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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 68. 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 infrastrukturo (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 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. 
US) 

- Gradbeni zakon (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), 

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

 

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 OLN Vrbje ob Strugi (izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. 
proj. 66/20, april 2022),  

 

 Grafični del usklajenega  predloga OPPN  spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob 
Strugi), – situacija poteka omrežja in priključevanja objektov na komunalno, energetsko 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0380
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in komunikacijsko infrastrukturo in ureditvena situacija (izdelal Razvojni center 
PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. proj. 66/20, april 2022) 
 

 Geodetski načrt – Geo-f Dušan Filipov s.p. 
Geofoto d.o.o., z dne 29.10 2020 

 Idejna zasnova Poslovno območje Grafolit, izdelal: AD ARHITEKTURNO DELO, 
Aleksandra Dobrotinšek Trateški s.p., št. proj. 87/20, julij 2020, 

 Idejna zasnova Kompleks VODOTEHNIK / TIMPLAST, izdelal: RO-KO PROJEKT, Rok 
Šustar s.p., št. proj. R-252/2020, julij 2020 

 Hidrogeološko poročilo o možnosti ponikanja padavinskih voda na območju parcel 
1823/426, 1823/427, 1823/464 k. o. Žalec, izdelal Geološke storitve, Jaka Žibrat s.p., št. 
proj. IX/2013 

 Idejna zasnova elektrifikacije - IDZ – izdelal Remcola-Remchem d.o.o., št. proj. 
58/2021, jjunij 2021 

 Hidrološko hidravlična presoja za OPPN, spremembe in dopolnitve oln Vrbje ob 
Strugi, izdelal URBIKOM, HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNE ŠTUDIJE, Matej Hozjan s.p., 
št. proj. H6-7-2021, avgust 2021 

 

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 prostorske ureditve namenjene opravljanju 
gospodarskih javnih služb in prostorske ureditve za druga namene v javnem interesu na 
področju energetike, prometa, elektronskih komunikacij in drugih gospodarskih 
dejavnost, ki so kot take določene z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti; 
gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena (3. člen ZUreP-3). 

 Družbena infrastruktura so prostorske ureditve, namenjene izvajanju dejavnosti 
splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine, ki so v javnem interesu na 
področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, športa, zdravstva, socialnega varstva, 
kulture in drugih dejavnosti splošnega pomena, ki so kot take določene z zakonom ali 
odlokom lokalne skupnosti (3. člen ZUreP-3). 

 

3 OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 

Območje OPPN  se nahaja v občini Žalec južno od naselja Vrbje in obsega območje obstoječe 
gospodarske cone.   

Zemljišče je v naravi  pozidano območje z gospodarskimi objekti s pripadajočimi 
manipulativnimi in parkirnimi  površinami. 

Območje se priključuje na javno pot JP 992901 preko obstoječih cestnih priključkov. 
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V skrajnem severnem delu območja poteka nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje in 
komunikacijsko omrežje ter  interni vodi (priključki) javnega vodovoda, fekalne in meteorne 
kanalizacije. 

 
Območje OPPN  obsega parcele št. 1811/23-del, 1811/54, 1811/28-del, 1823/591-del, 1940/2-
del, 1923/303-del, 1823/498, 1823/500, 1823/503, 1823/592-del, 1829/501, 1823, 502, 
1823/548, *572/2, 1823, 545, 1823/544, 1823/546, 1823/547, 1829/550,1823/467, 1823/607, 
1823/608, 1823/610, 1823/496, 1823/609, 1823/614, 1823/613, 1823/425, 1823/426, 1823/349, 
1823/605, 1823/606, 1823/462, 1823/568, 1823/464, 1823/602, 1823/427, 1823/454, 
1823/454,1823/60 vse k.o. 996 Žalec. 
 
 

Osnovni podatki za območje prostorskega akta: 

Velikost območja znaša cca 2,78 ha. 

Bilanca površin namenske rabe: 

OPN območje obravnave obravnava kot enoto urejanja prostora z oznako VR-3/1, z 
opredeljeno namensko rabo prostora -  gospodarske cone (IG). Skladno z določili OPN SD-1 se 
območje VR-3/1ureja po določilih veljavnega OLN. 

 

 

 

 

 

Slika 1: Izsek iz OPN občine Žalec  Slika 2: Izsek iz OLN  

             
 

Predmet OPPN je: 

 Odstranitve obstoječih in gradnja novih stavb, rekonstrukcije in prizidave (namembnost oz. 
dejavnost objektov, mora ustrezati dovoljenemu naboru možnih dejavnosti in opredeljeni 
podrobnejši namenski rabi), 

 Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 

 Ureditve zunanjih, prometnih in manipulativnih površin ter pripadajoče gospodarske 
infrastrukture, ki je potrebna za normalno uporabo objektov. 

 Predvidena je odstranitev objektov: 

- pomožna objekta na parceli št. 1823/544, k. o. Žalec,  

- objekti na parceli št. 1823/464, 1822/613, 1823/425 k. o. Žalec . 
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V zasnovi so predvidene novogradnje in dozidave obstoječih stavb znotraj območja 
gospodarske cone. Predvidene so tudi odstranitve obstoječih dotrajanih stavb in gradnja novih. 
Prizidave in novogradnje so razvidne iz ureditvene situacije. 
 
Okvirni tlorisni in višinski gabariti objektov: 
 

oznaka 
stavbe 

etažnost stavbe okvirne dimenzije stavbe 

1 P 49,00 m x 11,00 m 

1a P 49,00 m x 18,00 m 

2 P 21,00 m x 11,00 m 

2a P 116,00 m x 14,00m 

3 P 28,00 m x 28,00 m 

4 P 40,00 m x 15,00 m 

4a P 16,00 m x 19,00 m 

5 P 100,00 m x 18,00 m 

5a P 53,00 m x 21,00 m 

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. 

 

 

 

 
Slika 3: Ureditvena situacija z okvirno mejo OPPN  (črna črtkana črta) 
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Slika 4: idejni projekt GRAFO LIT, izdelal: AD ARHITEKTURNO DELO 
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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 poteka omrežja in priključevanja objektov na komunalno, energetsko in 
komunikacijsko infrastrukturo«, ki je del grafike OPPN je prikazana obstoječa in predvidena 
komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba dograditi ali na novo 
zgraditi. 

 
Slika 5: Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture (izsek iz grafičnega dela predloga OPPN SD OLN) 
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 Promet: 

OPPN se priključuje na kategorizirano javno občinsko cesto JP 992901 Vrbje -kombinat, preko 
obstoječih cestnih priključkov, ki so bili zgrajeni v sklopu :  

- izgradnje cestnega omrežja in manipulativnih površin na območju OPPN Vrbje ob Strugi  
- rekonstrukcije javne poti JO 992901 Vrbje-Kombinat na območju OPPN Vrbje ob Strugi  

Na območjih, kjer med parkirišči in kategorizirano javno občinsko cesto niso predvidene 
zelenice, mora biti med parkirišči in robom asfaltnega vozišča zagotovljen odmik v širini min. 1,0 
m ( jugozahodni del območja). 

Parkiranje je urejeno v sklopu obstoječih gradbenih parcel. Prometno omrežje in priključki 
nanj so izvedeni.  

 

 Vodovod. 

Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je preko zgrajenega 
javnega vodovoda v izvedbi NL DN 100mm. Obstoječi objekti se oskrbujejo z vodo preko 
zgrajenih hišnih priključkov. Upoštevati je potrebno obstoječo poselitev na področju nove 
pozidave. Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo 
nadzemnih hidrantov. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne 
litine. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,0m. Vsi odcepi in 
hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje 
vodomerne jaške. Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o., ali za to 
registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec d.o.o. 

Predvidi se ukinitev cca. 90 m obstoječega vodovoda in izgradnja cca. 120 m novega 
vodovoda. 

 

 Za ureditev kanalizacijskega omrežja naslednji pogoji: 

Iz obravnavanega območja se fekalne vode odvajajo v zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje; ki 
se zaključuje s centralno čistilno napravo. Iz obstoječih objektov se fekalne vode odvajajo v 
kanal Kolektor K1.0 preko obstoječih revizijskih jaškov, ki se nahajajo na obravnavanih kanalih 
in hišnih priključnih jaškov.  

Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015) ter 
Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Ur.l. RS št. 45/2020). Minimalni odmik novih 
objektov od javne kanalizacije mora znašati najmanj 3,0m.  

 

 Meteorna kanalizacija: 

Odvajanje padavinskih vod je urejeno s sistemom ponikovalnic in ponikovalnih polj. 
Izdelano je  Hidrogeološko poročilo o možnosti ponikanja padavinskih voda na območju parcel 
1823/426, 1823/427, 1823/464 k. o. Žalec, izdelal: Geološke storitve, Jaka Žibrat s.p., št. proj. 
IX/2013, iz katerega izhaja, da je ponikanje možno. 
Onesnažene meteorne vode je potrebno pred izpustom očistiti preko lovilcev olj in maščob. 
Predvidi se izgradnja dveh ponikovalnih polj. 

 

 Elektrika: 

V območju predvidene ureditve OPPN potekajo obstoječi NN podzemni elektro energetski vodi 
in priključne merilne omarice, katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu 
varovalnega pasu, ki znaša 1m na vsako stran osi nizkonapetostnega kablovoda. 
 
Gradnja predvidenih objektov v območju varovalnega pasu NN podzemnega elektro 
energetskega voda in priključnih merilnih omaric je nedopustna.  
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V sled sprostitve zemljišča za gradnjo objektov št.: 1a, 3, 2a, 4 in 4a, je potrebno obstoječe NN 
podzemne elektro energetske vode in prostostoječo priključno merilno omarico prestaviti izven 
območja gradnje.  
Investitorja TIMPLAST d.o.o. in VODOTEHNIK d.o.o. imata merilno mesto v obstoječi 
transformatorski postaji TP Vrbje Kombinat, potekajo v predmetnem območju tudi sekundarni 
elektro energetski podzemni vodi, kateri niso v lasti in upravljanju Elektra Celje d.d.  
Ob robu obstoječe ceste so v skladu s projektno dokumentacijo PZI št. proj. 197/19, izdelal 
Elektro Celje d.d., januar 2021, predvideni SN podzemni elektro energetski vodi in TP, kar je 
potrebno upoštevati v fazi nadaljnjega načrtovanja.  
Obstoječi objekti v območju OPPN so priključeni na distribucijsko omrežje preko naslednjih 
merilnih mest:  

˗ GRAFO LIT d.o.o. – št. merilnega mesta 2-1154, z zakupljeno priključno močjo 43kW, 
kar ustreza omejevalcu toka 3 x 63A, v odjemni skupini Ostali odjem na NN brez 
merjenja moči. Merilno mesto se nahaja v priključni merilni omarici na fasadi objekta. 
Merilno mesto je priključeno na TP Vrbje Kombinat – I02: Štravs, skladišče, elektrarna,  

˗ TIMPLAST d.o.o. in VODOTEHNIK d.o.o. – št. merilnega mesta 2-1162, z zakupljeno 
priključno močjo 172kW, v odjemni skupini Ostali odjem na NN z merjenjem moči. 
Merilno mesto se nahaja v transformatorski postaji TP Vrbje Kombinat – I05: Razdelilec 
KK.  

Po podatkih vlagatelja nobeden od investitorjev ne predvideva povečanja priključne moči v sled 
predvidenih ureditev OPPN, kar pomeni, da se bodo s predmetnimi posegi napajali z 
obstoječimi, prej navedenimi merilnimi mesti v okviru zakupljenih moči. 

Ohrani se obstoječi dovodni kabel od TP Vrbje Kombinat do merilnega mesta 
PMO_GRAFOLIT. 

Zaradi gradnje objekta 1a, 2a in 3 je potrebno obstoječo prostostoječo priključno merilno omaro 
PMO MFE Grafolit  prestaviti izven področja gradnje na obstoječi dovodni kabel. Obstoječi 
dovodni kabel se prereže in priključi v prestavljeni merilni mari PMO MFE. Od nove lokacije 
PMO MFE do prejšnje lokacije, se obstoječi kabel obdrži kot sekundarni kabel.  

Ohrani se obstoječi sekundarni dovodni kabel, od TP Vrbje Kombinat do razdelilnika TIMPLAST 
in VODOTEHNIK.  

Od TP Vrbje Kombinat se do lokacije elektro jaška EJ-4 izdela nova cevna kanalizacija.  

Od TP Vrbje Kombinat, se do lokacije elektro jaška EJ-10 izdela nova cevna kanalizacija. 

Zaradi gradnje objekta 1a, 2a in 3  je potrebno obstoječi NN podzemni kabel Elektro Celje, d.d., 
ki poteka pod nameravano gradnjo, v elektro jašku EJ-8 prerezati, ter spojiti z novim NN 
zemeljskim kablom, položenim v novo kabelsko kanalizacijo.  

V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidene objekte si 
mora investitor pridobiti od Elektro Celje, d.d. projektne pogoje in soglasja k projektu. Pred 
priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje pa si mora investitor pridobiti soglasje za 
priključitev na distribucijsko omrežje.  

Predvidi se izgradnja cca. 382 m NN električne kabelske kanalizacije ter 10 kom. SN in NN 
kabelskih jaškov. 

Predvidi se ukinitev obstoječih NN električnih podzemnih kabelskih vodov v skupni dolžini 
211 m. 

 

 TK vodi: 

Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt TK kanalizacije, za kasnejšo priključitev 
objekta na omrežje Telekoma Slovenije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 
obstoječega TK voda.  

Investitor objekta kjer bo izveden TK priključek predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in 
zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, 
kjer je omogočen 24 urni dostop.  

Notranja telekomunikacijska inštalacija se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Načrt 
notranje telekomunikacijske inštalacije bo izdelan v posebnem načrtu.  
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Novo TK omrežje bo projektirano tako, da se novi kabli uvlečejo v cevi kabelske kanalizacije. Pri 
tem bo na glavnih trasah kabelska kanalizacija izdelana z dvema (2) PVC cevema. V 
razvodnem delu se uporabijo PVC cevi. 

Kabelska TK kanalizacija je projektirana tako, da je možna kasnejša dodatna inštalacija kablov 
z optičnimi vodniki ali mikrocevk in mikrokablov z optičnimi vodniki.  

Priklop na Telekom omrežje, je predviden v obstoječem Telekom jašku, ki se nahaja na lokaciji 
uvozne ceste, kar bo obdelano v DGD in PZI projektni dokumentaciji.  

Za priklop novih priključkov na Telekom omrežje je potrebno pripraviti novo TK kanalizacijo, ki 
bo sestavljena iz dveh dovodnih PVC.  Potrebna je izgradnja novih TK kabelskih jaškov. Med 
novimi TK jaški je potrebno pripraviti kabelsko kanalizacijo izvedeno z dvemi PVC cevmi.  

Pri lomih trase TK kabelske kanalizacije se izdelajo armirano-betonski kabelski jaški.  

Jaški bodo imeli litoželezni pokrov, ki mora imeti na zgornji strani vtisnjen viden napis 
»TELEKOM.  

Priključna telefonska omarica PTT bo na posameznem objektu.  

Predvidi se izgradnja nove TK kabelske kanalizacije v skupni dolžini cca. 462 m  ter 
izgradnja 9 TK kabelskih jaškov. 

 

 KKS vodi: 

V območju OPPN je umeščeno medkrajevno optično omrežje KKS v lasti in upravljanju 
Telemach d.o.o., ki se prestavi  v predvideno KKS kabelsko kanalizacijo. Na obstoječi KKS 
telekomunikacijski vod, se na začetku preureditev voda postavi jašek KKS-1 in na koncu 
prestavitve voda jašek KKS-4.  

Investitor objekta, kjer bo izveden KKS priključek, predvidi vgradnjo dovodne KKS omarice in 
zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. Dovodna KKS omarica mora biti vgrajena na mesto, 
kjer je omogočen 24 urni dostop.  

Notranja telekomunikacijska inštalacija se izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Načrt 
notranje telekomunikacijske inštalacije naj bo izdelan v posebnem načrtu.  

Novo KKS omrežje bo projektirano tako, da se novi kabli uvlečejo v cevi kabelske kanalizacije.  

Kabelska KKS kanalizacija je projektirana tako, da je možna kasnejša dodatna inštalacija 
kablov z optičnimi vodniki ali mikrocevk in mikrokablov z optičnimi vodniki.  

Priklop na Telemach omrežje je predviden v obstoječem Telemach jašku KKS-1, ki se nahaja 
na vogalu OPPN področja, kar bo dodatno obdelano v DGD in PZI projektni dokumentaciji.  

Za priklop novih priključkov na Telemach omrežje je potrebno pripraviti novo KKS kanalizacijo. 
Potrebno je izgradnja novih TK kabelskih jaškov. Med novimi KKS jaški je potrebno pripraviti 
kabelsko kanalizacijo.  

Pri lomih trase KKS kabelske kanalizacije, se izdelajo armirano-betonski kabelski jaški. Jaški 
bodo imeli litoželezni pokrov, ki mora imeti na zgornji strani vtisnjen viden napis »KKS«, da gre 
za jaške KKS kabelske kanalizacije. Uvodi in izvodi cevi kabelske kanalizacije v oziroma iz 
kabelskih jaškov morajo biti prilagojeni polmeru krivljenja kablov.  

Priključna KSK omarica bo na posameznem objektu. 

Predvidi se izgradnja nove KKS kanalizacije v skupni dolžini cca. 412 m  ter izgradnja 8 
KKS kabelskih jaškov. 

 

 Plinovod: 

V obravnavanem območju je zgrajeno plinovodno omrežje. Na severno-zahodnem delu 
območja v javni poti JP-992901 poteka odsek V8B-PE125 delovnega tlaka 20 mbar. Na 
vzhodnem robu območja pa poteka odsek V1C-1- PE90, delovnega tlaka 4 bar, s priključnim 
plinovodom za stavbo na hišni številki Vrbje 80B. Objekti imajo priključke na plinovod. 
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Priključitev novo načrtovanih objektov na plinovodno omrežje bo možna po pridobitvi soglasja 
za priključitev po energetskem zakonu EZ-1.  

Gradnjo novega plinovodnega omrežja lahko izvede le operater distribucijskega sistema ali od 
njega pooblaščeni izvajalci pod nadzorom operaterja distribucijskega sistema.  

Pri pripravi Sprememb in dopolnitev OLN Vrbje ob Strugi je potrebno upoštevati naslednje 
zahteve iz energetskega zakona in iz pravilnikov:  

˗ Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20 in 158/20 - ZURE) 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. l. RS št. 26/02, 
54/02 in 17/14 - EZ-1). 3. Nad traso obstoječih plinovodov ni dovoljeno zniževanje 
kote terena. 4. Za vse gradbene posege v varovalnem pasu plinovodov je potrebno 
predhodno soglasje operaterja distribucijskega sistema.  

 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 ne načrtuje gradnje dodatne ali nove komunalne opreme ali druge javne infrastrukture, 
zato stroškov investicij ni (vsa predvidena infrastruktura je interna in predstavlja strošek 
investitorja). 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 OLN Vrbje ob Strugi. 

 

4.3 VIRI FINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME 

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) 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 



Elaborat ekonomike 

Razvojni center  PLANIRANJE d.o.o. Celje                                                                    14 

posamezno vrsto nove komunalne opreme določijo potrebna finančna sredstva in viri 
financiranja za izvedbo opremljanja. 

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 etapno. 

 

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 ne bo povzročila povečanja potrebe po 
družbeni infrastrukturi, zaradi česar je njena podrobnejša obravnava nepotrebna.   
 
Prostorske ureditve, načrtovane z OPPN, so namenjene gradnji poslovno – proizvodnih in 
skladiščnih objektov znotraj območja OPPN, 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. 

 

 


