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T E K S T U A L N I   D E L  

1 KLJUČNE UGOTOVITVE ELABORATA EKONOMIKE 

Elaborat ekonomike je obvezna strokovna podlaga prostorskih načrtov, ki jo predpisuje 7. 
odstavek 62. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), vsebino pa določata 
65. člen ZureP-2 in Pravilnik o elaboratu ekonomike ( Uradni list RS, 45/19). 

Elaborat ekonomike izkazuje  finančne  posledice prostorskega načrta,  kadar  bo  za  izvedbo  
v  njem načrtovanih prostorskih ureditev treba zagotoviti novo komunalno opremo in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo ali družbeno infrastrukturo. 

Načrtovana prostorska ureditev kot takšna  ne bo neposredno zahtevala investicij v družbeno 
infrastrukturo. Na družbeno infrastukturo (šolstvo, vrtci, zdravstvo, šport, kultura, javna uprava, 
znanost, zaščita in reševanje, socialno varstvo…) načrtovana ureditev ne bo imela  
pomembnejšega vpliva. 

2 SPLOŠNI PODATKI IN ZAKONSKA PODLAGA 

2.1 NAMEN IZDELAVE ELABORATA 

Elaborat ekonomike za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje: 
• komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno 

infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen, 
• oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje 

alineje ter 
• etapnost izvajanja načrtovanih ureditev, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo. 

2.2 PRAVNA PODLAGA 

Pri pripravi elaborata so bili upoštevani naslednji predpisi: 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 

- Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19), 

- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 
Odl.US: U-I-51/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE), 

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (Uradni list RS, št. 99/07). 

 

2.3 PODLAGE ZA IZDELAVO  ELABORATA 

Za izdelavo elaborata ekonomike so bile uporabljene naslednje podlage: 
• Usklajeni predlog odloka o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in 

dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP Šempeter (izdelal 
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. proj. 10/20, maj 2021),  

• Grafični del usklajenega  predloga OPPN Spremembe in dopolnitve ZN industrijskega 
območja SIP Šempeter – situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture in 
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ureditvena situacija izdelal (Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. proj. 10/20, 
maj 2021), 

• Geodetski načrt  (izdelal Geodetske storitve Geo-f, Dušan Filipov s.p., št. 20190506, 
27.11 2019), 

• Idejna zasnova – Novi poslovni prostori – experience center – SIP strojna industrija, 
Izdelal: Kragelj arhitektura d.o.o.., številka projekta 2019-20-00, Ljubljana, september 
2019, dopolnitev december 2020, 

• Geološko geotehnično poročilo z načrtom ponikovalnice, Izdelal: Blan d.o.o., številka 
projekta GM-32/2020, februar 2020, 

• PZI – Ureditev regionalne ceste R2-447/0367 Žalec-Šempeter, pododsek skozi naselje 
Šempeter, od km 4+480 do km 5+750, etepa 2,  Izdelal: Projektiva NVG d.o.o., številka 
projekta 317/18, februar 2018. 

 

2.4 IZRAZI 

Pomen uporabljenih izrazov v elaboratu: 
• Komunalna oprema so (148. člen ZUreP-2): 

◦ Objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

◦ Objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih 
javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev 
obvezna, 

◦ Objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in 
druge javne površine v javni lasti, 

• Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni 
opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter objekti ali omrežja za 
druge namene v javnem interesu, ki so kot taki določeni z zakonom ali odlokom lokalne 
skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna 
infrastruktura je državnega in lokalnega pomena (3. člen ZUreP-2). 

• Družbena infrastruktura so prostorske ureditve, namenjene izvajanju dejavnosti 
splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine, ki so v javnem interesu 
(dejavnosti s področja vzgoje in izobraževanja, znanosti, športa, zdravstva, socialnega 
varstva, kulture in drugih dejavnosti splošnega pomena, če je tako določeno z zakonom 
(3. člen ZUreP-2). 

 

 

3 OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 

Območje obravnave se nahaja v Šempetru v kompleksu industrijskega območja SIP d.o.o., 
območje je umeščeno zahodno od obstoječe proizvodne hale SIP.  

Zemljišče je v naravi  delno parkirišče za osebna vozila in izgrajene stavbe. 

Območje je komunalno opremljeno, elektrika, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija s 
ponikanjem elektroenergetsko omrežje in komunikacijsko omrežje. 

Območje OPPN SD ZN  obsega parcele št. 209/2, 209/1, 1126/4, 209/5, 128/2, 210/2, 210/4, 
210/5, 210/6, 210/3, 165/6, 1203/3, 1203/7, 1203/5, 1203/10, 1203/8, 1203/11, 1203/9, 1203/11 
k.o. Šempeter v Savinjski dolini (995).  
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Osnovni podatki za območje prostorskega akta: 

Velikost območja:  območje obravnave je veliko 1,78ha. 

Bilanca površin namenske rabe: 

Območje OPPN SD ZN  je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z osnovno namensko 

rabo kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone (IG) 

območja prometnih površin – površine cest (PC). 

              
Slika 1: Izsek iz OPN Občine Žalec za območje OPPN SD ZN               

 
Predmet  OPPN SD ZN je izgradnja  prizidka k obstoječemu proizvodnemu kompleksu SIP 
Šempeter ter ureditev pripadajočih zunanjih površin in površin za parkiranje.  
 

 
Nova poslovna stavba se izvede na zahodni strani obstoječe proizvodne hale SIP, umesti se 
delno na mestu poprej odstranjenega objekta.  Obstoječi izvedbeni akt Zazidalni načrt 
industrijskega območja SIP Šempeter s spremembami, ne omogoča gradnje glede na potrebe, 
zato se predlaga sprememba, ki bo omogočila gradnjo dodatnih površin ter ureditev pripadajoče 
zunanje površine in površin za parkiranje.   

 
Predmet OPPN SD ZN: 

• gradnja nove poslovne stavbe,  
• gradnja gospodarske javne infrastrukture, 
• druge ureditve zunanjih površin, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje 

predvidnih ureditev. 
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Slika 2. Ureditvena situacija (izsek iz grafičnega dela usklajenega predloga OPPN SD ZN) 

 

Zahodno od obstoječe proizvodne hale SIP so predvideni poslovni prostori, ki bodo povezani z 
obstoječo proizvodno halo, uredijo se zunanje površine za parkiranje. Izdelana je Idejna 
zasnova »Novi poslovni prostori EXPERIENCE CENTER«, izdelal Kragelj arhitekti d.o.o., št. 
projekta 2019-20-00, september 2019. 

Zahodno od obstoječe proizvodnje hale je predvidena izgradnja novega SIP Experience centra, 
ki bo služil kot razširjeni del poslovnih prostorov podjetja. Uporabljen bo predvsem kot: 

• poslovni prostor - pisarniški del in z vsemi pripadajočimi prostori, 

• razstavni prostor, 

• prostor za predstavitve in glavni kongresni prostor podjetja, 

• prostor za izobraževanja serviserjev ter prodajnikov, 

• prostor za interna izobraževanja zaposlenih. 

Nov objekt se navezuje tako na obstoječ paviljonski objekt na severu, v katerem se ohrani 
program trgovine, jedilnice / kavarne ter del izobraževalnega centra, kot tudi na obstoječ 
poslovni del v severozahodnem delu obstoječe proizvodnje hale. 

Nov objekt bo hkrati tudi nov vhodni del in povezovalni del za vse obstoječe objekte ter 
središčna točka vseh programov. Skladno z izgradnjo novega objekta, se bo preuredilo tudi 
celotno vhodno območje južno, zahodno in severno od novega objekta. 

Tovorni promet se spelje na ločen uvoz na severu območja (kot je bilo že v preteklosti), na 
glavnem uvozu pa se predvidi dostop z vozili za obiskovalce (tako za osebna vozila, kot skupine 
z avtobusi) in službena vozila ter ločeno parkirišče za stranke trgovine. 

Obstoječe parkirišče za zaposlene na severnem delu nad obstoječim paviljonskim objektom se 
prenovi, na jugovzhodnem delu pa se potencialno predvidi izgradnja dodatnega parkirišča za 
zaposlene. 

Celoten vhodni del južno in zahodno od novega objekta se izvede brez ograje, nov objekt pa 
služi kot fizična bariera med vhodnim območjem ter zaledjem s proizvodnjo in poslovnimi 
prostori. 
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4 ELABORAT EKONOMIKE GLEDE KOMUNALNE OPREME IN DRUGE 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

4.1 POVZETEK KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

V karti »Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture«, ki je del grafike OPPN SD ZN 
je prikazana obstoječe in predvidena komunalna oprema in druga gospodarska javna 
infrastruktura, ki jo je treba dograditi ali na novo zgraditi. 

 

Slika 3. Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture (izsek iz grafičnega dela predloga OPPN SD ZN) 

 

 

• Promet: 

˗ Območje OPPN se nahaja ob regionalni cesti II. reda št. 447 na odseku 0367 Žalec 
- Šempeter in se nanjo navezuje preko obstoječega cestnega priključka. Prometna 
ureditev na regionalni cesti se ne spreminja.  

˗ Občinska cesta JP 992081 (Juhartova ulica) poteka na zahodni in severni strani 
OPPN in je na odseku med križiščem z državno cesto R2-447/0367 in križiščem s 
cesto JP 992071 v obstoječih gabaritih vključno s križiščem s tremi voznimi pasovi 
(levi zavijalci). Severno od križišča s cesto JP 992071 je na odseku do križišča s 
cesto JP 993041 predvidena rekonstrukcija ceste z razširitvijo vozišča na širino 6,0 
m in z dograditvijo pločnika širine 1,5 m, od tu dalje pa le dograditev pločnika k 
obstoječemu 6,0 m širokemu vozišču ceste. Pločnik se predvidi ob celotni meji z 
gradbeno parcelo.  Obstoječi uvozi iz JP 992081 (Juhartova ulica)  se 
rekonstruirajo. V severozahodnem in jugozahodnem delu območja se uredi 
parkirišče za osebna vozila. Pri projektiranju se upošteva, da načrtovana 
rekonstrukcija občinske ceste s pločniki in cestnimi priključki mora ustrezati 
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tehničnim normativom za javne ceste. Pri projektiranju je potrebno upoštevati 
naslednje:  
a) Na robovih vozišča cest in parkirišča je potrebno predvideti obojestranske 

betonske cestne robnike.  
b) Vzdolžne sklone cest je potrebno prilagoditi navezavi na obstoječe javne ceste 

ter konfiguraciji terena na posameznih gradbenih parcelah. 
c) Prečni skloni vozišča cest, vzdolžne nivelete cest in meteorna kanalizacija 

morajo omogočati odvajanje odpadnih padavinskih voda v skladu s predpisi.  
˗ Za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo prometnih površin na gradbeni parceli 

Investitorja tudi predložitev Izjave Občine Žalec kot upravljavke občinske ceste JP 
992081 (Juhartova ulica), da je načrt ureditve navedenih prometnih površin usklajen 
s projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste JP 992081 (Juhartova ulica), 
katero je potrebno zagotoviti pred izdajo gradbenega dovoljenja. 

˗ 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. 

˗ 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.  

• Za ureditev kanalizacijskega omrežja naslednji pogoji: 

- Javna kanalizacije je na območju izgrajena. Fekalne vode se odvajajo v izgrajeno javno 
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo in se nahaja 
jugovzhodno od obravnavanega območja. Iz obstoječih objektov se fekalne vode odvajajo 
v kanal BET DN 1200mm preko obstoječih revizijskih jaškov, ki se nahajajo na 
obravnavanem kanalu. 

- Izvede se ločen kanalizacijski sistem. Odvod fekalnih vod v javno fekalno kanalizacijo. 
Tehnološke vode se pred izpustom v javno kanalizacijo očistijo do takšne mere, da je 
možno nadaljnje čiščenje na javni čistilni napravi.  

 

• Meteorna kanalizacija: 

- Odvajanje padavinskih vod s streh se predvidi preko ponikanja, ponikovalnic ali 
ponikovalnih polj  Izdelano je Geološko geotehnično poročilo z načrtom ponikovalnice, 
izdelal: Blan d.o.o., številka projekta GM-32/2020, februar 2020, iz katerega izhaja, da je 
ponikanje možno. Pri izvedbi vrtine je zaznan dotok podzemne vode na globini 8.0 m pod 
nivojem obstoječega terena. Na obravnavani lokaciji na stiku med preperino in podlago 
prihaja do pretakanja meteorne vode, odtok je delno površinski, delno pa se infiltrira, 
vendar pa je precejanje odvisno od količine meteorne vode. Ponikanje je zagotovljeno na 
globini peščenega proda. Koeficient vodoprepustnosti je določen s ponikalnim preizkusom 
v vrtini VS 1. Pri dimenzioniranju ponikalnika se upošteva vodoprepustnost k= 5.26 x 10-3 
m/s.  V projektni dokumentaciji mora biti priloženo dimenzioniranje in detajli objektov 
ponikanja. 

- Čiste meteorne vode se speljejo v ponikovalnico preko meteorne kanalizacije in 
zadrževalnika padavinskih vod. Onesnažene meteorne vode se, pred izpustom v 
ponikovalnico, očistijo preko lovilca olj in maščob. 
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• Elektrika: 

Obstoječi kompleks SIP STROJNA INDUSTRIJA se napaja preko lastnih transformatorskih 
postaj TP ŠEMPETER SIP: TUJA 1002 in TP ŠEMPETER SIP HALA: TUJA 1003, kateri sta 
priključeni DV Šempeter: D6, ki se napaja iz RTP Podlog.  Za dodatne objekte, ki so predmet 
OPPN se napajajo iz obstoječega sistema. 

• TK vodi: 

Na območju OPPN je izgrajen TK priključek. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase 
obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije d.d.. Trase obstoječih naročniških TK kablov se 
določijo z zakoličbo.  

• Plinovod: 

Objekti na območju SIP niso priključeni na distribucijsko plinovodno omrežje, temveč 
neposredno na prenosno omrežje zemeljskega plina.   

• Ogrevanje: 

Za ogrevanje objektov in pripravo tople vode se lahko uporabljajo obnovljivi viri ogrevanja 
(toplotna črpalka, sončna elektrarna na strehah, geotermalno ogrevanje ipd….) ali drugi 
ekološko sprejemljivi viri (plin). Pri projektiranju in gradnji novih stavb se upošteva normative in 
predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo 
varstvo zraka. 

• Odvoz odpadkov: 

Območje OPPN je vključeno v organiziran odvoz odpadkov.  

4.2 OCENA STROŠKOV INVESTICIJ 

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.  

OPPN SD ZN ne načrtuje gradnje dodatne ali nove komunalne opreme ali druge javne 
infrastrukture, zato stroškov investicij ni. Drugo gospodarsko infrastrukturo financirajo 
upravljavci oz. lastniki te infrastrukture, zato ni predmet ocene. 

Natančno bodo stroški gradnje nove komunalne opreme predstavljeni v novem in usklajenem 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za Občinski podrobni prostorski načrt, spremembe in 
dopolnitve ZN industrijskega območja SIP Šempeter.  

 

4.3 VIRI FINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME 

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) občina zagotavlja gradnjo komunalne 
opreme. Gradnja komunalne opreme se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih 
sredstev občine in drugih virov. Drugi viri financiranja komunalne opreme so proračunska 
sredstva države, sredstva pridobljena iz različnih skladov in druga finančna sredstva, ki niso 
komunalni prispevek. 
 
Skladno z določili 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. 20/2019, 30/2019 – popr. in 34/2019) se za vsako 
posamezno vrsto nove komunalne opreme določijo potrebna finančna sredstva in viri 
financiranja za izvedbo opremljanja. 
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Ker stroškov investicij v komunalno opremo ali drugo javno infrastrukturo ni, posledično  niso 
opredeljeni viri financiranja. 

 

4.4 OPREDELITEV ETAPNOSTI GRADNJE 

Komunalna oprema in druga gospodarska infrastruktura na območju se zgradi enovito. 

 

5 ELABORAT EKONOMIKE GLEDE DRUŽBENE INFRASTRUKTURE 

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.).  

 
 
Glede na vse navedeno ugotovimo, da izvedba OPPN SD ZN ne bo povzročila povečanja 
potrebe po družbeni infrastrukturi, zaradi česar je njena podrobnejša obravnava nepotrebna.   
Prostorske ureditve, načrtovane z OPPN, so namenjene gradnji poslovne stavbe znotraj 
proizvodnega kompleksa SIP, kar ne predstavlja dodatne poseljenosti in dodatnih prebivalcev 
na območju. 
Na družbeno infrastukturo (šolstvo, vrtci, zdravstvo, šport, kultura, javna uprava, znanost, 
zaščita in reševanje, socialno varstvo…) načrtovana ureditev ne bo imela  vpliva. 
 
Zato izdelava Elaborata ekonomike glede družbene infrastrukture ni potrebna. 

 

 


