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1. UVOD 
 

 
Občina Žalec vodi postopek  priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni 
del Enote urejanja prostora (EUP) PO-5.  

Območje obravnave se nahaja v občini Žalec v naselju Zgornja Ponikva. Razlogi za pripravo OPPN 
izhajajo iz potreb po gradnji novega vrtca.  

V Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20) je 
območje OPPN opredeljeno z oznako enote urejanja prostora PO-5 in podrobnejšo namensko rabo 
prostora površine podeželskega naselja (SK). Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorsko 
izvedbenih pogojev za izgradnjo vrtca in sprememba podrobnejše namenske rabe iz »površine 
podeželskega naselja (SK)« v »druga območja centralnih dejavnosti (CD)«, skladno z 282. členom 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2).  

Na območju OPPN se načrtuje izgradnja vrtca ter ureditev pripadajočih zunanjih površin. Predvidena 
je umestitev vrtca ob lokalno cesto LC 490392 in dovozno cesto. 

 Objekt je kompaktno zasnovan iz dveh volumnov, z dvokapnimi strehami, ter pritlične etažnosti. 
Streha objekta je sestavljena iz štirih simetričnih dvokapnic, ki potekajo v smeri sever-jug. Prvi 
obcestni volumen povzema tradicionalno krajevno pozidavo, drugi volumen, ki je s stekleno cezuro 
ločen od obcestnega volumna se sestoji iz treh med seboj združenih volumnov z dvokapno streho. 
Vhod v vrtec je načrtovan iz severne strani. Dovoz na območje je preko obstoječega priključka na 
lokalno cesto LC 490392. Gospodarsko dvorišče z vhodom za dostavo je urejeno na severozahodnem 
delu stavbe, neposredno ob izteku ceste. Zelene površine obsegajo jugozahodni del območja OPPN 
in so namenjene igralnim površinam vrtca. 

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) 
• Dopolnjeni osnutek OPPN za jugozahodni del EUP PO-5, RC planiranje d.o.o. Celje, številka 

24/21. 
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2. OPIS NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV – KLJUČNE UGOTOVITVE  

 

Opis območja  

Poglavje je povzeto po osnutku občinskega podrobnega prostorskega  načrta za jugozahodni del 
enote urejanja prostora PO-5  

 

Območje OPPN  

Območje OPPN se nahaja v občini Žalec v naselju Zgornja Ponikva. Na severu meji območje OPPN na 
obstoječe parkirišče in zelenico, na vzhodu na lokalno cesto LC 490392, na jugu in zahodu na 
kmetijske površine. Območje OPPN je v naravi travnik, travniški sadovnjak deloma neobdelano 
kmetijsko zemljišče ter vključuje obstoječi objekte, ki so je predmet odstranitve. Območje OPPN 
obsega parcele št.: 465, *153, 468, 467/3, 478, 467/4, 467/2, 477/2, 477/1-del, 488/5- del, 488/3, 
488/4-del vse k.o. 979 Ponikva. Velikost območja znaša cca 3.527 m² 
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Umestitev načrtovanih ureditev v prostor 
Zasnova: Objekt je umeščen na severni in vzhodni rob območja OPPN ob lokalno in dovozno cesto. 
Zaradi višinske konfiguracije terena, ki pada od severa proti jugu se teren ob objektu nasuje na koto 
lokalne ceste. Objekt je zasnovan iz dveh volumnov z dvokapno streho. Prvi, obcestni volumen 
povzema tradicionalno obcestno krajevno pozidavo. Drugi volumen, ki je s stekleno cezuro ločen od 
obcestnega volumna se sestoji iz treh med seboj združenih volumnov z dvokapno streho. Osrednji 
in južni del območja, ki je namenjen zunanjim zelenim igralnim površina za potrebe vrtca se v treh 
zelenih terasah spušča do roba območja na jugu. Umestitev predvidenega objekta je določena s 
tlorisnimi gabariti (določeno v prostoru s točkami zakoličbe) ter odmiki od parcelnih mej in 
gospodarske javne infrastrukture. Tlorisni in višinski gabariti, oblikovanje: Zasnova objekta je 
pravokoten tloris, v obliki L, sestavljen iz dveh pravokotnikov, povezanih z vmesnim delom. 
Umestitev objekta se prilagaja obstoječemu terenu. 
Tlorisni gabarit: - zahodni del objekta: 24,40 m x 19.30 m, vzhodni del objekta 27,65 m x 10,50 m, 
vezni del objekta cca 18,00 m x 6,55 m. Etažnost: ˗ pritličje (P), dopustna je izvedba kleti, ki mora biti 

vkopana. Streha: ˗ streha j obeh delov je dvokapna, naklon strešin 40° in brez čopov, sleme dela 

objekta ob lokalni cesti, se načrtuje vzporedno s cesto in z daljšo stranico tega dela objekta. Vmesni 

povezovalni del ima ravno zeleno streho. ˗ kritina je klasična opečna, v naravni opečno rdeči barvi. 

Strešniki so bobrovec, zarezni bobrovec ali ravno rezani bobrovec. Zunanja ureditev Dovoz na 

gradbeno parcelo je z vzhodne strani s ceste LC 490392. Vhod v vrtec je iz severne strani. Ob vrtcu 
se uredi tlakovane površine za dostope. Ostale površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi 

drevesnimi in grmovnimi vrstami in sicer avtohtona listopadna drevesa, visokodebelna sadna 
drevesa ali grmovnice avtohtonih vrst. Saditev neavtohtonih rastlin (npr. cipres, klekov in podobno), 

s kulturnovarstvenega vidika ni sprejemljiva. Pri zasnovi zunanjih površin se upošteva podeželski 

značaj območja in obstoječ relief. Teren zunanjega igrišča se proti jugu spušča v dveh terasastih 

nivojih. Postavitev večjih grajenih opornih zidov, zidanih ograj in podobno ter netipične urbane 

opreme s kulturnovarstvenega vidika ni sprejemljiva. Utrjevanje zunanjih pohodnih in 

manipulativnih površin naj se izvede v minimalnem obsegu, s travnatimi rešetkami ali preprostimi 
betonskimi, nepigmentiranimi tlakovci. Večjim asfaltiranim površinam se je potrebno izogibati. V 

primeru novih zasaditev naj se uporabijo avtohtona listopadna drevesa, visokodebelna sadna 
drevesa ali grmovnice avtohtonih vrst. Saditev neavtohtonih rastlin (npr. cipres, klekov in podobno), 

s kulturnovarstvenega vidika ni sprejemljiva. Sosedske ograje na območju so lahko transparentne 

mrežne, kovinske ali prednostno z zasaditvijo živice za katero se uporabi avtohtone rastlinske vrste. 
Ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Višine ograj so dopustne do 1,60 m 
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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 podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 
območje občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/2021),  

 Elaborat programa P opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za 
območje Občine Žalec – elaborat( Zavita, svetovanje d.o.o., oktober 2021),  

 Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Žalec, 2021-2022).  
 
Iz navedenih dokumentov izhaja, da se ureditve načrtovane s spremembami in dopolnitvami OPPN 
lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme:  

• občinske ceste,  
• 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.  
 

Opis nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture: 

Iz osnutka odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni del EUP PO-5 izhaja, 
da rešitve ne vplivajo na že zgrajeno komunalno opremo oziroma je ta ovrednotena v programu 

opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec – elaborat  

Posamezni hišni priključki objekta niso del javne komunalne opreme. Ti stroški so obveza 
investitorja in niso predstavljeni v elaboratu ekonomike.  

 
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.  
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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.).  

 

Celotno prebivalstvo Slovenije se bo do leta 2030 predvidoma povečevalo na približno 2,15 milijona 

prebivalcev, nato pa bo postopoma pričelo upadati do približno 2,06 milijona leta 2060. 

Na območju občine Žalec lahko pričakujemo podobne demografske spremembe. 

 

V elaboratu ekonomike se obravnavajo najmanj naslednje vrste družbene infrastrukture:   

- objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole);   

- objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja);   

- športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni 
objekti).   

  

V elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, 

s katerim se zagotavljajo storitve, ki so v javnem interesu (izobraževanje, kultura, 

socialno varstvo, znanost, zaščita in reševanje, javna uprava idr.).  

  

Ker strokovne podlage, ki bi obravnavale načrtovano družbeno infrastrukturo oz. potrebe po njej, 

niso bile izdelane, je elaborat ekonomike za družbeno infrastrukturo pripravljen tako, da prikazuje  
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oceno potreb po družbeni infrastrukturi, kot jih lahko pričakujemo z realizacijo z OPPN načrtovanih 

prostorskih ureditev. Zato je najprej pripravljena analiza stanja obstoječe družbene infrastrukture, 

nato pa so ocenjene dodatne potrebe, po morebitni družbeni infrastrukturi. 

  

Objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja   

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta 

starosti do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed 

temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.  Osnovnošolsko izobraževanje 

izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Za gradnjo in načrtovanje osnovnošolskega prostora 

veljajo različni normativi za gradnjo tovrstnih objektov, poleg omenjenih pa obstajajo še smernice, ki 

jih je izdalo pristojno ministrstvo. Potrebne površine šolskega zemljišča, ki ga sestavljajo zemljišče 

šolske stavbe, gospodarsko dvorišče, šolsko dvorišče z igriščem, šolski vrt, dostopi in zelene-parkovne 

površine ter športna igrišča, so opredeljena glede na število učencev in število oddelkov.   

Vrtci   
V Občini Žalec delujejo javni vrtci v 12 enotah na območju Občine Zaleč: Griže, Levec, Liboje, Novo 
Celje, Petrovce, Ponikva, Šempeter, Trje, Zabukovica, Žalec I., Žalec II., Žalec III. Na območju Občine 
Žalec deluje tudi zasebni Waldorfski vrtec (Vir: Evidenca zavodov in programov, januar 2022).  

Najbližji območju OPPN so prostori vrtca enote Zabukovica, ki se nahajajo v pritličju stanovanjskega 
bloka. V enoti sta dve igralnici za otroke obeh starostnih obdobij. Pred enoto je travnato igrišče, v 
neposredni bližini pa je tudi gozd, ki nudi neomejene možnosti raziskovanja, igre, gibanja.  

V splošnem velja pravilo, da bi naj otroci obiskovali vrtec v občini stalnega prebivališča staršev. V 
večini se starši odločijo za vrtec, ki je najbližje mestu stalnega prebivališča. Seveda pa lahko pride do 
odstopanj in se starši odločajo za vrtec, ki je na poti do njihovega delovnega mesta. Za potrebe 
planiranja se običajno oceni, da je treba kapacitete vrtcev zagotoviti na območju, ki je najbližji mestu 
stalnega prebivališča družine.   

Ključni kazalnik za merjenje kapacitete vrtca je maksimalno število otrok, ki jih vrtec lahko sprejme.   

V splošnem velja pravilo, da bi naj otroci obiskovali vrtec v občini stalnega prebivališča staršev. V 

večini se starši odločijo za vrtec, ki je najbližje mestu stalnega prebivališča. Seveda pa lahko pride do 

odstopanj in se starši odločajo za vrtec, ki je na poti do njihovega delovnega mesta. Za potrebe 

planiranja se običajno oceni, da je treba kapacitete vrtcev zagotoviti na območju, ki je najbližji mestu 

stalnega prebivališča družine.   

Ključni kazalnik za merjenje kapacitete vrtca je maksimalno število otrok, ki jih vrtec lahko sprejme.   

Osnovne šole   
V Občini Žalec delujejo naslednje osnovne šole (Vir: Evidenca zavodov in programov, marec 

2020):   

- I. osnovna šola Žalec,   

- I. osnovna šola Žalec – podružnica Gotovlje,   

- I. osnovna šola Žalec – podružnica Ponikva,   

- II. osnovna šola Žalec,   

- Osnovna šola Griže,   

- Osnovna šola Griže – Podružnična osnovna šola Liboje,   

- Osnovna šola Petrovče,  
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- Osnovna šola Petrovče – Podružnica Trje,  

- Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini,  

- Waldorfska šola Ljubljana, OE šola Savinja  

 

Objekti javnega zdravstva na primarni ravni   

Mreža zdravstvenega varstva na primarni ravni je pomembna za zdravstveni sistem, saj ne 

opredeljuje le ponudbene strani v zdravstvu, pač pa odločilno vpliva tudi na racionalnost 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Na primarni ravni je in mora biti mreža čim bližje 

prebivalstvu, da se omogoča hitra in enostavna dostopnost, pri čemer upoštevamo geografsko 

razporeditev, razporeditev osnovnih dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva in ustrezno 

časovno dostopnost zdravstvene službe. Primarno raven sestavljajo zdravstvene službe splošne 

medicine – specialisti splošne in družinske medicine in pediatrije (zdravstveno varstvo otrok in 

mladine), ginekologije (zdravstveno varstvo žensk) ter zobozdravstvo in lekarniška dejavnost.   

Zdravstveni dom Žalec je javni zdravstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Žalec. Sedež 

zavoda je Žalcu, na Prešernovi ulici 6. Specialistične in druge zdravstvene storitve pa je možno opraviti 

v Bolnišnici Celje, ki ima sedež v Celju.   

  

Športni objekti lokalnega pomena   
Zakon o športu opredeljuje vrste športnih objektov in površin za šport v naravi (Uradni list RS, št. 

29/17), in sicer:   

- športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, 

 vadbene površine ter površine za šport v naravi;   

- športni center sestavlja en ali več različnih športnih objektov in vadbenih prostorov, ki so 

 povezani v enovito organizirano strukturo;   

- športni objekt je stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki je zgrajen in opremljen za izvajanje 

 športne dejavnosti in vključuje en ali več vadbenih prostorov, spremljajoče interne prostore 

 in spremljajoče prostore za obiskovalce;   

- vadbeni prostor je funkcionalno opremljen prostor ali površina, ki omogoča izvajanje športne 
 vadbe;   

- vadbena površina je zaokrožena površina, na kateri se izvaja športna vadba. Za posamezne 

 športne panoge more vadbena površina izpolnjevati pogoje panoge;   

- površine za šport v naravi so za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine v 

 naravi, ki so določene v prostorskih aktih;   

- površine za šport v naravi so tudi naravne površine, ki niso posebej za športno dejavnost 

 opremljene in urejene vadbene površine, če so kot take določene v prostorskih aktih in 

 vključene v mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.   

 

Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v naravi, ki so 

v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti.   
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NAZIV OBJEKTA  NASLOV   

     

ŠPORTNI CENTER ŽALEC  AŠKERČEVA ULICA 15, 3310 ŽALEC  

ŠPORTNO IGRIŠČE POŠ  GALICIJA  

MALA TELOVADNICA POŠ  

GALICIJA 5, 3310 ŽALEC    

GOTOVLJE  GOTOVLJE 73, 3310 ŽALEC    

ROKOMETNO IGRIŠČE  GOTOVLJE 73, 3310 ŽALEC    

ŠPORTNO IGRIŠČE OŠ GRIŽE  GRIŽE 1A, 3302 GRIŽE    

TELOVADNICA OŠ GRIŽE  GRIŽE 1A, 3302 GRIŽE    

TELOVADNICA POŠ LIBOJE  LIBOJE 121, 3301 PETROVČE    

ŠPORTNO IGRIŠČE OŠ PETROVČE  PETROVČE 32, 3301 PETROVČE    

TELOVADNICA OŠ PETROVČE  PETROVČE 32, 3301 PETROVČE    

NOGOMETNO IGRIŠČE  PODLOG V SAVINJSKI DOLINI 28, 3311 ŠEMPETER V 

SAVINJSKI DOLINI  

STRELIŠČE  ŠILIHOVA ULICA 1, 3310 ŽALEC    

ŠPORTNA DVORANA I OŠ ŽALEC  ŠILIHOVA ULICA 1, 3310 ŽALEC    

TELOVADNICA OŠ ŠEMPETER  

 

ŠPORTNO IGRIŠČE POŠ VELIKA  

ŠOLSKA ULICA 2, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI 

DOLINI  

PIREŠICA  VELIKA PIREŠICA 1, 3310 ŽALEC    

MANEŽA  GOTOVLJE 74, 3310 ŽALEC    

ŠPORTNO IGRIŠČE LEVEC  LEVEC 76, 3310 ŽALEC    

ŠPORTNO IGRIŠČE  PONIKVA PRI ŽALCU (pri 73 b), 3310 ŽALEC  

ŠPORTNI PARK VRBJE  VRBJE (pri 84a), 3310 ŽALEC    

STRELIŠČE PIŠTOLA LIBOJE  KASAZE 107, 3301 PETROVČE    

STRELIŠČE ZRAČNE PUŠKE LIBOJE  KASAZE 107, 3301 PETROVČE    

ŠPORTNA IGRIŠČA V ŠEMPETRU  ŠOLSKA ULICA 2, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI 

DOLINI  

ŠPORTNO DRUŠTVO MAT  

 

LOKOSTRELSKO VADBIŠČE 

DOBRTEŠA VAS 27D, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI 

DOLINI  

LOŽNICA PRI ŽALCU 

  

           

 

Potrebe po novi družbeni infrastrukturi izhajajo iz jasno izraženega namena po bivanju na območju 

OPPN. V konkretnem primeru se z uveljavitvijo OPPN na območju naselja Ponikva število bivalnih 

enot ne spreminja oziroma nima direktnega vpliva na povečanje oziroma zmanjšanje števila 

prebivalcev. 

Glede na vse navedeno lahko ugotovimo, da izvedba OPPN ne 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.  

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

narejena na podlagi OPPN in v aktu navedenih določil glede komunalnega opremljanja.  

  

Ocena stroškov investicije je bila določena na naslednjih predpostavkah:  

−  stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje glede na pridobljene podatke niso nastajali in 

jih zato nismo vključili v oceno stroškov;  

−  strošek gradnje nove komunalne opreme smo privzeli na podlagi ocenjenih vrednosti iz 

izdelane dokumentacije IDZ načrt ureditve elektroenergetskih vodov na območju OPPN za 

del enote PO-5 (Remcola remchen št. proj. 24/2021, november 2021)  

−  drugi stroški nove komunalne opreme niso predvideni 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  Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje   0  

3  Stroški druge komunalne opreme  32.621,00,00  

   Ureditev električnih vodov   32.621,00  

4  Drugi stroški nove komunalne opreme  0  

5  Stroški vodenja in nadzora  1.960,00 

   
Stroški vodenja in nadzora druge komunalne opreme (6%)  

1.960,00  

   SKUPAJ  34.581,00  

  

Opombe:  

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

− v tej fazi gre samo za oceno, podano na podlagi infrastrukturne zasnove, brez podrobnejše 

tehnične dokumentacije.  
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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.  

  

Glede na to, da se po pridobljenih podatkih stroški opremljanja nanašajo samo na drugo komunalno 
opremo, ki ni del obvezne gospodarske javne službe, ti stroški niso osnova za odmero komunalnega 
prispevka.  
 

Prostorski akt ne načrtuje 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, opredelitev virov 

financiranja ni potrebna.  

 

 

 

 


