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1 POVZETEK IN KLJUČNE UGOTOVITVE ELABORATA EKONOMIKE 
 
Poslovna cona Arnovski gozd je locirana južno od avtoceste A1 Ljubljana – Maribor v 
neposredni bližini avtocestnega priključka Arja vas. Ob jugovzhodnem robu poteka Žalska 
obvoznica RII – 451/1448, na katero sta izvedena dva cestna priključka za napajanje cone. 
Na zahodu sta industrijska cona Juteks in poslovna cona Arnovski gozd II.  
 
Urbanistično – arhitektonsko zasnovo ohranja zasnovano prometno omrežje z že izvedenimi 
oziroma predvidenimi cestami z imeni B, C, D in E. 
 
Predmetno območje OPPN je del poslovne cone Arnovski gozd in se nahaja na skrajnem 
severnem delu poslovne cone.  V naravi je to območje gozd na ravnini.  
 
Razlog za pripravo OPPN  je zagotovitev nujno potrebnih parkirišč za tovorna vozila s 
pripadajočim bencinskim servisom na še nepozidanem delu zemljišča industrijske cone 
Arnovski gozd. 
 
Natančneje, v prostor se umešča varovano parkirišče. Na zahodni strani slednjega je 
predviden bencinski servis za tovorna vozila z vsemi pripadajočimi objekti in površinami, ki 
vključujejo: 
- nadstrešnico nad otoki s točilnimi mesti, 
- spremljajoč objekt, 
- podzemne rezervoarje s tehnološkimi inštalacijami in 
- parkirišče za osebna vozila. 
 
Na osrednjem delu je predvideno parkirišče za tovorna vozila.  
Na vzhodni strani območja je na tlakovanem platoju predvideno elektro napajanje za 
hladilnike in sanitarije.  
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1.1 Komunalna in druga gospodarska javna infrastruktura 
 
Prometno omrežje 
Prostorske ureditve se načrtujejo z upoštevanjem avtoceste A1 pri razcepu Arja vas in 
Šentrupert. Južno vzdolž avtoceste je pas cestnega sveta, ki omogoča nemoteno gradnjo in 
vzdrževanje avtoceste, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo, sistemi za vodenje in 
nadzor prometa. 
 
Uvoz na ploščad varovanega parkirišča s spremljajočimi servisnimi dejavnosti in izvoz iz nje 
se izvedeta preko obstoječe ceste – ceste E. 
 
Promet znotraj območja obdelave se bo odvijal enosmerno z izvedbo dveh cestnih 
priključkov in sicer na jugozahodni strani območja uvoz in na jugovzhodni strani območja 
izvoz. 
 
Parkirišča za osebna vozila so predvidena na območju bencinskega servisa. Potrebno je 
zagotoviti zadostno število parkirnih mest in sicer 1 PM/50m2 BTP, vendar ne manj kot 4PM. 
Postavitev ograj, urbane opreme in drugih objektov v križiščih ne sme segati v območje 
preglednega trikotnika ali segati v območje javnih prometnih površin. 
 
Tehnični elementi prometnih površin se načrtujejo z upoštevanjem prevoznosti tovornega 
vozila s priklopnikom kot merodajnega vozila. 
 
Umestitev varovanega parkirišča in bencinskega servisa za tovorna vozila z enosmernim 
prometom se prilagodi obstoječi prometni ureditvi, upoštevajoč širitvi AC in prestavitvi 
avtocestnih zadrževalnikov. 
 
OPPN ne zahteva dodatnih prometnih ureditev, ki bi bile javnega značaja. Vlaganja v 
prometno ureditev znotraj OPPN so domena investitorja.  
 
Vodovodno omrežje 
Na ureditvenem območju OPPN se je možno priključiti na obstoječi vodovodni cevovod v 
bližini ureditvenega območja preko javnega vodovoda v izvedbi PE DN 110, ki se nahaja 
vzhodno od obravnavanega območja v cestnem telesu ali preko javnega vodovoda v izvedbi 
PE DN 125, ki se nahaja severozahodno od obravnavanega območja.  
 
Dodatna vlaganja v javno vodovodno omrežje niso potrebna.  
 
Omrežje odvajanje odpadnih voda 
Na ureditvenem območju OPPN bo kanalizacijski sistem zasnovan kot ločen sistem odvodne 
komunalnih odpadnih vod in padavinskih odpadnih vod. 
 
Ob obravnavanem območju obstaja kanalizacijsko omrežje odpadnih komunalnih voda na 
katerega je predvidena odvodna odpadne komunalne vode v skladu s pogoji upravljavca. 
Priključitev predvidenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje je možna, preko obstoječih 
revizijskih jaškov na javno kanalizacijsko omrežje južno od obravnavanega območja. 
 
Dodatna vlaganja v javno omrežje odvajanja odpadnih voda niso potrebna.  
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Ravnanje z odpadki 
Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in odjemno mesto za odpadke. Zbirno 
mesto je urejen prostor v objektu ali ob njem, kamor se postavijo zabojniki za mešane 
komunalne odpadke. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten 
dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati 
tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 
Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati 
veljavno zakonodajo. 
 
Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo karakteristik komunalnih odpadkov, mora investitor 
skleniti sporazume s pooblaščenimi organizacijami za odvoz teh odpadkov. 
 
Navedeno predstavlja strošek investitorja v predmetno območje in ni predmet obdelave 
elaborata ekonomike. 
 
 
Elektroenergetsko omrežje 
Na območju predvidene ureditve ni obstoječih elektro energetskih vodov in naprav. Za 
potrebe napajanja predvidenih objektov se iz obstoječe TP Arnovski gozd Camloh predvidi 
nov izvod I03: Parkirišče z bencinskim servisom, ki se izvede s kablom tipa NAY«Y-J4 x 
150mm2. Predvideni NN kabel se med TP Arnovski gozd Camloh položi v obstoječo 
elektrokabelsko kanalizacijo do točke EKJ3, nato pa se položi prosto v zemljo do točke 
predvidene prostostoječe-priključno merilne omarice (PS-PMO) in vanjo priključi. Predvidena 
PS-PMO bo služila kot (merilno) odjemalno mesto za napajanje predvidenih objektov. 
Investitor bo za predviden objekt imel eno (merilno) odjemno mesto za predvodeno 110kW 
(tarifne varovalke 160A). z novim izvodom. Predviden NN kabel se delno uvede v obstoječo 
elektro kabelsko kanalizacijo in delno prosto v zemljo. Pri polaganju kablov je potrebno 
upoštevati veljavno zakonodajo, tipizacijo, smernice ter navodila in priporočila proizvajalcev 
kablov in upravljavcev komunalnih vodov. 
 
Navedena vlaganja znotraj območja OPPN predstavljajo strošek investitorja v predmetno 
območje. Nadgradnja obstoječe TP Arnovski gozd Camloh ni predvidena.  
 
Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV 
Ob ureditvenem območju OPPN se nahaja TK in KKS omrežje, na katerega je možna 
navezava predvidenih objektov v skladu s pogoji upravljavca. 
Priključevanje na TK oziroma KKS omrežje se izdela v fazi izdelave dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in mora biti usklajeno z ostalimi komunalnimi vodi. 
 
Navedena vlaganja v telekomunikacijsko omrežje predstavljajo strošek investitorja v 
predmetno območje in ni predmet obdelave elaborata ekonomike. 
 
Zunanja razsvetljava 
Dodatna izgradnja razsvetljave  za delovanje dejavnosti znotraj OPPN ni predvidena. 
Razsvetljava površin znotraj OPPN bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne 
razsvetljave. Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in 
svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi. Predvideti je potrebno ukrepe za preprečitev 
svetenja nasproti vozečih vozil na platoju na vozila na AC. 
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Ogrevanje 
Ogrevanje objektov znotraj OPPN bo internega značaja in ne bo povezano z morebitnimi 
centralnimi ogrevalnimi sistemi v javnem upravljanju.   
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Ocena stroškov izgradnje komunalne in druge javne infrastrukture je predstavljena v spodnji 
preglednici: 
 

VRSTA KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GJI OCENJEN STROŠEK 

Skupna ocena stroškov v predvideno prometno omrežje na območju OPPN (z 
DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvidene javne zelene površine na območju OPPN 
(z DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno vodovodno omrežje na območju OPPN 
(z DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno kanalizacijsko omrežje fekalnih vod na 
območju OPPN (z DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno kanalizacijsko omrežje meteornih vod 
strešin na območju OPPN (z DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno elektro omrežje (z DDV) 0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno telekomunikacijsko omrežje (z DDV) 0,00 EUR 

SKUPAJ (z DDV) 0,00 EUR 

 

1.2 Viri financiranja komunalne in druge infrastrukture 
 
V  OPPN  ni  načrtovanih  komunalnih  in  drugih  ureditev v javno infrastrukturo,  ki  bi  
zahtevali  opredelitev financiranja. Ureditev komunalne  in  druge  infrastrukture znotraj 
območja je predmet financiranja investitorja na območju OPPN.   
 
Družbena infrastruktura 
 
Ocenjujemo, da realizacija v OPPN načrtovanih ureditev ne bo povzročila potreb po 
povečanju zmogljivosti ali posodobitvi družbene infrastrukture. Načrtovani objekti za 
parkirišč in bencinskega servisa ne bodo imeli vpliva na obremenitev zdravniškega tima v 
Občini Žalec.  
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2 UVOD 

2.1 Opis stanja in z OPPN načrtovanega razvoja območja 
 
Poslovna cona Arnovski gozd je locirana južno od avtoceste A1 Ljubljana – Maribor v 
neposredni bližini avtocestnega priključka Arja vas. Ob jugovzhodnem robu poteka Žalska 
obvoznica RII – 451/1448, na katero sta izvedena dva cestna priključka za napajanje cone. 
Na zahodu sta industrijska cona Juteks in poslovna cona Arnovski gozd II.  
 
Urbanistično – arhitektonsko zasnovo ohranja zasnovano prometno omrežje z že izvedenimi 
oziroma predvidenimi cestami z imeni B, C, D in E. 
 
Predmetno območje je del poslovne cone Arnovski gozd in se nahaja na skrajnem severnem 
delu poslovne cone.  V naravi je to območje  ravninsko.
 
Predmetno območje leži med avtocesto A1 Ljubljana – Maribor na severu in cesto E na jugu, 
ter med Arnovskim potokom na vzhodu in obstoječim zaselkom na zahodu. 
 

 
 

Slika 1: Prikaz območja OPPN v širšem prostoru  
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2.2 Namen elaborata ekonomike 
 
Elaborat ekonomike je obvezna strokovna podlaga za izdelavo prostorskih aktov. Njegova 
izdelava je določena v 65. členu Zakona o urejanju prostora (ZUREP 2). Z elaboratom 
ekonomike se v vseh fazah priprave OPPN preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih 
ureditev. Elaborat ekonomike določi: 

▪ komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno 
infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskega 
akta, 

▪ oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev ki so 
predvidene v prostorskem aktu in 

▪ etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPPN, ki se nanašajo na komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.  

 
Elaborat ekonomike je del gradiva za obravnavo prostorskega akta na občinskem svetu. 
Namen elaborata je tako seznanitev občinskega sveta o ekonomskih posledicah realizacije 
prostorskega akta. 
 

2.3 Predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi elaborata ekonomike 
 
Predpisi, ki so podlaga za izdelavo elaborata ekonomike in so v njih določeni namen, podlage 
in vsebina elaborata ekonomike so: 

▪ Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE), 
▪ Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19). 

 

2.4 Podlage za izdelavo elaborata ekonomike 
 
Podatki o obstoječi in predvideni komunalni opremi so prevzeti iz OPPN in smernic k OPPN. 
 
Ocene investicij v izgradnjo nove gospodarske javne infrastrukture temeljijo na naslednjih 
virih: 

▪ Strokovna naloga Opredelitev vsebine, načina izdelave in predloga navodila elaborata 
ekonomike (Izdelovalec: Ljubljanski urbanistični Zavod d.d., december 2017). 

▪ Gradiv z oceno stroškov v podobno gospodarsko javno infrastrukturo s katerimi 
razpolaga izdelovalec elaborata ekonomike. 

  

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=16bf06d3-cc04-4035-a363-c725ccb7e6f8
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3 KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
 

3.1 Povzetek komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo 
je treba dograditi ali na novo zgraditi  

 
Na območju OPPN je predvidena gradnja objektov za potrebe varovanega parkirišča za 
tovorna vozila z bencinskim servisom. 
 
Za potrebe predvidene gradnje objektov na območju se ne predvideva dodatna ureditev 
območja s komunalno ter elektroenergetsko infrastrukturo.  
 
Zaradi navedenega je ocenjen strošek izgradnje javne komunalne ter elektro infrastrukture na 
0,00 € z DDV. 
 

VRSTA KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GJI OCENJEN STROŠEK 

Skupna ocena stroškov v predvideno prometno omrežje na območju OPPN (z 
DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvidene javne zelene površine na območju OPPN 
(z DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno vodovodno omrežje na območju OPPN 
(z DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno kanalizacijsko omrežje fekalnih vod na 
območju OPPN (z DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno kanalizacijsko omrežje meteornih vod 
strešin na območju OPPN (z DDV) 

0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno elektro omrežje (z DDV) 0,00 EUR 

Skupna ocena stroškov v predvideno telekomunikacijsko omrežje (z DDV) 0,00 EUR 

SKUPAJ (z DDV) 0,00 EUR 
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3.2 Prometno omrežje 

3.2.1 Obstoječe stanje prometnega omrežja 
 
Poslovna cona Arnovski gozd je locirana južno od avtoceste A1 Ljubljana – Maribor v 
neposredni bližini avtocestnega priključka Arja vas in ima delno zgrajeno cestno omrežje. Ob 
jugovzhodnem delu obravnavanega območja poteka Žalska obvoznica RII-451/1448 na 
katero je že izveden priključek za napajanje cone. Obravnavano območje leži v varovalnem 
pasu avtoceste. 
 
 
 

  
 
LEGENDA:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 2: Obstoječe stanje prometnega omrežja 

 

3.2.2 Predvideno prometno omrežje za realizacijo v OPPN načrtovanih ureditev 
 
Z OPPN ni predvidena ureditev javnih prometnih površin.  
 
Strošek predvidene prometne ureditve znaša 0,00 EUR z DDV.   
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3.3 Javne zelene površine 

3.3.1 Obstoječe staje javnih zelenih površin  
 
Zelene površine se uredijo glede na dejavnost znotraj OPPN. Dodatna ureditev javnih zelenih 
površin s strani Občina Žalec ni predvidena in je domena investitorstva.   

3.4 Vodovod 

3.4.1 Obstoječe stanje vodovodnega omrežja 

Za zagotavljanje pitne in požarne vode je na območju poslovne cone ZN Arnovski gozd že 
izgrajen javni glavni vodovod v izvedbi NL DN 200 in odcep DN 100 ter DN 125 v bližini 
predmetnega območja. 

 

 

LEGENDA:  

 

 

Slika 3: Obstoječe stanje vodovodnega omrežja  

3.4.2 Predvideno vodovodno omrežje za realizacijo v OPPN načrtovanih ureditev  
 
Oskrba predvidenih objektov z vodo je možna iz vodovoda dimenzij NL DN 200 in odcepa DN 
100 ter DN 125 v bližini predmetnega območja. Vlaganja v javno vodovodno omrežje z OPPN 
niso predvidena.  
 
Za predvidene objekte na obravnavanem območju je potrebno zgraditi interno vodovodno 
omrežje in izdelati ustrezno projektno dokumentacijo v sklopu pridobitve ustreznih upravnih 
dvoljenj. 
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3.4.3 Ocena stroškov investicij v predvideno vodovodno omrežje 
 
Strošek ureditve javne vodovodne infrastrukture je 0,00 EUR.  

3.5 Omrežje in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih vod 

3.5.1 Obstoječe stanje omrežja in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod 
 

Odvod odpadnih komunalnih voda je na območju poslovne cone ZN Arnovski gozd speljan 
preko črpališča na ČN Kasaze. Odvod odpadnih padavinskih voda pa je speljan preko 
zadrževalnega bazena s prelivom v neimenovan potok in v Arnovski potok. 

 

 

LEGENDA:  

 

 

Slika 4: Obstoječe stanje kanalizacijskega omrežja  

3.5.2 Predvideno novo omrežje in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih vod za 
realizacijo v OPPN načrtovanih ureditev   

 
Vlaganja v javno omrežje in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod z OPPN niso 
predvidena.  
 
Znotraj območja OPPN se za predvidene objekte uredi ustrezen odvod padavinskih in 
fekalnih vod. Slednje ni predmet obravnave OPPN in je domena investitorstva v območje.  
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3.5.3 Ocena stroškov investicij v novo omrežje in naprave za odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod 

 
Ker z OPPN ni predvidena ureditev javnega omrežja in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod na katerega bi se območje priključevalo je strošek predvidene infrastrukture 
0,00 EUR.  
 

3.6 Naprave in objekti za zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje komunalnih in 
drugih odpadkov  

3.6.1 Obstoječe stanje na področju naprav in objektov za zbiranje, odvoz, obdelava in 
odlaganje komunalnih in drugih odpadkov 

V Občini Žalec za zbiranje in odvoz odpadkov v okviru obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja skrbi podjetje Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Hkrati ima 
Občina Žalec urejen zbirni center opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst 
ločenih frakcij odpadkov.  

3.6.2 Predvidene nove naprave in objekte za zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje 
komunalnih in drugih odpadkov za realizacijo v OPPN načrtovanih ureditev 

Na območju OPPN se uredi ločeno zbiranje odpadkov v okviru zbirnih mest za komunalne 
odpadke. OPPN ne zahteva dodatnih investiranj v ureditev javnega zbiranja odpadkov 
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3.7 Elektroenergetsko omrežje 

3.7.1 Obstoječe stanje elektroenergetskega omrežja 
 
Za zagotavljanje energije je na območju poslovne cone ZN Arnovski gozd na razpolago SN 
podzemni vod Arnovski gozd iz RTP Žalec in TP Arnovski gozd Camloh. 
 
Obravnavano območje leži v varovanem pasu prenosnega plinovoda. Na območju poslovne 
cone Arnovski gozd pa poteka srednjetlačno plinovodno omrežje. 
 
 
 

 
 

LEGENDA:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Obstoječe stanje elektroenergetskega omrežja 
 

3.7.2 Ocena stroškov investicij v novo elektroenergetsko omrežje 
 
Na osnovi OPPN se ne zahteva dodatnih vlaganj v elektroenergetsko omrežje. Na območju 
poslovne cone ZN Arnovski gozd je na razpolago SN podzemni vod Arnovski gozd iz RTP 
Žalec in TP Arnovski gozd Camloh na katerega se objekti znotraj OPPN priključijo.  
 
Strošek predvidene infrastrukture v navedeno omrežje je 0,00 EUR z DDV.  
  



Elaborat ekonomike za Občinski podrobni prostorski načrt spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd  

 

 

PRAING, poslovne, inženirske in druge storitve, Andrej Jamšek s. p., Svečina 2a, 2201 Zgornja Kungota 15 

 

3.8 Telekomunikacijsko omrežje 

3.8.1 Obstoječe stanje telekomunikacijskega omrežja 
 
TK priključki so na razpolago na že zgrajenem območju poslovne cone Arnovski gozd. 
 
 

 
 

LEGENDA:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 6: Obstoječe stanje telekomunikacijskega omrežja  
 

3.8.2 Ocena stroškov investicij v novo telekomunikacijsko omrežje 
 
Ker z OPPN ni predvidena ureditev z novimi javnimi telekomunikacijskimi omrežji, je strošek 
predvidene infrastrukture v navedeno omrežje 0,00 EUR.  
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4 DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 

4.1 Podlage za izdelavo elaborata ekonomike 
 
V predmetnem elaboratu ekonomike ni potrebno izdelati analize obstoječe družbene 
infrastrukture in ocene novih potreb po njej, saj načrtovana prostorska ureditev in z njo 
načrtovana gradnja objekta ne vplivajo na obstoječo družbeno infrastrukturo.  
 
Prostorska ureditev, načrtovana s OPPN je namenjena objektom za opravljanje dejavnosti 
prevozništva. Načrtovana dejavnost na predmetnem območju pa ne bo vplivala na povečanje 
obremenitve obstoječih zdravstvenih timov Občine Žalec.  
 
Zaradi navedenega izdelava elaborata ekonomike za družbeno infrastrukturo ni potrebna. 
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5 VIRI 
 

(1) Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE); 
(2) Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19); 
(3) Pravilnik o elaboratu ekonomike (Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 

45/19 in 199/21 – ZUreP-3);  
(4) Občinski podrobni prostorski načrt spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

Arnovski gozd; 
(5) Opredelitev vsebine, način izdelave in predloga navodila elaborata ekonomike 

(Strokovna naloga), Ljubljanski urbanistični zavod d.d., november 2018 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Urbani-
razvoj/ba7bb27421/elaborat_ekonomika_LUZ.pdf; 
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