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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 (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 22/21), 

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

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

- Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21), 

- 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). 
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2.3 PODLAGE ZA IZDELAVO  ELABORATA 

Za izdelavo elaborata ekonomike so bile uporabljene naslednje podlage: 
• Usklajeni predlog odloka o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 

DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo (izdelal IUP d.o.o. Celje, št. proj. 1/21, junij 2022),  

• Geodetski načrt  
Izdelal: – Vizura Matko d.o.o.., številka 2021/005/2019, z dne 12.4.2021. 

• IZP projekt; izdelal DBA - Damjan Bradač s.p., številka  projekta 181101. 

• Geološko geotehnično poročilo izdelal Geoekspert, podjetje za uporabno geotehniko, 
številka projekta 48/21,  julij 2021. 

• Hidrogeološka analiza nivoja podzemne vode na območju Drešinje vasi, izdelal 
IRGO Consulting d.o.o., številka projekta 3013765,  januar 2022. 

 

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 obravnave se nahaja v občini Žalec v naselju Drešinja vas.  Zemljišče je v naravi  
travnik ter pozidano zemljišče. 
 
Območje se priključuje na nekategorizirano cesto preko obstoječe interne dovozne ceste. 
Znotraj območja je izgrajeno nizkonapetostno elektro omrežje ter  interni vodi javnega 
vodovoda, fekalne kanalizacije in plinovoda. 
Območje obsega parcele št. 458/4, 457/6, 457/3, *374, 457/2, *373, 457/4 vse parcele  k.o.  
Levec. 
 
 

Osnovni podatki za območje prostorskega akta: 

Velikost območja znaša cca 2.459 m2. 
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Bilanca površin namenske rabe: 

OPN območje obravnave obravnava kot enoto urejanja prostora z oznako DR–1/3, z 
opredeljeno namensko rabo prostora: -  druga območja centralnih dejavnosti (CD).  

Skladno z določili OPN se območje DR-1/3 ureja po določilih veljavnega OPN.  

 

 

 

 

Slika 1: Izsek iz OPN občine Žalec  

 

 

             

Predmet OPPN  

Predmet OPPN je izgradnja ene stanovanjske stavbe s pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. 
Do predvidene enostanovanjske stavbe je izvedena interna dovozna cesta z zahodne strani, ki 
se podaljša do gradbene parcele. Območje je komunalno opremljeno. 

Predvidena enostanovanjska stavba bo umeščena na  vzhodnem delu območja in bo z 
umestitvijo v prostor definirala  vzhodni rob naselja Drešinja vas.  

Z OPPN se spreminja podrobnejša namenska raba območja.  

Na območju tega OPPN se s sprejetjem tega odloka spremeni podrobnejša namenska raba iz 
območja površin centralnih dejavnosti (CD) v območje stanovanjskih površin, površine 
podeželskega naselja (SK), za umestitev stanovanjskega objekta v območju obstoječe 
stanovanjske pozidave. 

Obstoječi objekti se v zasnovi ohranjajo. Predvidena enostanovanjska stavba bo umeščena na  
vzhodnem delu območja in bo z umestitvijo v prostor definirala  vzhodni rob naselja Drešinja 
vas.  

Daljša stranica stavbe poteka v smeri sever – jug. Streha je simetrična dvokapnica s 
kombinacijo ravne strehe. Dostop in dovoz je obstoječ, poteka preko interne dovozne ceste z 
zahodne smeri.  
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Zasnova objektov je pravokoten tloris, lahko je tudi lomljen. Dopustno je dodajanje in 
odvzemanje volumnov na osnovni podolgovat tloris. 

Tlorisni gabariti:  

• stanovanjski objekt 1, oblika pravokotna: 16,30 m x 11,00 m in garaža 9,75 m x 11,00 m. 

Višinski gabarit:  

• stanovanjski objekt 1:  pritličje in nadstropje ali pritličje in mansarda, 

• garaža, nadstrešnica in drugi pomožni objekti, ki so stavbe: pritličje. 

Okvirna lega stavbe je prikazana v grafičnih načrtih. Maksimalni tlorisni gabariti stavb 
(obstoječih in predvidene) niso posebej določeni, vendar vključno z nezahtevnimi ter 
enostavnimi objekti ne smejo presegati faktor zazidanosti posamezne parcele namenjene 
gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in 
enostavni objekti, ki so stavbe. Obstoječi objekte je dopustno prizidati. 

Kota tal pritličja objektov se podrobneje opredeli v projektni dokumentaciji zunanje ureditve. 

 

 
Slika 2: Ureditvena situacija z okvirno mejo OPPN SD OLN  (črna črtkana črta) 

 

 

 
Slika 3: projekt IZP izdelal: DBA Damjan Bradač s.p., št. projekta 181101 
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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 SD OLN je prikazana obstoječa in 
predvidena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba 
dograditi ali na novo zgraditi. 

 

 
Slika 4: Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture (izsek iz grafičnega dela predloga OPPN) 
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• Promet: 

Za dostop in dovoz do objekta se uporabi obstoječa interna dovozna cesta, ki poteka iz 
zahodne strani in se podaljša do gradbene parcele, ter poteka po parcelah 457/2, 457/4, 
*374, 457/3, vse k.o. Levec. 

Obstoječa interna dostopna cesta se preko obstoječega cestnega priključka na zahodni 
strani območja priključuje na nekategorizirano občinsko cesto, ki poteka po zemljiščih s 
parcelnimi št. 1485 k.o. Levec, ki se v nadaljevanju priključuje na javno pot JP 993091. 

Parkiranje se zagotovi v sklopu gradbenih parcel, zagotovi se najmanj 2 parkirni mesti na 
stanovanjsko stavbo. 

 

• Vodovod. 

Oskrba novega in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju se izvede preko 
zgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 63mm, ki poteka po zahodnem delu 
obravnavanega območja.  

Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije (tudi na hišnih priključkih) ni dovoljeno postavljati 
objektov, opornih zidov, ograj, drogov in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov. 

Predvidi se izgradnja cca. 37 m vodovoda. 

 

• Za ureditev kanalizacijskega omrežja naslednji pogoji: 

Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s 
centralno čistilno napravo.  

Iz obravnavanega območja se bodo fekalne vode odvajale v zgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje, v javni kanal K3.3, PVC DN 200mm preko obstoječega revizijskega jaška J in 
hišnega priključnega jaška HP. 

Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda se upoštevajo predpisi, ki urejajo 
odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. 

Predvidi se izgradnja cca. 27 m kanalizacije. 

         

• Meteorna kanalizacija: 

Meteorne vode s streh in utrjenih površin se zbirajo in odvajajo v ponikovalnico na gradbeni 
parceli skladno z geološkim poročilom. 

Predvidi se izgradnja ponikovalnega polja. 

 

• Elektrika: 

Energija za napajanje stavbe je na razpolago na nizko napetostnih zbiralnicah obstoječe 
prostostoječe razdelilne omarice R-1, katera se nahaja na parceli številka 449/5 k.o. Levec. 

Predmetna PS R-1 je priključena na nizkonapetostno omrežje I04: Levec, ki se napaja iz TP 
Drešinja vas - Drev. 

Predvidi se izgradnja cca. 148 m NN podzemnega električnega voda. 

 

• TK vodi: 

Na območju OPPN je izgrajeno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju TK omrežje) v 
upravljanju Telekom Slovenije d.d.. Pri posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe TK 
omrežje, ga zakoličiti in ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod 
nadzorom in po navodilih upravljavca.  
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Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in 
mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. V telekomunikacijskih kabelskih 
ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom 
Slovenije d.d.. 

Predvidi se izgradnja TK kabelske kanalizacije v skupni dolžini cca. 37 m.   

 

• KKS vodi: 

Na območju OPPN je izgrajeno KKS omrežje v upravljanju Telemach d.o.o.. Pri posegih v 
prostor je treba upoštevati obstoječe KKS omrežje, ga zakoličiti in ga po potrebi ustrezno 
zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca. 

Priključek na javno KKS omrežje za objekt se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in 
mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. V telekomunikacijskih kabelskih 
ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telemach 
d.o.o. 

Predvidi se izgradnja kabelske kanalizacije v skupni dolžini 37 m.   

 

• Plinovod: 

Na območju je izgrajeno plinovodno omrežje. Objekt se priključi na obstoječe plinovodno 
omrežje. 

Za ogrevanje objektov se kot vir energije predvideva zemeljski plin, zemeljski plin v 
kombinaciji z obnovljivimi viri energije ali pa obnovljivi viri energije (sončni kolektorji na 
stavbah, toplotne črpalke, ipd.), skladno s sprejetimi odloki občine, ki se nanašajo na 
učinkovito rabo energije in varstvo zraka. Toplotne črpalke naj bodo locirane na vizualno 
neizpostavljenih mestih z ustreznim odmikov od sosednjih parcel. 

Dopusti se namestitev fotonapetostnih modulov na strehah stavb. 

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. 

Predvidi se izgradnja plinovoda v skupni dolžini 29 m. 

 

• Ogrevanje: 

Za ogrevanje objektov se kot vir energije predvideva zemeljski plin, zemeljski plin v 
kombinaciji z obnovljivimi viri energije ali pa obnovljivi viri energije (sončni kolektorji na 
stavbah, toplotne črpalke, ipd.), skladno s sprejetimi odloki občine, ki se nanašajo na 
učinkovito rabo energije in varstvo zraka. Toplotne črpalke naj bodo locirane na vizualno 
neizpostavljenih mestih z ustreznim odmikov od sosednjih parcel. 

Dopusti se namestitev fotonapetostnih modulov na strehah stavb. 

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.  

 

Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki služi oskrbi območja 
načrtovane prostorske ureditve in sosednjim poselitvenim območjem ter komunalna oprema in 
druga gospodarska javna infrastruktura, ki služi oskrbi območja načrtovane prostorske ureditve 
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Območje, za katerega se izdeluje OPPN, je delno komunalno opremljeno, leži pa tako, da se 
vsa obstoječa javna infrastruktura, na katero se območje navezuje, nahaja v njegovi neposredni 
bližini oz. na samem robu območja. 

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. 
 

Vsa infrastruktura je zgrajena do oboda območja OPPN oz. do njegove neposredne okolice in 
zagotavlja priključevanje objekta na obstoječo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo. Zato bo vsa prej opisana infrastruktura na območju OPPN zgrajena kot priključek, 
ki bo v zasebni lasti. Gradnjo teh pa na svojih lastnih parcelah financira oz. ureja investitor sam. 

 

Nove komunalne opreme v smislu definicije po ZureP-2 v OPPN ni oz. je ni potrebno zgraditi, 
dograditi ali rekonstruirati, saj bo vsa infrastruktura na območju OPPN zgrajena kot priključek na 
obstoječo komunalno opremo; priključki bodo v lasti investitorja. 

Zaradi tega v tem elaboratu ekonomike tudi ni ovrednotene nove komunalne opreme. 

 

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 
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 enovito. 

5 ELABORAT EKONOMIKE GLEDE DRUŽBENE INFRASTRUKTURE 

Skladno s Pravilnikom je v Elaboratu ekonomike potrebno obravnavati najmanj naslednje vrste 
družbene infrastrukture:  

• objekte javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole), 

• objekte javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena 

postaja), 

• športne objekte lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti).  



Elaborat ekonomike 
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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 ugotavljamo, 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 enodružinske stanovanjske hiše znotraj 
območja OPPN, kar ne predstavlja bistvene dodatne poseljenosti in dodatnih prebivalcev na 
območju. 
 
V tem elaboratu ekonomike ni potrebno izdelat analize obstoječe družbene infrastrukture in 
ocene novih potreb po njej, saj predlagane spremembe ne vplivajo oz. ne bremenijo še dodatno 
družbene infrastrukture. 


