške proge mora investitor novih posegov predvideti ukrepe za varovanje
pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.«
24. člen
Za osmim odstavkom 19. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
» (9) Za SD OPPN 2 je izdelan IDZ-Načrt električnih inštalacij in opreme, izdelal REMCOLA –
REMCHEM, d.o.o., št. proj. 70/2020, avgust 2020.«

25. člen
Besedilo 21. člena se dopolni tako, da se za tretjim odstavkom doda četrti, peti in šesti odstavek, ki se
glasijo:
» (4) Mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se določi glede na
potrebe in možnosti v projektnih pogojih po navodilih Telekom Slovenije d.d.
(5) V kolikor bodo potrebe po novih TK storitvah, bo potrebno preveriti zmogljivosti obstoječega TK
omrežja. Če te ne bodo ustrezale novim potrebam, je treba dograditi obstoječe omrežje.
(6) Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti
usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.«
26. člen
Besedilo 23. člena se dopolni tako, da se drugi in šesti odstavek nadomestita z novim besedilom, ki se
glasi:
» (2) Za potrebe oskrbe novo predvidenih objektov na območju stanovanjske soseske Žalec zahod se
bo na več lokacijah navezovalo novo omrežje na plinovod, ki poteka vzdolž Gotoveljske ceste in Ceste
na Vrbje ter z navezavo na ostale že zgrajene plinovode v obravnavanem območju. Glavni cevovod bo
položen vzdolž Savinjske ceste, nanj pa se bodo navezovale zanke iz vzporednih ulic.
(6) Vsi posegi v varovalnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov, morajo biti nadzorovani s strani
sistemskega operaterja in v bližini plinovoda obvezno opravljeni ročno.«

27. člen
Besedilo 23. člena se dopolni tako, da se na koncu doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
» (7) Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES)
(Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/17-GZ) se za predvidene objekte predvidi ogrevanje z zemeljskim
plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije pod naslednjimi pogoji:
- Za načrtovane objekte v funkcionalni enoti F6 se predvidi neposredna priključitev na že zgrajeno
distribucijsko plinovodno omrežje. Glede na lokacijo kotlovnice se načrtovan dom za starejše
občane lahko priključi na enega od odsekov: V 3B-PE63, V 3B-PE90 ali V 1- PE63. Za
načrtovan vrtec se predvidi neposredna priključitev na odsek V 1- PE63. Za načrtovana
oskrbovana stanovanja OS1 in OS2 na severu funkcionalne enote F6 se predvidi navezava na
odsek V 1-PE63 in na odsek V 3B-PE63, ki se povežeta nad severno mejo enote F6.
- Za priključitev načrtovanih objektov v delu funkcionalne enote F4 se predvidi podaljšanje že
zgrajenega distribucijskega plinovodnega omrežja z delovnim tlakom 4 bar, odsek V 2-PE63, v
območje enote F4.
- Gradnjo novega plinovodnega omrežja in priključkov lahko izvede le sistemski operater ali od
njega pooblaščeni izvajalci pod nadzorom sistemskega operaterja.
- Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja
lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
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zemeljskega plina v občini Žalec (Uradni list RS št. 14/2008) in Sistemska obratovalna navodila
ODS.
Priključitev novo načrtovanih objektov na plinovodno omrežje bo možna po pridobitvi soglasja
za priključitev po energetskem zakonu EZ- 1.
Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) določa varovalni pas
distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga predstavlja zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka
na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.
Pri umeščanju predvidenih ureditev v prostor in določitvi odmikov od obstoječe plinovodne
infrastrukture je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati Pravilnik o
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim
tlakom do vključno 16 bar (Ur. 1. RS št. 26/02, 54/02 in 17/14 - EZ-1).
V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami
globlje od 0,5 m.«
28. člen

Besedilo 31. člena se dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka pred piko doda naslednje besedilo:
» ter v elaboratu Hidrogeološko poročilo o možnem ponikanju padavinskih vod na območju
dopolnjenega OPPN – stanovanjske soseske Žalec zahod, občine Žalec, izdelal Geosvet Samo Marinc
s.p. št. proj. 23-6/2020, z dne 2. 6. 2020 in dopolnilo Hidrogeološkega poročila, o možnem ponikanju
padavinskih vod na območju dopolnjenega OPPN – stanovanjske soseske Žalec zahod, občine Žalec
maksimalni nivo podtalnice, z dne 28. 9. 2020. «
29. člen
Za tretjim odstavkom 31. člena se doda nov četrti in peti odstavek:
» (4) Glede na relativno dobro prepustnost peščenih prodov, pod plastjo površinskih vezljivih zemljin, ki
predstavljajo hidrološko zaporno plast in relativno globljega povprečnega nivoja podtalnice ob normalnih
razmerah, je izvedba (primerno dimenzioniranih) ponikovalnic na obravnavanem območju možna in
upravičena poleg tega pa je možno izkoriščati podtalnico tudi za ogrevanje itd., saj tudi večja količina
izčrpane vode ne bo bistveno vplivala na potencial širšega prostora. Iz rezultatov predhodnih raziskav
in upoštevanja črpalnega poizkusa na severovzhodnem delu obravnavanega OPPN lahko zaključimo,
da je povprečna vrednost koeficienta prepustnosti »k« celotne debeline vodonosnika na obravnavanem
območju relativno ugodna; k = 6,15 *10−4 m/s, pri čemer je najvišji možni koeficient prepustnosti, ki ga
še lahko upoštevamo ob globljem izkopu za ponikovalnico in lokacijo na južnem delu, do največ 1,0
*10−3 m/s. Zaradi heterogene debeline površinskega sloja slabo prepustnih vezljivih zemljin in
heterogene sestave ne vezljivih zemljin – peščenih in zameljenih prodov -, mora izkope za ponikovalnice
obvezno nadzorovati tudi geolog ter na podlagi dejanskega stanja določiti globino le teh.
(5) Za oceno maksimalnega nivoja podtalnice je upoštevano več letno opazovanje nivojev podtalnice
na najbližjem piezometru ŽAL-1/14, ki je ca 850 m jugovzhodno, a v istem vodonosniku ter meritve
nivojev podtalnice v času črpalnega poizkusa (marec 2017). V poročilu ARSA iz leta 2017, je nihanje
na piezometru ŽAL-1/14 od maksimalnih do minimalnih vrednosti okrog 0,5 m, trend pa je upadanje
nivoja podtalnice. V času črpalnega poizkusa je bil nivo podtalnice na globini 4,08 m, glede na koto
terena. Če se prenese trende iz omenjenega piezometra na območje tega OPPN, je maksimalni nivo
podtalnice na globini okrog 3,5 m, ob predpostavki, da je bil črpalni poizkus (in meritve nivojev
podtalnice) izveden v času minimalnega nivoja podtalnice (marec 2017), kar pa ni verjetno za letni čas
(in meritve nivojev v prej omenjenem piezometru, kjer je za tisto obdobje prikazan povprečni nivo). Če
pa je bil opravljen črpalni poizkus v obdobju povprečnega nivoja (kar je glede na letni čas bolj verjetno)
je maksimalni nivo podtalnice na globini okrog 3,8 m, glede na koto terena. Maksimalni nivo podtalnice
se giblje v mejah od 3,8 m do 3,5 m, ob trendu upadanja nivoja. Maksimalni nivo podtalnice še vedno v
ne vezljivih zemljinah (prodih), saj je debelina slabo prepustne preperine od 1,0 m do mestoma največ
3,4 m. Pri načrtovanju ponikovalnic je potrebno upoštevati izdelano Hidrogeološko poročilo iz prvega
odstavka tega člena. «

30. člen

7

V prvem stavku, drugega odstavka 33. člena, se za navedbo Ur. list RS, št. 57/96, doda vejica in
navedba », 54/15«.
31. člen

Za drugim odstavkom 37. člena se doda naslednje besedilo:
» Dopustna odstopanja tlorisnih dimenzij stavb v funkcionalnem območju F6 so do +3,00 m. Stavbe so
lahko manjših dimenzij. «

32. člen
Besedilo 38. člena se dopolni tako, da se na koncu tretjega odstavka doda naslednje besedilo:
»
- Vrtec Žalec – urbanistična preveritev (izdelal EFEKT Arhitektura d.o.o., št. projekta 166/19, december
2019).
- Oskrbovana stanovanja – urbanistična preveritev (izdelal EFEKT Arhitektura d.o.o., št. projekta 170/20,
maj 2020).
- Hidrogeološko poročilo o možnem ponikanju padavinskih vod na območju dopolnjenega OPPN –
stanovanjske soseske Žalec zahod, občine Žalec, (izdelal Geosvet Samo Marinc s.p. št. proj. 23-6/2020,
z dne 2. 6. 2020) in dopolnilo Hidrogeološkega poročila, o možnem ponikanju padavinskih vod na
območju dopolnjenega OPPN – stanovanjske soseske Žalec zahod, občine Žalec maksimalni nivo
podtalnice, z dne 28. 9. 2020. «

XI.

KONČNE DOLOČBE
33. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in UE Žalec.
34. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
35. člen
(uveljavitev)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.: 3505-0007/2019
Žalec, dne …………..
Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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Predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
stanovanjske soseske Žalec zahod – druga sprememba
(SD OPPN Žalec zahod - 2)

-OBRAZLOŽITEV Uvodna pojasnila
Občina Žalec spreminja in dopolnjuje podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) stanovanjske soseske Žalec
zahod (Ur. l. RS, št. 110/09 in 31/15) predvsem zaradi lastnih razvojnih načrtov in potreb po gradnji vrtca,
oskrbovanih stanovanj, doma starejših...
Čeprav OPPN Žalec zahod obravnava območje med regionalno cesto Žalec-Šempeter na severu, železniško progo
Celje-Velenje na jugu in Gotoveljska cesto na vzhodu se s spremembami in dopolnitvami ureja le manjši del
celotnega OPPN (območje dela enote F4 in F6).
Postopek je bil začet na podlagi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN
stanovanjske soseske Žalec zahod-2. sprememba, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 51, z dne 16. 8. 2019.
Pomen akta
Občina kot odgovoren nosilec načrtovanja prostorskega razvoja, urejanja gospodarske javne infrastrukture v
prostoru in stanja okolja mora zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj dejavnosti in bivanja v okviru urejenih in
komunalno opremljenih zemljišč. Pri tem je občina v vlogi skrbnika prostora dolžna skrbeti za varovanje javnega
interesa.
Ključni pomen SD OPPN je, da bodo z njim vzpostavljeni ustrezni strokovni in pravni pogoji za ureditev območij
funkcionalnih enot F2 in F3. Skozi uresničitev akta oz. izgradnjo bodo zagotovljene prostorske možnosti za
investicije v nove dejavnosti. S sprejemom akta bodo podani pogoji za posege v prostor ter pravna osnova za
pridobivanje gradbenih dovoljenj za novi vrtec, oskrbovana stanovanja ter dom starejših občanov z negovalno
bolnišnico…
Postopek priprave in sprejemanja akta
Postopek priprave akta je bil začet v avgustu 2019, s sprejemom sklepa o začetku priprave akta. Pravna podlaga
za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS,
št. 61/17).
Pripravljen osnutek SD OPPN Žalec zahod-2 je bil posredovan v pridobitev konkretnih smernic nosilcem urejanja
prostora v oktobru 2019. Na podlagi smernic je bil pripravljen osnutek akta, ki je bil poslan vsem NUP za pridobitev
prvega mnenja in po pridobljenih prvih mnenjih je bil izdelan dopolnjen osnutek, ki je bil javno razgrnjen. Po izvedeni
javni razgrnitvi, ki je potekala od 23. oktobra do 23. novembra 2020 in javni obravnavi, ki je bila v Domu II.
Slovenskega tabora Žalec, dne 12. novembra 2020, je na osnovi sprejetih stališč do pripomb (št. 3505-0007/2019,
dne 21.12.2020) izdelan predlog akta, ki je bil posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugih mnenj.
Po pridobitvi pozitivnih drugih mnenj je bil pripravljen usklajen predlog, ki ga bo občinski svet obravnaval in sprejel
z Odlokom.
Na podlagi odločbe (35409-44/2020/7 z dne 12.5.2020) Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor
za strateško presojo vplivov na okolje, postopka celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izvesti.
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Opis in obseg območja urejanja
Območje OPPN Žalec predstavlja skrajni zahodni del naselja Žalec, ki je na severu in zahodu omejeno z regionalno
cesto Žalec-Šempeter, na jugu z železniško progo Celje-Velenje ter na vzhodu z Gotoveljsko cesto in Cesto na
Vrbje.
Na obravnavanem območju so v naravi večinoma nepozidana zemljišča (travniki in njive), posamezni obstoječi
objekti so locirani ob Savinjski cesti, ki poteka preko območja v smeri vzhod-zahod ter ob Gotoveljski cesti in Cesti
na Vrbje, ki potekata po vzhodnem robu območja.
Zemljišča severno, zahodno in južno od obravnavanega območja so večinoma kmetijska zemljišča, vzhodno od
območja pa se nahaja obstoječe strnjeno naselje Žalca.
Ureditveno območje EUP ŽA-1/7, ki ga obravnava OPPN obsega zemljišča, na katerih so načrtovani objekti,
vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in delovanje in meri ca. 18 ha. S spremembami in
dopolnitvami se ureja severni del teh površin v izmeri cca. 2,4 ha.
V naravi so zemljišča v funkcionalni enoti F4 še nepozidana, prav tako ni zgrajena načrtovana prometna in
komunalna infrastruktura, v funkcionalni enoti F6 pa je že zgrajena komunalna energetska in cestna infrastruktura,
objekti tam niso zgrajeni.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so razvojni programi na omenjenih funkcionalnih enotah.
Obstoječ OPPN ne omogoča gradnje skladne s potrebami investitorjev, zato predlagajo spremembe glede
načrtovanih ureditev in ustrezne prostorske izvedbene pogoje znotraj meje funkcionalnih enot F4 in F6, ki bodo
omogočale gradnjo, skladno s programskimi izhodišči.
V funkcionalni enoti F4 je razlog za spremembo OPPN v hitrejšem načrtovanju in možni gradnji GJI (gospodarske
javne infrastrukture) z navezavo na že zgrajeno cestno in komunalno infrastrukturo pri objektu Hofer in aktiviranju
prostih gradbenih parcel.
V funkcionalni enoti F6 je po obstoječem OPPN predvidena izgradnja 4 oddelčnega vrtca, v okviru sprememb in
dopolnitev OPPN Žalec zahod-2 pa je potrebno predvideti možnost izgradnje večjega vrtca glede na potrebe v
Občini Žalec in v skladu z normativnimi vrednostni pri načrtovanju vrtca, ki jih določa Pravilnik o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13,
74/16 in 20/17).
Pravno prostorski režim
Veljavni Občinski prostorski načrt Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13 in 91/13, 102/20) opredeljuje območje
OPPN z oznako ŽA – 1/7 kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju dela mesta Žalec. Prostorske ureditve
znotraj območja se lahko izvajajo v skladu z Odlokom o OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod.
Obravnavano območje se ne nahaja v nobenem izmed območij varovanj.
Zasnova prostorske ureditve
V delu enote F4 je predvidena gradnja vrstnih hiš z oznako J in stanovanjsko poslovnih objektov z oznako M. V
enoti F6 je predvidena gradnja doma starejših občanov (DU), oskrbovanih stanovanj (OS) in vrtca (V) ter ureditev
zunanjih zelenih in parkirnih površin. Namembnost območja se ne spreminja.
Zasnova predvideva v delu enote F4 novo 'cesto C1' med cestama C in D, kot nadaljevanje ceste F proti zahodu,
s čimer se predvideno trokrako križišče cest D in F spremeni v štirikrako križišče. Predvidena je sprememba
komunalne infrastrukture za enoto F4, ki se naveže na obstoječo komunalno infrastrukturo ob trgovskem objektu
Hofer.
Zaradi umestitve nove cestne povezave se zmanjša število vrstnih objektov J na pet (predvidijo se objekti z
oznako J30 do J34). Pri objektu M11 je potrebno preoblikovati dostop in parkirne površine.
V funkcionalni enoti F6 se umesti vrtec (V), oskrbovana stanovanja (OS) in dom starejših občanov (DU) ter
uredijo zunanje zelene in parkirne površine.
Natančneje so ureditve definirane v priloženem gradivu.
Predlog odloka bo podrobneje obrazložila ga. Aleksandra Geršak Podbreznik iz družbe RC planiranje d.o.o. iz
Celja, ki je SD OPPN Žalec zahod - 2, izdelala.
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1. UVOD

Občina Žalec vodi postopek drugih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega
načrta stanovanjske soseska Žalec zahod. Osnovni prostorski akt je bil sprejet že v letu 2009, prve
spremembe pa v letu 2015. Druge spremembe omenjenega prostorskega akta vključujejo le dve
funkcionalni enoti in sicer enoto F 4 in F6.
Območje OPPN Žalec zahod predstavlja skrajni zahodni del naselja Žalec, ki je na severu in zahodu
omejeno z regionalno cesto Žalec–Šempeter, na jugu z železniško progo Celje–Velenje ter na vzhodu
z Gotoveljsko cesto in Cesto na Vrbje. Na obravnavanem območju so v naravi večinoma nepozidana
zemljišča (travniki in njive), posamezni obstoječi objekti so locirani ob Savinjski cesti, ki poteka preko
območja v smeri vzhod - zahod ter ob Gotoveljski cesti in Cesti na Vrbje, ki potekata po vzhodnem
robu območja. Zemljišča severno, zahodno in južno od obravnavanega območja so večinoma
nepozidana kmetijska zemljišča, vzhodno od območja pa se nahaja obstoječe strnjeno naselje Žalca.
Na obravnavanem območju je bila predvidena gradnja novega cestnega omrežja, del katerega je že
zgrajen, in ki ureditveno območje deli na 12 funkcionalnih enot znotraj katerih je predvidena gradnja
10 večstanovanjskih objektov, 10 prosto stoječih stanovanjskih hiš, 50 vrstnih hiš, 4 večstanovanjskih
objektov tipa »grozd«, 11 stanovanjsko poslovnih objektov, 5 trgovskih oziroma poslovno-trgovskih
objektov, doma starejših, objekta oskrbovanih stanovanj, vrtca ter ureditev javne pešpoti.
Meja ureditvenega območja OPPN Žalec zahod je opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec in poteka na severni in zahodni strani po severnem
robu regionalne ceste z oznako RII-447/0367 Žalec–Šempeter, na vzhodni strani po vzhodnem robu
lokalne ceste (Gotoveljska cesta in cesta na Vrbje), na južni strani pa po severnem robu zemljišča
železniške proge Celje–Velenje.
Ureditveno območje OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod je velikosti ca. 18 ha in obsega zemljišča
na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo
in delovanje.
Območje OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod je razdeljeno na posamezne funkcionalne enote in
sicer na 12 funkcionalnih enot, ki tvorijo zaključene celote in se urejajo enotno:
•
•

•
•

•
•

Funkcionalne enote F1, F2 in F3 so namenjene gradnji trgovskega oziroma poslovnotrgovskega objekta.
Funkcionalne enote F5, F7, F9, F10, F11 in F12 so namenjene stanovanjski pozidavi (vila bloki,
večstanovanjski objekti, večstanovanjski objekti tipa »grozd«, vrstne hiše in prosto stoječe
stanovanjske hiše)).
Funkcionalna enota F4 je namenjena gradnji stanovanjskih objektov – vrstnih hiš in gradnji
stanovanjsko poslovnih objektov.
Funkcionalna enota F6 je namenjena gradnji stanovanjske stavbe za posebne namene (dom
starejših občanov), stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stavbe za vzgojo in
izobraževanje (vrtec) in ureditvi zunanjih zelenih, parkirnih in manipulativnih površin ob
stavbah ter ureditvi javne peš povezave med cestama G in I.
Funkcionalna enota F8 je namenjena gradnji stanovanjsko poslovnih objektov.
Površine ureditvenega območja, ki niso zajete v naštetih funkcionalnih enotah, so namenjene
javnim in prometnim površinam.
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Namen izdelave Elaborata ekonomike
Elaborat ekonomike je namenjen oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za
zagotavljanje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali
zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN) ter oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti
za zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug način
za namen izvedbe prostorskih ureditev v OPPN.

Zakonske podlage in prostorski izvedbeni akti
Elaborat ekonomike je izdelan na podlagi Pravilnika o elaboratu ekonomike (Ur. l. RS, št. 49/2019) (v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in druge veljavne nadrejene področne zakonodaje kot so:
• Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) - v nadaljnjem besedilu: Uredba,
• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2,
• Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) – v nadaljnjem besedilu: GZ.
Elaborat ekonomike temelji na naslednjih prostorskih aktih:
• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13, ),
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 102/20)
• Odlok o OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09).
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 31/15).
• Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod –
2.sprememba, RC planiranje d.o.o. Celje, številka 14/19.

2. OPIS NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV – KLJUČNE UGOTOVITVE
Opis območja
Poglavje je povzeto po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske
Žalec zahod (vključno s spremembami SD OPPN-1 in SD OPPN-2).

Območje OPPN
Območje OPPN Žalec zahod predstavlja skrajni zahodni del naselja Žalec, ki je na severu in zahodu
omejeno z regionalno cesto Žalec–Šempeter, na jugu z železniško progo Celje–Velenje ter na vzhodu
z Gotoveljsko cesto in Cesto na Vrbje. Na obravnavanem območju so v naravi večinoma nepozidana
zemljišča (travniki in njive), posamezni obstoječi objekti so locirani ob Savinjski cesti, ki poteka preko
območja v smeri vzhod - zahod ter ob Gotoveljski cesti in Cesti na Vrbje, ki potekata po vzhodnem
robu območja. Zemljišča severno, zahodno in južno od obravnavanega območja so večinoma
nepozidana kmetijska zemljišča, vzhodno od območja pa se nahaja obstoječe strnjeno naselje Žalca.
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja novega cestnega omrežja, ki ureditveno območje
deli na 12 funkcionalnih enot, znotraj katerih je predvidena gradnja 10 večstanovanjskih objektov, 10
prosto stoječih stanovanjskih hiš, 50 vrstnih hiš, 4 večstanovanjskih objektov tipa »grozd«, 11
stanovanjsko poslovnih objektov, 5 trgovskih oziroma poslovno-trgovskih objektov, doma
upokojencev, objekta varovanih stanovanj, vrtca ter ureditev javne pešpoti.
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Slika 1: Prikaz namenske rabe iz OPN Občine Žalec (iObčina/Kaliopa)

V skladu z veljavnim občinskim prostorskim aktom Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13,. 92/13, 50/16, 102/20) se območje opremljanja nahaja v
enote urejanja prostora ŽA-1/7. Območje se deli po namenski rabi prostora na območje:
• stanovanjske površine, ki so namenjen bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi (SSe),
• stanovanjske površine, ki so namenjen bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi (SSv),
• stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju
različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin) (SB),
• območja centralnih dejavnosti, druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena
dejavnost, razen stanovanj(CD) in
• površine cest (PC).

Ureditveno območje, ki ga obravnavajo druge spremembe OPPN
Območje OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod je razdeljeno na posamezne funkcionalne enote in
sicer na 12 funkcionalnih enot, ki tvorijo zaključene celote in se urejajo enotno. Druge spremembe
OPPN vključujejo:
• Del funkcionalne enoto F4, ki je namenjena gradnji stanovanjskih objektov – vrstnih hiš in
gradnji stanovanjsko poslovnih objektov.
• Funkcionalno enoto F6, ki je namenjena gradnji stanovanjske stavbe za posebne namene (dom
starejših občanov), stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stavbe za vzgojo in
izobraževanje (vrtec) in ureditvi zunanjih zelenih, parkirnih in manipulativnih površin ob stavbah
ter ureditvi javne peš povezave med cestama G in I.
• Površine ureditvenega območja, ki niso zajete v naštetih funkcionalnih enotah, so namenjene
javnim in prometnim površinam.
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Slika 2: Ureditvena situacija SD OPPN2 (2021)

3. KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
Opis obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture
Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Uredbe o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) šteje
tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje posameznemu izvajalcu
gospodarske javne službe.
Za potrebe nemotenega obratovanja (uporaba in funkcioniranje) obravnavanega območja OPPN, bo
na območju zgrajena potrebna spremljajoča komunalna oprema (infrastruktura). Vodi predvidene
komunalne opreme bodo priključeni na obstoječo komunalno opremo, ki se nahaja ob območju OPPN.
Občina Žalec ima že sprejet:
• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013),
• Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Žalec – elaborat( KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., maj 2013),
• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec- Zahod« (Uradni list RS, št. 110/09, 100/13),
• Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec Zahod«
(Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., december 2009),
• Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Žalec, marec – april 2021).
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Iz navedenih dokumentov izhaja, da se ureditve načrtovane s spremembami in dopolnitvami OPPN
lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme:
• občinske ceste,
• kanalizacijo in
• vodovodno omrežje.
Poleg naštetega se na območju OPPN nahajajo ostale vrste obstoječe gospodarske javne
infrastrukture:
• Elektroenergetsko omrežje
• Telekomunikacijsko omrežje
• Komunalni odpadki – Na območju je že urejeno ločeno zbiranje odpadkov in reden odvoz
odpadkov.
• Plinovodno omrežje – Na in ob robu območja OPPN je zgrajeno distribucijsko plinovodno
omrežje.
• Železniško omrežje – Območje sprememb in dopolnitev OPPN ni v varovalnem progovnem pasu
železniške proge (regionalna železniška proga Celje - Velenje).

Opis nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture:
Iz odloka drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske
soseske Žalec zahod izhaja, da spremembe ne vplivajo na že zgrajeno ali načrtovano komunalno
opremo oziroma je ta že predvidena in ovrednotena v programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec Zahod« (Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., december
2009).

4. DRUŽBENA INFRASTRUKTURA
Skladno s Pravilnikom je v Elaboratu ekonomike potrebno obravnavati najmanj naslednje vrste
družbene infrastrukture:
•
•

Objekte javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole);
Objekte javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja);

•

Športne objekte lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti).

V Elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se
zagotavljajo storitve, ki so v javnem interesu (izobraževanje, kultura, socialno varstvo, znanost, zaščita
in reševanje, javna uprava idr.).
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske
soseske Žalec zahod jasno opredeljuje tako namen kot vrsto predvidenih objektov in dejavnosti, ki se
bodo na območju sprememb OPPN izvajale.
Potrebe po novi družbeni infrastrukturi izhajajo iz jasno izraženega namena po bivanju na območju
OPPN. V konkretnem primeru se s spremembami in dopolnitvami OPPN stanovanjske soseske Žalec
zahod število bivalnih enot ne spreminja oziroma spremembe predstavljajo zanemarljivo povečanje
oziroma zmanjšanje števila prebivalcev.
Glede na vse navedeno lahko ugotovimo, da izvedba OPPN bo povzročila povečanja potrebe po
družbeni infrastrukturi, zaradi česar je njena podrobnejša obravnava nepotrebna.
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5. OCENA STROŠKOV INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO TER VIRI FINANCIRANJA

Elaborat ekonomike je namenjen oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za
zagotavljanje komunalne opreme in druge gospodarske in družbene javne infrastrukture, ki jo je treba
dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom. Elaborat ekonomike je izdelan na podlagi Pravilnika o elaboratu ekonomike (Ur.
l. RS, št. 49/2019) in druge veljavne nadrejene področne zakonodaje.
Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod ne
načrtujejo gradnje dodatne ali nove komunalne opreme ali druge javne infrastrukture, zato stroškov
investicij ni!
Ker stroškov investicij v komunalno opremo ali drugo javno infrastrukturo ni tudi niso opredeljeni viri
financiranja.
Natančno so stroški gradnje nove komunalne opreme predstavljeni v novem in usklajenem programu
opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod, (Zavita, svetovanje, d.o.o.,
Tominškova 40, 1000 Ljubljana, s št. Projekta 261/2021) ki bo na seji Občinskega sveta Občine Žalec
obravnavan skupaj z odlokom o spremembah in dopolnitvah OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod
– druga sprememba.
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