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1. POVZETEK 
 
Pobudniki želijo na območju gospodarske cone Podlog graditi nove objekte s pripadajočimi 
parkirnimi in manipulativnimi površinami za potrebe dejavnosti, ki jih že opravljajo na 
območju. 
Veljavni prostorski izvedbeni akt na obravnavanem območju je Odlok o zazidalnem načrtu 
poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02; v nadaljevanju ZN). Na 
severnem delu območja ZN ne omogoča gradnje glede na potrebe investitorjev. Opredeljena 
je gradbena linija do katere je dopustno graditi nove objekte, severno od nje pa je rezervat za 
predvidene vodnogospodarske ureditve za izgradnjo visokovodnega nasipa. 
Z izvedenimi ukrepi ob vodotoku na obravnavanem zemljišču ni več potrebe po izgradnji 
dodatnih protipoplavnih ukrepov, območje ni več poplavno ogroženo zato želijo lastniki na 
njem izvajati gradnje za potrebe dejavnosti, ki jih že opravljajo na območju ZN.  
 
Predmet OPPN SD ZN je sprememba gradbenih linij: 

 prestavitev gradbene linije na severnem delu območja OPPN SD ZN v smeri proti 
severu in 

 ukinitev gradbene linije med objekti 3, 4 in 5 na eni strani ter 8, 9 in 10 na drugi strani 
v južnem delu območja OPPN SD ZN. 

 
Skladno s spremenjenimi gradbenimi linijami se opredeli možnost novogradnje objektov: 

 št. 14 zavetišče za živali, veterinarska ambulanta,  
 št. 15 zavetišče za živali, veterinarska ambulanta, trgovina, 
 št. 16 poslovno, proizvodno skladiščni objekt. 

 
Skladno s spremenjenimi gradbenimi linijami se opredeli: 

 povečanje predvidenega objekta št. 13. 
 
Spremembe in dopolnitve ZN predvidevajo gradnjo sedmih novih objektov (objekti št. 6, 7, 9, 
13, 14, 15 in 16). 
 
Na celotnem območju ZN se opredeli možnost dozidav objektov v okviru gradbenih linij, ob 
upoštevanju odmikov od prometnih površin in ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih 
mest za zaposlene in obiskovalce ter ob zagotavljanju potreb po drugih manipulativnih 
površinah. 
V primeru opustitve veterinarske dejavnosti je dopustna objekte 14 in 15 nameniti poslovno, 
proizvodno skladiščni dejavnosti, skladno z osnovnim ZN. 
 
Območje poslovno proizvodnih dejavnosti Podlog se nahaja severno od naselja Podlog v 
Savinjski dolini, na zahodni strani lokalne ceste LC 490391 Podlog - Pekel. 
Območje OPPN SD ZN obsega severni del območja veljavnega ZN. 
Zemljišče predvidenih gradenj je v naravi travnik, na severu in zahodu omejen s poljsko potjo. 
Površina območja OPPN SD ZN obsega ca 1,42 ha. 
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Načrtovani objekti se priključijo na obstoječe javno vodovodno omrežje ter elektro energetsko 
in komunikacijsko omrežje.  
Na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje s 
centralno čistilno napravo. Fekalne vode iz objektov se odvaja v male komunalne čistilne 
naprave. 
 
Padavinske vode se odvaja v ponikovalnice na posameznih gradbenih parcelah ali v obstoječi 
sistem odvodnje, ki je speljan v vodotok ob izdanem vodnem soglasju. 
Za posamezne objekte se zagotovi ustrezno dimenzionirane zadrževalnike meteornih vod z 
utrjenih površin pred iztokom v meteorno kanalizacijo, onesnažene vode se pred tem očisti na 
lovilcih olj in maščob. 
Meteorne vode je dopustno odvajati tudi v izgrajeno meteorno kanalizacijo, ki poteka zahodno 
od območja preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na parceli št. 
2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to) 
in v osrednjem delu območja preko parcel št. 457/95, 457/115, 457/103, 457/84, 457/85, 
457/109, 457/64 in 368/6 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju 
pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to). Onesnažene vode se pred tem 
očisti na lovilcih olj in maščob. 
 
Skupni stroški druge komunalne opreme znašajo 12.992,00€ + ddv. 
 
Ocena stroškov izgradnje druge komunalne opreme je 12.992,00€ neto. Financiranje 
ureditve električnih vodov na območju OPPN SD ZN Poslovno – proizvodnih dejavnosti 
Podlog bodo s pogodbo uredili upravljalec in investitorji. Ti stroški ne bremenijo proračuna 
Občine Žalec. 
 
Posamezni hišni priključki objektov niso del javne komunalne opreme. Ti stroški so obveza 
investitorjev in niso predstavljeni v elaboratu ekonomike. 
 
Načrtovani OPPN za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih 
dejavnostih Podlog ne ustvarja dodatnega povpraševanja po povečanju družbene 
infrastrukture. 
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2. UVOD 
 
2.1. Uvodno pojasnilo 
 
Z novim Pravilnikom o elaboratu ekonomike, ki je bil sprejet na podlagi 65. člena ZUreP-2, so 
podrobneje določeni vsebina, oblika in način priprave elaborata ekonomike. 
 
Elaborat ekonomike se pripravi pri izdelavi in pri spremembah občinskih prostorskih načrtov 
(OPN) ali občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) ter pri vseh spremembah in 
dopolnitvah ostalih prostorskih atov. 
 
Z njim pa se preverja racionalnost odločitev o načrtovanih prostorskih ureditvah za prostorski 
akt, h kateremu oz. na podlagi katerega je pripravljen. Ta preveritev se opravi tako, da se za 
načrtovane prostorske ureditve v OPN oz. OPPN ocenijo potrebne investicije oz. stroški za 
zagotovitev komunalne opreme in druge GJI ter družbene infrastrukture. 
Potrebno je, da občina pri sprejemanju odločitev o načrtovanih spremembah prostorskih 
ureditev pozna in se zaveda posledic svojih odločitev glede komunalne opreme in družbene 
infrastrukture, saj s sprejetjem sprememb prostorskega akta sprejema tudi določene obveze. 
 
Z elaboratom ekonomike se pripravijo in pridobijo informacije o določenih ekonomskih 
posledicah odločitev, s katerimi se opredelijo pogoji za izvedbo načrtovanih prostorskih 
ureditev in izpostavijo obveze, ki jih bo morala izpolniti lokalna skupnost (občine) ali investitor, 
če se sprejmejo odločitve o načrtovanih prostorskih ureditvah na način, kot jih določa 
obravnavani prostorski akt. 

 

Pomembno je, da so tisti, ki odločajo in sprejemajo prostorske akte, z opisanimi posledicami 
seznanjeni dovolj celovito in predvsem pravočasno – to je dovolj zgodaj, da lahko svoje 
odločitve še ustrezno prilagodijo. Z elaboratom ekonomike se podajo ugotovitve, na osnovi 
katerih se lahko načrtovane prostorske ureditve še dodatno preverijo, dopolnijo, popravijo, 
spremenijo, določi primerna etapnost izvajanja ali v skrajnem primeru celo opustijo. 

 

Osnovni namen izdelave elaborata ekonomike je prikaz finančnih posledic, ki jih bo imela 
izvedba načrtovanih sprememb prostorskih ureditev, kadar bo za to potrebno zgraditi novo ali 
rekonstruirati obstoječo komunalno opremo. Sestavni del prikaza je tudi določitev virov 
financiranja ter etapnosti. V primeru, da bo prostorska ureditev imela učinek tudi na družbeno 
infrastrukturo, se prikaže tudi ta analiza. 
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2.2. Zakonske podlage 
 
Pri pripravi elaborata so bile uporabljene naslednje zakonske podlage: 

 Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017); 
 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. 20/2019, 30/2019 – popr. in 34/2019); 

 Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/2019). 
 
Podlage za izdelavo elaborata ekonomike so: 

 prostorski strateški akti, občinski prostorski plan; 
 strokovne podlage za pripravo OPN ali OPPN ter spremembe in dopolnitve obstoječih 

aktov (ZN, …) za obstoječo in načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo; 

 podatki o stanju in zmogljivosti komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture ter družbene infrastrukture; 

 dokumentacija za načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo, izdelano v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, če je na razpolago v 
času izdelave elaborata ekonomike; 

 investicijska dokumentacija, izdelana v skladu s predpisi o investicijski dokumentaciji 
na področju javnih financ, če je na razpolago v času izdelave elaborata ekonomike; 

 druga razpoložljiva dokumentacija. 
 
2.3. Prostorski izvedbeni akti in strokovne podlage 
 
Pri pripravi elaborata so bile uporabljeni naslednje prostorski akti in strokovne podlage: 

 OPPN za SD ZN Poslovno-proizvodne dejavnosti Podlog, dopolnjen osnutek, št. 55/20, 
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., Celje, september 2021; 

 Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni 
list RS, št. 64/13, 91/13 tehnični popravek, 92/13 obvezna razlaga in 102/20 SD OPN 
1); 

 Izvedbeni prostorski akt: Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti 
Podlog (Uradni list RS, št. 25/02); 

 Strokovna podlaga IDZ NN priključek objekta 13 in 14 (OPPN Podlog), SI-ENERING 
Vladimir Goste s.p., št. proj. 48-21, julij 2021,; 

 iObčina, Občina Žalec https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=zalec. 
 

2.4. Izrazi 
 
Pomen uporabljenih izrazov v elaboratu: 

 Komunalna oprema so: 
 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, 
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 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge 

javne površine v javni lasti (148. člen ZUreP-2). 
 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). 
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3. NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Pobudniki želijo na območju gospodarske cone Podlog graditi nove objekte s pripadajočimi 
parkirnimi in manipulativnimi površinami za potrebe dejavnosti, ki jih že opravljajo na 
območju. 
Veljavni prostorski izvedbeni akt na obravnavanem območju je Odlok o zazidalnem načrtu 
poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02; v nadaljevanju ZN). Na 
severnem delu območja ZN ne omogoča gradnje glede na potrebe investitorjev. Opredeljena 
je gradbena linija do katere je dopustno graditi nove objekte, severno od nje pa je rezervat za 
predvidene vodnogospodarske ureditve za izgradnjo visokovodnega nasipa. 
Z izvedenimi ukrepi ob vodotoku na obravnavanem zemljišču ni več potrebe po izgradnji 
dodatnih protipoplavnih ukrepov, območje ni več poplavno ogroženo zato želijo lastniki na 
njem izvajati gradnje za potrebe dejavnosti, ki jih že opravljajo na območju ZN. 
Zaradi razvojnih potreb investitorjev so le ti pristopili k pripravi pobude za začetek priprave 
prostorskega akta. 
 
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta predstavljajo razvojne 
potrebe pobudnikov. Izdelana je pobuda za pripravo OPPN za območje severnega dela 
območja Zazidalnega načrta poslovno – proizvodnih dejavnosti Podlog (v nadaljevanju: OPPN 
SD ZN). 
Predmet OPPN SD ZN je sprememba posameznih gradbenih linij, ki opredeljujejo maksimalne 
tlorisne gabarite objektov. Skladno s spremenjenimi gradbenimi linijami se opredeli možnost 
novogradnje objektov, vključno s prizidavami. 
Na podlagi pobude investitorja je župan Občine Žalec sprejel Sklep o začetku postopka 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega 
načrta poslovno – proizvodnih dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 13/21). Ministrstvo za 
okolje in prostor je prostorskemu aktu dodelilo identifikacijsko številko 2241. 
 
Vzporedno s pripravo OPPN SD ZN se izdeluje tudi elaborat ekonomike, v katerem se 
ocenjujejo finančne in druge ekonomske posledice načrtovanih prostorskih ureditev tako na 
GJI, vključno s komunalno opremo, kot tudi na družbeno infrastrukturo. 
 
Vsebinski del elaborata ekonomike je razdeljen na dva dela. 
 
V prvem delu je obravnavana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, 
ki je potrebna za izvedbo OPPN SD ZN načrtovane gradnje. 
 
Obseg prvega dela: 

 opis obstoječe in načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture; 

 ocena stroškov je povzeta iz strokovnih podlag za posamezno vrsto načrtovane 
komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture. Če stroškov ni mogoče 
povzeti ali oceniti na način opisan zgoraj, se stroški lahko ocenijo na podlagi povprečnih 
stroškov gradnje komunalne opreme na hektar zemljišča v skladu s Prilogo 1, Pravilnika 
o elaboratu ekonomike; 
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 ocena možnih virov financiranja investicij komunalne opreme in druge GJI; 
 etapnost izvajanja načrtovane komunalne opreme in druge GJI na posameznem 

območju se opredeli glede na predvideno etapnost in druga določila pri sprejetju OPPN 
SD ZN. 

 
V drugem delu, točki 6 je podana ugotovitev ali načrtovane spremembe prostorske ureditve 
vplivajo na potrebe po družbeni infrastrukturi. 
 
Na ta način naj bi bila tako javnost kot odločevalci (Občina Žalec) pravočasno, še v fazi 
sprejemanja prostorskega akta, pred uradno potrditvijo, informirani o pričakovanih stroških 
komunalne opreme in druge GJI ter družbene infrastrukture. 
Tako se lahko preveri tudi finančna vzdržnost načrtovane ureditve, s čimer bi bilo odločanje 
bolj kvalitetno.  
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4. OBMOČJE IN PREDMET NAČRTOVANJA OPPN 
 
4.1. Prostorski akt 
 
Predmet OPPN SD ZN je sprememba gradbenih linij: 

 prestavitev gradbene linije na severnem delu območja OPPN SD ZN v smeri proti 
severu in 

 ukinitev gradbene linije med objekti 3, 4 in 5 na eni strani ter 8, 9 in 10 na drugi strani 
v južnem delu območja OPPN SD ZN. 

 
Skladno s spremenjenimi gradbenimi linijami se opredeli možnost novogradnje objektov: 

 št. 14 zavetišče za živali, veterinarska ambulanta,  
 št. 15 zavetišče za živali, veterinarska ambulanta, trgovina, 
 št. 16 poslovno, proizvodno skladiščni objekt. 

 
Skladno s spremenjenimi gradbenimi linijami se opredeli: 

 povečanje predvidenega objekta št. 13. 
 
S spremembami in dopolnitvami ZN je predvidena gradnja sedmih novih objektov (objekti št. 
6, 7, 9, 13, 14, 15 in 16). 
 
Na celotnem območju ZN se opredeli možnost dozidav objektov v okviru gradbenih linij, ob 
upoštevanju odmikov od prometnih površin in ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih 
mest za zaposlene in obiskovalce ter ob zagotavljanju potreb po drugih manipulativnih 
površinah. Ob notranji interni cesti se zagotovi minimalni odmik novih objektov in ograj 2,50 
m od roba ceste. Izvedejo se lahko tudi kot proizvod dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja 
razvrščanje objektov, vendar le za namen dejavnosti v osnovnem objektu. 
 
V primeru opustitve veterinarske dejavnosti je dopustna objekte 14 in 15 nameniti poslovno, 
proizvodno skladiščni dejavnosti, skladno z osnovnim ZN. 
 
Območje poslovno proizvodnih dejavnosti Podlog se nahaja severno od naselja Podlog v 
Savinjski dolini, na zahodni strani lokalne ceste LC 490391 Podlog - Pekel. 
Območje OPPN SD ZN obsega severni del območja veljavnega ZN. 
Zemljišče predvidenih gradenj je v naravi travnik, na severu in zahodu omejen s poljsko potjo. 
Površina območja OPPN SD ZN obsega ca 1,42 ha. 
 
Bilanca površin namenske rabe 
Območje OPPN je v celoti opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo 
prostora gospodarske cone z oznako IG. 
 
Bilanca površin dejanske rabe 
Območje OPPN je v celoti opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo 
prostora gospodarske cone z oznako IG. 
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Območje OPPN je po dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljeno kot: 

 trajni travnik, šifra 1300 v velikosti 4.529 m2, 
 pozidano in sorodno zemljišče, šifra 3000 v velikosti 9.725 m2. 

 
Enota urejanja prostora: 
OPN območje obravnave obravnava kot enoto urejanja prostora z oznako PD-3 in podenoto 
PD-3/1. Opredeljena je namenska raba prostora območje proizvodnih dejavnosti, s 
podrobnejšo rabo gospodarska cona (IG). 
 
Posegi zunaj območja OPPN SD ZN 
Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo so dopustni 
tudi posegi na zemljišča izven OPPN SD ZN (ki pa so znotraj meje ZN), predvideni so: 

 priključni NN elektro energetski vod poteka od obstoječe PS Rp3, ki je locirana na 
parceli št. 457/83, k.o. Zalog in poteka preko parcel št. 457/83, 457/82, 457/36, 
457/92, 457/91 in 457/77, k.o. Zalog, 

 kot variantna rešitev novogradnja oziroma legalizacija meteorne kanalizacije preko 
parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. 
Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to). 

 
4.2. Predmet načrtovanja OPPN 
 
Zasnova: 

 območje za gradnjo predvidenega objekta s št. 13 se razširi proti severu in proti 
zahodu, določena je nova gradbena linija na zahodu in predpisan minimalen odmik od 
severne parcelne meje. Predvidena je poslovno skladiščna dejavnost. 

 Območje objektov št. 14 in 15 je namenjeno izgradnji zavetišča za zapuščene male 
živali, kot širitev obstoječe dejavnosti veterinarske ambulante, ki že obratuje v 
obravnavanem območju. Predvidena je gradnja osnovnega servisnega objekta in več 
boksov za živali, ki se lahko gradijo etapno. Gradi se tudi nova veterinarska ambulanta  
V severnem delu se uredi zelene površine za potrebe živali. Območje se ogradi. 

 Objekt št. 16 je namenjen širitvi dejavnosti v obstoječem objektu št. 2 in se lahko gradi 
kot prizidava. Predvidena je poslovno skladiščna dejavnost. 

 
Na posameznih območjih gradbenih parcel objektov 13, 14 in 15 se dopusti gradnja novih 
objektov v odmiku 1,00 m od medsebojnih parcelnih mej. Odmiki med objekti morajo 
zagotavljati pogoje za požarno ločitev objektov in omejevanje širjenja požara na sosednje 
objekte. Pri projektiranju in izvedbi objektov se upošteva takšne materiale in naprave, ki 
ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. 
 
Gabariti: 
Maksimalne tlorisne dimenzije objektov so opredeljene z gradbeno linijo; gradbena linija po 

tem odloku pomeni linijo, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z 

zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.  
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V grafičnem delu so opredeljene okvirna območja predvidenih objektov, zunanjih in 

prometnih ureditev, dopustna so odstopanja v smislu spremembe tlorisnih gabaritov 

(povečanje, zmanjšanje, združevanje posameznih objektov in površin) ob upoštevanju 

opredeljenih gradbenih linij, ob upoštevanju odmikov od prometnih površin in ob 

zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter ob 

zagotavljanju potreb po drugih manipulativnih površinah. 

 
Etažnosti objektov so skladno z osnovnim odlokom P, P+IP ali P+1. Novi objekti ne smejo 

presegati višinskega gabarita najvišjega obstoječega objekta na območju. 

Oblikovanje objektov: 
Oblikovanje objektov je skladno z osnovnim odlokom; objekti bodo izvedeni klasično ali 
montažno. Strehe bodo dvokapnice naklona 20-30 stopinj, dovoljen je tudi manjši naklon, 
skladno s funkcijo objekta. Kritina  naj bo temne barve. Objekti morajo biti skladno in enovito 
oblikovani. Fasade, vidne iz lokalne ceste in vzhodne fasade morajo biti ustrezno členjene in 
moderno oblikovane, s poudarki na vhodnih fasadah. 
 
Zunanje ureditve: 
Obstoječa interna dovozna cesta se podaljša proti severu do meje območja, kjer se uporabi 
kot intervencijski dostop s severne strani. 
Skrajni severni del območja se ohranja kot zelene površine, urejen kot zelenica med zazidanim 
območjem in poljsko potjo. 
V območju zavetišča za zapuščene male živali se umesti bokse z zaprtim in odprtim delom, 
okolica je urejena kot zelenica za izhode živali. Območje se ogradi, ograje naj bodo mrežne, 
lesene, zidane kot stebrički z vmesnimi lesenimi ali perforiranimi polnili iz sodobnih materialov 
v kombinaciji z zasaditvijo živice. Ograjevanje s polnimi zidovi je dopustno ob južnem robu na 
stiku z ostalimi objekti. 
Okolica poslovnih objektov se uredi kot manipulativne površine, znotraj katerih se zagotovi 
parkiranje. Kapacitete posameznih objektov se ob upoštevanju dopustnih gabaritov načrtujejo 
v odvisnosti od razpoložljivega prostora za zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest za 
določene dejavnosti. 
 
Odmiki: 

 na območjih gradbenih parcel objektov 13 in 14 ter 15, 16 in 1 se dopusti gradnja novih 
objektov v odmiku 1,00 m od medsebojnih parcelnih mej, 

 ob notranji interni cesti se zagotovi minimalni odmik novih objektov in ograj 2,50 m od 
roba ceste, 

 gradbena linija opredeljuje odmike objektov od sosednjih parcel izven meje OPPN SD 
ZN, minimalni odmiki so opredeljeni v karti 7 Geodetska kotirana (OPPN SD ZN) 
situacija z načrtom parcelacije, 

 ostali novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ni motena 
sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, odmik 
mora biti najmanj 4,00 m. Manjši odmiki so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega 
zemljišča, 
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 ograje je dopustno graditi največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar 
tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Lahko se gradi na meji, vendar 
le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo, 

 odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo 
posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture. 

 
Prometno omrežje: 
Izvedena sta dva obstoječa dovoza na območje iz lokalne ceste LC 490391 Podlog – Pekel, ki 
se ne spreminjata.  
Dostop do območja OPPN SD ZN se zagotavlja po obstoječi interni dovozni cesti, ki poteka v 
osrednjem delu območja, z južne smeri. 
Parkirne površine se zagotovijo znotraj gradbenih parcel posameznih objektov v skladu z 
zahtevami za načrtovano dejavnost.  
 
Komunalno, energetsko in komunikacijsko omrežje: 
Načrtovani objekti se priključijo na obstoječe javno vodovodno omrežje ter elektro energetsko 
in komunikacijsko omrežje.  
Na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje s 
centralno čistilno napravo. Fekalne vode iz objektov se odvaja v male komunalne čistilne 
naprave. Padavinske vode se odvaja v ponikovalnice na posameznih gradbenih parcelah ali v 
obstoječi sistem odvodnje, ki je speljan v vodotok ob izdanem vodnem soglasju. Za posamezne 
objekte se zagotovi ustrezno dimenzionirane zadrževalnike meteornih vod z utrjenih površin 
pred iztokom v meteorno kanalizacijo, onesnažene vode se pred tem očisti na lovilcih olj in 
maščob. 
 
Kulturna dediščina 
Na območju OPPN SD ZN ni objektov ali območij varstva kulturne dediščine. 
 
Ohranjanje narave 
Območje OPPN SD ZN se ne nahaja v območju ohranjanja narave. 
 
Požarna varnost 
Neovirani in varni dostopi za interventna vozila se zagotavlja preko obstoječega in 
predvidenega internega cestnega omrežja, dovoznih priključkov in manipulativnih površin. 
Vse povozne površine ob objektu so tudi intervencijske. Varen umik se zagotovi na zunanje 
zelene in povozne površine. 
Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne 
varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob 
upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele. 
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov. 
Posebni ukrepi, povezani z dodatnimi požarnimi tveganji, ki jih bo povzročala določena 
proizvodnja oziroma tehnologija, bodo določeni v projektni dokumentaciji. 
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Ogrožena območja 
Območje OPPN SD ZN se nahaja znotraj meje veljavnosti kart razredov poplavne nevarnosti. 
Manjši del območja posega v preostali in majhen razred poplavne nevarnosti.  
 
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno 
odporno gradnjo. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek 
tal v (g): 0,15 (vir: ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Potresna 
nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let). 
 



 

 

Slika 1: Prikaz lokacije, Zazidalna ureditvena situacija, OPPN SD ZN Poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog – usklajeni predlog, Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje 
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5. KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
 
5.1. Obstoječa in predvidena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura 
 
Za območje OPPN SD ZN se načrtuje izvedba naslednje komunalne opreme in ureditev: 
 
Cestno omrežje in parkirne površine 
Obstoječa dovozna priključka na območje iz lokalne ceste LC 490391 Podlog – Pekel, ki se ne 
spreminjata. 
Dostop do območja OPPN SD ZN se zagotavlja po obstoječi interni dovozni cesti, ki poteka v 
osrednjem delu območja, z južne smeri. Obračališče je zagotovljeno na obstoječih cestah 
(križišče v obliki T v južnem delu območja OPPN SD ZN, med objektoma št. 5 in 8), sicer se 
obračanje vozil zagotavlja na posameznih manipulacijskih površinah. 
Parkirne površine se zagotovijo znotraj funkcionalnih zemljišč posameznih objektov v skladu z 
zahtevami za načrtovano dejavnost. Praviloma se upošteva naslednje minimalno število 
parkirnih mest (v nadaljevanju PM): 
 

Namembnost objekta  Število PM 

skladišča 1 PM / 150 m2 neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena 

poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m2 bruto tlorisne površine, vendar ne manj kot 2 PM 

poslovni prostori  brez strank 1 PM / 2 zaposlena 

 
Za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje 
posameznih vrst objektov. Odstopanje od navedenega števila parkirnih mest je dopustno, če 
se odstopanje utemelji v projektni dokumentaciji, vendar le s soglasjem občinskega upravnega 
organa, pristojnega za urejanje prostora. 
 
Vodovodno omrežje 

 Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo je možna preko izgrajenega javnega 
vodovoda v izvedbi PE DN 125 mm in PE DN 90 mm, ki se nahajata na obravnavanem 
območju ter preko že izgrajenih skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov; 

 Minimalni odmiki novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,00 m; 

 Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov; 

 Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške; 

 Trasa javnega vodovoda naj poteka po prometnih površinah, hišni priključki od 
priključnega mesta do objekta praviloma izven utrjenih površin; 

 Montažo vodovodnega priključka lahko vrši upravljavec ali za to registrirano podjetje 
po pooblastilu upravljavca; 

 Pri projektiranju je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo področje javnega 
vodovoda. 
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Kanalizacijsko omrežje 

 Na območju obravnave ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje 
s centralno čistilno napravo; 

 Čiste meteorne vode se vodijo v ponikalnice, ki se izvedejo na posameznih gradbenih 
parcelah. Onesnažene vode se pred tem očisti na lovilcih olj in maščob; 

 Meteorne vode je dopustno odvajati tudi v izgrajeno meteorno kanalizacijo, ki poteka 
zahodno od območja preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok 
na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in 
vodnega soglasja za le-to) in v osrednjem delu območja preko parcel št. 457/95, 
457/115, 457/103, 457/84, 457/85, 457/109, 457/64 in 368/6 z iztokom v vodotok na 
parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega 
soglasja za le-to). Onesnažene vode se pred tem očisti na lovilcih olj in maščob. 

 Fekalne vode iz posameznih novih objektov se spelje v ustrezno dimenzionirane male 
komunalne čistilne naprave za vsak objekt posebej, očiščene vode iz čistilnih naprav se 
vodijo v ponikalnice ali v obstoječo meteorno kanalizacijo; 

 V primeru priključevanja na obstoječo meteorno kanalizacijo se za posamezne objekte 
zagotovi ustrezno dimenzionirane zadrževalnike meteornih vod z utrjenih površin pred 
iztokom meteorno kanalizacijo; 

 Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo 
predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter glede na 
vrsto objekta predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih vod iz objektov reje domačih 
živali; 

 Izdelano je Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih 
temeljenja in odvodnjavanja skladiščne hale (izdelal GeoSvet Ana Marinc s.p., št. proj. 
42-11/2021, oktober 2021) iz katerega izhaja, da je ponikanje možno. Dno ponikovalnic 
mora obvezno segati v dobro prepustne zemljine – peščene prode. Za dimenzioniranje 
ponikovalnih objektov se lahko privzame ocenjeno povprečno prepustnost ne vezljivih 
zemljin k = 1,0*10-4 m/s. 

 
Ravnanje z odpadki 

 Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in prevzemno mesto za odpadke, 
urejeno skladno s pogoji upravljavca. Prevzemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če 
je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov; 

 Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor. Ureditev 
zbirnega mesta na prostem mora biti urejeno na način, da so posode zavarovane pred 
soncem, mrazom, padavinami in vetrom; 

 Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s 
komunalnimi odpadki v občini. 

 
Vodnogospodarski pogoji 

 Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Pri 
načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, 
ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda; 

 Padavinske odpadne vode z utrjenih površin se odvajajo preko zadrževalnikov v 
obstoječo meteorno kanalizacijo; 
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 Območje se deloma nahaja na območju razreda preostale in majhne poplavne 
nevarnosti, zato so posegi v prostor na območju razreda preostale in majhne poplavne 
nevarnosti omejeni z upoštevanjem pogojev in omejitev skladno z Uredbo o pogojih za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS št. 89/08) tako, da se zagotovi, 
da se z načrtovanjem gradnje ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju 
in izven njega. Dopusten je dvig kote pritličij načrtovanih objektov, nadvišanje terena 
in manipulacijskih površin ob objektih nad koto sosednjih zemljiščni dopustno; 

 Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje 
voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. 
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Druga gospodarska javna infrastruktura na območju obravnave 
 
Elektroenergetsko omrežje 

 V območju OPPN SD ZN potekajo obstoječi NN podzemni elektro energetski vodi, 
katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša 
minimalno 1 m od obstoječih elektro energetskih vodov v obeh smereh; 

 Predvideni objekt št. 15 se priključi za obstoječim merilnim mestom objekta št. 1, ki je 
priključen na distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 2-178896 z zakupljeno 
priključno močjo 14 kW in je priključen na nizkonapetostno omrežje I01: Rp1 S-Metal 
iz TP Podlog-Cokan; 

 Predvideni objekt št. 16 se priključi za obstoječim merilnim mestom objekta št. 2, ki je 
priključen na distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 2-1107 z zakupljeno 
priključno močjo 86 kW in je priključen na nizkonapetostno omrežje I01: Rp1 S-Metal 
iz TP Podlog-Cokan; 

 Energija za napajanje predvidenih objektov št. 13 in 14 je na razpolago na 
nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe PS Rp3, ki je locirana na parceli št. 457/83, k.o. 
Zalog in se napaja iz TP Podlog-Cokan – I04: Rp3 Hobby les; 

 V obstoječi razdelilni omari Rp3 točki »A« se izvede novi odvod s podzemnim kablom 
NAY2Y-J 4x150mm2 v obbetonirani zaščitni cevi DWPF160mm, ki služi za napajanje 
nove prostostoječe distribucijske omare PS-RO2 in se postavi  v točki »B«.  Na parcelni 
št. 457/134 k.o. Zalog se v točki »B« postavi nova prostostoječa priključna razdelilna  
omara PS-RO2. Kablovod poteka preko parcel št. 457/83, 457/82, 457/36, 457/92, 
457/91, 457/77, 457/24 in 457/134, k.o Zalog; 

 Na parceli 457/24 k.o. Zalog se ob objektu 13 postavi nova prostostoječa priključna 
merilna omara PS-PMO(13) z merilnim mestom za novi objekt VELA (13); 

 Na parceli 457/134 k.o. Zalog se ob objektu 14 postavi nova prostostoječa priključna 
merilna omara PS-PMO(14) z merilnim mestom za novi objekt VETERINARSKA POSTAJA 
(14); 

 Za izvedbo napajanja novih merilnih omar se povežejo razdelilna omara PS-RO2 v točki 
»B« in dve merilni omari s sekundarnima kabloma NAY2Y 4x70mm2 v zaščitnih ceveh 
DWP F110; 

 Izdelana je strokovna podlaga IDZ NN priključek objekta 13 in 14 (OPPN Podlog), 
(izdelal SI-ENERING Vladimir Goste s.p., št. proj. 48-21, julij 2021). 

 
Komunikacijsko omrežje: 

 Pri vseh posegih se upošteva trase obstoječega in predvidenega TK omrežja, glede na 
pozidavo oziroma komunalno ureditev se ustrezno zaščiti ali prestavi pod nadzorom in 
po navodilih predstavnika upravljavca; 

 Za trase novih TK vodov se predvidi zgraditev kabelske kanalizacije s PVC cevmi 
premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 
50 mm; 

 Projekt TK priključkov na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije. 
 

Plinovodno omrežje 
Na območju OPPN SD ZN ni izgrajenega plinovodnega omrežja. 
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Stroški izgradnje električnega omrežja in priključkov niso vključeni v skupne in obračunske 
stroške pri odmeri komunalnega prispevka, ker ne gre za obvezno gospodarsko javno službo. 
 
V primeru OPPN SD ZN bosta ureditev električnih vodov na območju OPPN SD ZN (elektro 
oprema) financirala upravljalec in bodoči investitorji. Ti stroški ne bremenijo proračuna Občine 
Žalec. 
 
Posamezni hišni (individualni) priključki bodočih objektov (vodovod, kanalizacija in MČN, 
elektro in TK) niso del javne komunalne opreme. 
Komunalni prispevek zato ne vključuje gradnje individualnih priključkov. Le-te zagotovi 

investitor sam (23. člen, Program opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za 

odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec). 

 



 

 

 

 
 

Slika 2: Situacija poteka omrežij in priključevanje objektov na komunalno , energetsko in komunikacijsko infrastrukturo OPPN SD ZN Poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog – usklajeni predlog, Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje 
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5.2. Ocena investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 
 

Ocena stroškov izgradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture je bila 

narejena na podlagi osnutka OPPN SD ZN in v aktu navedenih določil glede komunalnega 

opremljanja. 

 

Ocena stroškov investicije je bila določena na naslednjih predpostavkah: 

 strošek dokumentacije za drugo komunalno opremo ter strokovni nadzor smo v 

odstotku privzeli od projektne dokumentacije (elektro) druge komunalne opreme; 

 stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje glede na pridobljene podatke niso 

nastajali in jih zato nismo vključili v oceno stroškov; 

 stroški gradnje nove komunalne opreme ne bodo nastajali in jih ne prikazujemo v 

tabeli; 

 drugi stroški nove komunalne opreme glede na pridobljene podatke po stališču 

naročnika niso nastajali in jih zato nismo vključili v obračun skupnih stroškov; 

 
Tabela 1: Ocena stroškov izgradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture po stalnih cenah 

št. Ocena stroškov Skupaj brez DDV 

1 Stroški nove komunalne opreme 0 

2 Drugi stroški nove komunalne opreme 0 

3 Stroški druge komunalne opreme 12.992,00 

  NN elektro priključek objekta 13 in 14 11.600,00 

  Stroški vodenja, dokumentacije in nadzora druge komunalne opreme 12% 1.392,00 

  SKUPAJ STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME (1+2) 0 

  SKUPAJ DRUGI STROŠKI OPREMLJANJA (3) 12.992,00 

  SKUPAJ CELOTNI STROŠKI OPREMLJANJA (1+2+3) 12.992,00 

 
Opombe: 

 zgornje ocene ne vsebujejo DDV in so navedene v neto vrednostih (stalne cene); 

 v tej fazi gre za oceno podlagi stalnih cen (november 2021); 

 ocena stroškov ne zajema individualnih (hišnih) priključkov. 
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5.3. Predvideni viri financiranja investicij v komunalno opremo in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo 
 

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. 
 
Tabela 2: Predvideni viri financiranja izvedbe investicije po stalnih cenah 

št. Viri financiranja Znesek brez DDV 

1 Občina Žalec za novo komunalno opremo 0 

2 EU ali RS sredstva za novo komunalno opremo 0 

3 Stroški druge komunalne infrastrukture (posamezni investitorji in upravljalci) 12.992,00 

  SKUPAJ 12.992,00 

 

Za izvedbo druge komunalne opreme je bila izdelana Strokovna podlaga IDZ NN priključek 

objekta 13 in 14 (OPPN Podlog), SI-ENERING Vladimir Goste s.p., št. proj. 48-21, julij 2021. 

Stroški izvedbe druge komunalne opreme se bodo prilagajati naslednjim fazam po sprejetju 

OPPN Poslovno – proizvodnih dejavnosti Podlog (DGD, PZI in izvedbe ter uporabnega 

dovoljenja). 

 

Ocena stroškov izgradnje druge komunalne opreme znaša 12.992,00€ neto. Financiranje 

ureditve električnih vodov na območju OPPN SD ZN Poslovno – proizvodnih dejavnosti Podlog 

bodo s pogodbo uredili upravljalec in investitorji. Ti stroški ne bremenijo proračuna Občine 

Žalec. 

 

Komunalni prispevek ne vključuje gradnje individualnih priključkov. Le-te zagotovijo sami 

investitorji (23. člen, Program opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero 

komunalnega prispevka na območju Občine Žalec). 

Posamezni investitorji so v primeru obravnavanega območja dožni poravnati še komunalni 

prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, če gradijo nove objekte ali povečujejo 

tlorisno površino ali če spreminjajo namembnost (13. člen, Program opremljanja stavbnih 

zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec). 
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5.4. Opredelitev etapnosti gradnje načrtovane komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture 
 

Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno po posameznih stavbah. Za vsako 

etapo gradnje je treba zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetsko 

infrastrukturo ter zunanjo ureditev. 

 

V tabeli je predpostavljen okvirni časovni načrt (terminski plan). 

 
Tabela 3: Okvirni časovni načrt izvajanja opremljanja 

Aktivnost Rok izvedbe 

Javna razgrnitev OPPN SD ZN december 2021 

Sprejem OPPN SD ZN marec 2022 

Izgradnja druge komunalne infrastrukture (elektro) 2022 - 2023 

Izvedba prestavitve vodovoda in individualnih priključkov  2022 - 2023 

 

V okvirnem časovnem načrtu (terminskem planu) so predpostavljeni osnovni mejniki 

načrtovane izvedbe. 

 

Časovni načrt izvedbe se mora prilagajati naslednjim fazam po sprejetju OPPN SD ZN Poslovno 

– proizvodnih dejavnosti Podlog (DGD, PZI in izvedbe ter uporabnega dovoljenja in prevzema 

v uporabo javne komunalne infrastrukture). 
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6. DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 
 

6.1. Analiza stanja družbene infrastrukture 
 
ZUreP-2 definira družbeno infrastrukturo (3. člen), kjer pojasnjuje, da so družbena 
infrastruktura 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). 
 
Prostorske ureditve imajo lahko vplive na naslednje vrste družbene infrastrukture: 

 objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovne šole, …), 

 objekti javnega zdravstva na primarni ravni (bolnišnice, zdravstveni domovi, splošne 
zdravstvene postaje, …), 

 športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti, …) 

 druga družbena infrastruktura (kultura, socialna varnost, znanost, zaščita in reševanje, 
javna uprava, …). 

 
Načrtovani OPPN za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih 
dejavnostih Podlog ne ustvarja dodatnega povpraševanja po povečanju družbene 
infrastrukture. 


