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1. POVZETEK 
 
Občina Žalec je sprejela Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z 
ožjim vplivnim območjem in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 14/20 (v nadaljevanju SD UN). 
Predmet SD UN sta dve ureditveni enoti, kot ju obravnava veljavni Ureditveni načrt in sicer: 
manjši del ureditvene enote 2 in ureditvena enota 3. 
 
Ureditveno območje OPPN SD UN obsega celotno območje ureditvene enote 3 (oznaka v 
grafiki UE-3) in manjši del ureditvene 2 (oznaka v grafiki del-UE-2). 
 
2. enota obsega: območje med Velenjsko, Šlandrovim trgom, Cesto na Ložnico in Cankarjevo 
ulico. Predmet je manjši del 2. enote. 
 
3. enota obsega: območje med Trubarjevo ulico, Šlandrovim trgom, historično pešpotjo in 
Hausenbichlerjevo ulico. 
 
Predvidena je odstranitev objekta na parceli št. 2341 in 795/7, 996-Žalec – poslovno 
proizvodni objekt steklarstva. 
 
Predmet SD UN je: 

 v delu ureditvene enote 2: umestitev mikropivovarne, sprememba namembnosti 
obstoječega objekta; 

 v ureditveni enoti 3: umestitev dveh večstanovanjskih stavb, poslovne stavbe, štirih 
enostanovanjskih stavb in kolesarnica; 

 ureditev novih cestnih priključkov in površin za parkiranje; 
 ureditev zunanjih površin in 
 ureditev gospodarske javne infrastrukture. 

 
Velikost območja SD UN znaša cca 4,08 ha. 
 
Rekonstruira se cesta JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica) na širino 5,5 m z umestitvijo 
enostranskega pločnika na južni strani obstoječe JP 992951 (Hausenbichlerjeve ulice). Predvidi 
se podaljšanje ceste JP 992951(Hausenbichlerjeva ulica) proti vzhodu s širino vozišča 5,5 m in 
z enostranskim pločnikom ter z ureditvijo novega križišča s Stritarjevo ulico JP 992954. 
Zaradi umestitve dveh večstanovanjskih stavb (VS1 in VS2) ter parkirnih površin se predvidi 
izvedba treh novih cestnih priključkov z južne strani ceste JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica). 
Uredijo se parkirne površine za stanovalce dveh novih večstanovanjskih stavb v okviru 
gradbenih parcel stavb. Rekonstruira se južni del ceste LK 490541 (Trubarjeva ulica — južni 
del), na odseku severno od že rekonstruiranega semaforiziranega križišča z LZ 490052 
(Šlandrov trg) do vključno križišča s Cankarjevo ulico (LK 490541) in Hausenbichlerjevo ulico 
(JP 992951). Širina vozišča ceste LK 490541 na tem odseku je 6,00 m. Ob vzhodnem robu ceste 
se predvidi tudi površino za bočno parkiranje, na obeh straneh ceste se predvidi pločnik, ki je 
ustrezno navezan na obstoječe omrežje pločnikov in drugih površin za pešce na območju 
mesta Žalec. 
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Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je preko zgrajenega 
javnega vodovoda v različnih izvedbah, ki se nahajajo na obravnavanem območju ter preko že 
zgrajenih skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov. Pri izvedbi vodovoda se upošteva 
obstoječo poselitev. Na območju, kjer se umestijo objekti VS1, VS2 in P se vodovod prestavi.  
Izvede se nov vodovod v severnem delu območja in služi za napajanje objektov S1 – S4 preko 
posameznih hišnih priključkov. Obstoječi poslovni objekti se oskrbujejo iz javnega vodovoda 
preko izvedenih hišnih priključkov 
 
Na območju SD UN je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Komunalne odpadne 
vode iz objektov se odvajajo v javno kanalizacijo skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode. 
Pri projektiranju vodovoda in kanalizacije so predvideni hišni vodovodni in kanalizacijski 
priključki z izvedbo do priključnega mesta predvidoma izven utrjenih površin. Vsi predvideni 
objekti se priključijo na kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode predvidenih objektov se vodijo 
preko meteorne kanalizacije v posamezna ponikovalna polja za meteorne vode (za vertikalno 
prepustnost je privzeta vrednost cca. 1×10-5 m/sec). 
 
Energetska oskrba novo načrtovanih objektov za potrebe ogrevanja se predvidi z zemeljskim 
plinom iz javnega distribucijskega omrežja lahko v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. Za 
objekte VS1, VS2 ter S1 – S4 se izvedejo novi hišni priključki. 
 
Električna energija za napajanje predvidenih večstanovanjskih objektov VS1 in VS2 je na 
razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah TP Žalec Kukec. Energija za napajanje predvidenega 
prizidka k poslovnem objektu P na parc. št. *9, k.o. Žalec in objektov S1 – S4 je na razpolago 
na nizkonapetostnih zbiralnicah TP Feralit Strojna. Napajanje objektov S1 – S4 naj se izvede iz 
predvidene prostostoječe razdelilne omarice PS-RO, iz katere se do vsake predvidene 
priključno merilne omarice PS-PMO izvede kabel prereza 70 mm2. 
 
Za objekte VS1, VS2 ter S1 – S4 se izvedejo novi hišni priključki na telekomunikacijsko omrežje. 
 
Ocena celotnih stroškov komunalnega opremljanja območja je 782.183 € neto.  
 
O tega predstavlja ocena celotnih stroškov izgradnje nove komunalne opreme 453.383 € 
neto, ocena nadomestitvenih stroškov za vodovod pa 35.000 € neto. 
 
Ocena stroškov izgradnje druge (elektro) komunalne opreme je 293.800 € neto. 
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 UN bodo ureditev električnih vodov na območju OPPN SD UN (elektro 
oprema) financirali na podlagi bodočega dogovora o investicijskih sovlaganjih upravljalec, 
naročnik in bodoči investitorji. 
 
Posamezni hišni priključki objektov niso del javne komunalne opreme. Ti stroški so obveza 
investitorjev in niso predstavljeni v elaboratu ekonomike. 
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V fazi izdelave elaborata ekonomike še ni bil znan podatek o času načrtovane pozidave in 
tudi niso bili znani podatki oz. napovedi ali bo šlo za priseljence ali pa samo za preselitev 
prebivalcev znotraj občine oz. mesta Žalec pri načrtovanih stanovanjskih objektih območja. 
Zaradi navedenega v fazi dopolnjenega osnutka sprejemanja SD UN starega mestnega jedra 
Žalec ni bila izdelana analiza stanja družbene infrastrukture. 
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2. UVOD 
 
2.1. Uvodno pojasnilo 
 
S Pravilnikom o elaboratu ekonomike, ki je bil sprejet na podlagi 65. člena ZUreP-2, so 
podrobneje določeni vsebina, oblika in način priprave elaborata ekonomike. 
ZUreP-3, ki se prične uporabljati s 1.6.2022, ne spreminja vsebine, oblike in načina priprave 
elaborata ekonomike. 
 
Elaborat ekonomike se pripravi pri izdelavi in pri s premembah 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 UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, 
dopolnjen osnutek, št. 4/20, IUP d.o.o., marec 2022; 

 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); 

 Strokovna podlaga IDZ projekt - Ureditev elektroenergetskih vodov na območju OPPN 
SD UN starega mestnega jedra Žalec, Elektro Celje d.d., številka projekta 162/21-E, maj 
2001; 

 Geodetski načrt – Geofoto 2020179, Geofoto d.o.o., z dne 5.5. 2020; 
 Geološko – geotehnično poročilo za možnostjo ponikanja za potrebe izdelave OPPN SD 

UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, Geoexpert, 
Podjetje za uporabno geotehniko, Igor Resanovič s.p., številka projekta 50/21, avgust 
2021; 

 iObčina, Občina Žalec https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=zalec. 
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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, 
 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 
 
Občina Žalec je sprejela Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z 
ožjim vplivnim območjem in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 14/20 (v nadaljevanju SD UN). 
Predmet SD UN sta dve ureditveni enoti, kot ju obravnava veljavni Ureditveni načrt in sicer: 
manjši del ureditvene enote 2 in ureditvena enota 3. 
 
Predmet SD UN je: 

 v delu ureditvene enote 2: umestitev mikropivovarne, sprememba namembnosti 
obstoječega objekta; 

 v ureditveni enoti 3: umestitev dveh večstanovanjskih stavb, poslovne stavbe, štirih 
enostanovanjskih stavb in kolesarnica; 

 ureditev novih cestnih priključkov in površin za parkiranje; 
 ureditev zunanjih površin in 
 ureditev gospodarske javne infrastrukture. 

 
Ureditvena enota 2 
V zahodnem delu območja se predvidi sprememba namembnosti obstoječe stavbe v 
mikropivovarno. 
 
Ureditvena enota 3 
V severnem delu območja, kjer je umeščena proizvodna dejavnost – steklarstvo, se zaradi 
neustrezne dejavnosti in usmerjanja razvoja poselitve v stanovanjsko območje, predvidi 
umestitev štirih enostanovanjskih stavb, kot nadaljevanje obstoječe pozidave. 
Predvidena je umestitev dveh večstanovanjskih stavb (VS1 in VS2) ter parkirnih površin. 
Izvede se nova cestna povezava med JP 992951 – Hausenbichlerjrva ulica na javno pot JP 
992954 - Stritarjeva ulica na vzhodu, kar je predvideval že obstoječi ureditveni načrt. 
Ob Trubarjevi ulici se predvidi preoblikovanje parkirišč za osebna vozila. Predvidi se vzdolžno 
parkiranje, pločnik in zeleni pas z drevoredom. Vzpostavi se nova peš povezava z drevoredom 
med Šlandrovim trgom ter Hausenbichlerjevo ulico na severu. Zasadi se drevored ob 
Trubarjevi ulici ter ob peš prehodu skozi severni del območja. 
 
Vzporedno s pripravo OPPN SD UN 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 UN načrtovane gradnje. 
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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; 

 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 UN. 

 
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 
 
Območje urejajo naslednji prostorski akti: 
 

 Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni 
list RS, št. Uradni list RS, št. 64/13, 91/13-popr., 102/20) – v nadaljevanju OPN SD-1 
in 

 Prostorski izvedbeni akt: Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega 
jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04, 
32/08, 90/11, 43/12,11/17, 37/18) v nadaljevanju UN. 

 
OPN SD-1 območje obravnave obravnava kot enoto urejanja prostora z oznako EUP ŽA-1/1, z 
opredeljeno namensko rabo prostora osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), 
stanovanjske površine (SSe), območja prometnih površin – površine cest (PC) ter območja 
zelenih površin – parki (ZP). Skladno z določili OPN SD-1 se območje ŽA-1/1ureja po določilih 
veljavnega UN. 
 
Varstvenimi režimi 

 Kulturna dediščina: 
Območje OPPN SD UN je se nahaja znotraj naselbinske dediščine in vplivnega območja 
– Žalec – Mestno jedro. Znotraj območja je sedem objektov kulturne dediščine ter 
spomenik. 

 Območja ohranjanja narave: na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, 
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. 

 Poplavno ogrožena območja: območje se nahaja izven poplavno ogroženih območij, 
skrajni severovzhodni del je v območju preostalega razreda poplavne nevarnosti. 

 Erozijsko ogrožena območja: OPPN leži v območju, kjer niso predvideni protierozijski 
ukrepi. 

 Vodovarstvena območja: območje leži zunaj območij vodovarstvenih pasov vodnih 
virov. 

 
Bilanca površin namenske rabe 
Na območju OPPN SD UN je v celoti opredeljeno stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko 
rabo prostora osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), stanovanjske površine (SSe), 
območja prometnih površin – površine cest (PC) ter območja zelenih površin - parki (ZP). 
 
Bilanca površin dejanske rabe 
Območje OPPN SD UN je po dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljeno kot: 
Pozidano in sorodno zemljišče. 
  



Elaborat ekonomike za: 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT SD UN za prenovo starega mestnega jedra Žalec , ID številka prostorskega akta: 1572 
Naročnik: Občina Žalec 

13 

RCI d.o.o., Teharska 40, 3000 Celje 
Št. Elaborata ekonomike: 1339/2022 

 
4.2. Območje občinskega podrobnega načrta 
 
Ureditveno območje OPPN SD UN obsega celotno območje ureditvene enote 3 (oznaka v 
grafiki UE-3) in manjši del ureditvene 2 (oznaka v grafiki del-UE-2). 
 
2. enota obsega: območje med Velenjsko, Šlandrovim trgom, Cesto na Ložnico in Cankarjevo 
ulico. Predmet je manjši del 2. enote. 
 
3. enota obsega: območje med Trubarjevo ulico, Šlandrovim trgom, historično pešpotjo in 
Hausenbichlerjevo ulico. 
 
Velikost območja SD UN znaša cca 4,08 ha. 
 
Območje SD UN znotraj prostorske enote 2 obsega parcelne št: 

 813/6, 818/7, 22/2 vse parcele k.o. 996-Žalec 
 
Območje SD UN znotraj prostorske enote 3 obsega parcelne št: 

 1944/9, 1944/11, 1944/14, 1944/13, 1944/14, 1944/15, 1944/16, 1944/17, 1944/18, 
796/11, 1944/10, 1947/2, 2231, *14/2, *14/4, *12, 2221, 2222, 2284, *10/3, *10/4, 
*7/2, *6/2, *5/1, 796/4, 796/10, 795/6, 787/5, 787/16, 787/17, 787/13, 796/12, 
796/13, 798/2, 799/3, 796/14, 799/4, 799/2, *7/1, *10/4, *10/2, 800, 2285, 2286, 
2287, 2288, 2289, 802/8, 802/6, 802/4, 802/7, 802/9, 802/3, *9, 2242, 2243, 2244, 
806/4, 795/18, 806/3, 2230, 806/2, 795/1, 795/9, 795/19, 795/20, 2341, 795/7, 
787/11, 790/1, 790/2 vse parcele k.o. 996-Žalec. 

 
Odstranitve 
Predvidena je odstranitev objektov: 

 objekti na parceli št. 2341, 795/7 k.o. Žalec – poslovno proizvodni objekt steklarstva. 
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4.3. Predmet načrtovanja OPPN 
 
Zasnova: 
Ureditvena enota 2 
V zahodnem delu območja se predvidi sprememba namembnosti obstoječe stavbe v 
mikropivovarno. 
Ureditvena enota 3 
V severnem delu območja, kjer je umeščena proizvodna dejavnost – steklarstvo, se zaradi 
neustrezne dejavnosti in usmerjanja razvoja poselitve v stanovanjsko območje, predvidi 
umestitev štirih enostanovanjskih stavb, kot nadaljevanje obstoječe pozidave. 
V severovzhodnem delu območja se predvidi rekonstrukcija že izgrajenega objekta z 
umestitvijo novih stanovanjskih enot ter ureditev pripadajočih parkirnih površin za stanovalce. 
V okviru parkirnih površin se dopusti umestitev nadstreškov za avtomobile, kot skupna 
ureditev vendar le v smeri sever jug, kot poudarek vzdolžne parcelacije. 
V severozahodnem delu območja se predvidi umestitev dveh večstanovanjskih stavb (VS1 in 
VS2) ter parkirnih površin. Stavbi sta umeščeni v smeri sever jug, kot poudarek vzdolžne 
parcelacije. Parkiranje se uredi pod previsom objekta. 
Izvede se nova cestna povezava med JP 992951 – Hausenbichlerjrva ulica na javno pot JP 
992954 - Stritarjeva ulica na vzhodu, kar je predvideval že obstoječi ureditveni načrt. 
Ob Trubarjevi ulici se predvidi preoblikovanje parkirišč. Predvidi se vzdolžno parkiranje, 
pločnik in zeleni pas z drevoredom. 
Vzpostavi se nova peš povezava z drevoredom med Šlandrovim trgom ter Hausenbichlerjevo 
ulico na severu. Zasadi se drevored ob Trubarjevi ulici ter ob peš prehodu skozi severni del 
območja. 
 
Gabariti: 
Ureditvena enota 2 
 
Sprememba namembnosti obstoječega objekta v mikropivovarno. Predvidi se sprememba 
namembnosti, rekonstrukcija in dozidava gospodarskega objekta v gostinsko proizvodni 
objekt. V dozidanem in rekonstruiranem objektu je v pritličnih prostorih predvidena manjša 
pivovarna s sanitarnimi in tehničnimi prostori ter zimskim vrtom. V prvem nadstropju so sobe 
za goste, v drugem nadstropju pa dva apartmaja. Vse odprtine na severni steni ostanejo enake, 
prav tako se ohrani vzorčno opečno polnilo. Na južni fasadi se odstranijo manjša 
nefunkcionalna okna in ohranijo večja okna. Dozidava je stilno ločena od obstoječega objekta-
moderno oblikovanje, ki izhaja iz arhitekturnih značilnosti tradicionalne arhitekture (uporaba 
lesa in polne stene). Vsa okna, vrata in ganki na objektu so lesene izvedbe. 
Tlakovane površine naj se načrtujejo z uporabo pravokotno oblikovanih nepigmentiranih 
tlakovcev, tako se bodo ločile od prevladujočih asfaltnih površin v okolici. V kolikor je 
načrtovana postavitev ograje, naj bo oblikovana kot klasična žičnata transparentna ograja z 
betonskim zidcem, lahko se obraste s popenjalkami. Možna je tudi zasaditev žive meje iz 
avtohtonih rastlin (npr. gabra). Neavtohtono zasaditev (npr. kleke, ciprese idr.) je potrebno 
odstraniti, prav tako druge nehistorične in neustrezno oblikovane elemente, kot so ograje, 
zidovi, nadstreški ipd. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtona listopadna drevesa in 
grmovnice. 
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Ureditvena enota 3 
 
VS1, VS2 - Večstanovanjska stavba 

 tlorisne dimenzije: 14,50 m x 28,00 m, 
 etažnost: P+1+IP, višinski gabarit ne sme presegati pozidave ob Šlandrovem trgu 

oziroma mora biti nižji, 
 streha: simetrična dvokapnica, s slemenom, ki bo vzporedno z daljšo stranico objekta, 
 naklon strehe min. 35⁰, 
 kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve 
 uvoz/izvoz iz JP 992951, 
 parkirne površine znotraj gradbene parcele pod previsom stavbe, 
 zagotovi se 1,5 PM/stanovanje. 

 
Rekonstrukcija in sprememba namembnosti poslovnega objekta na parc št. 796/4 k.o. Žalec 
v stanovanjski objekt 

 Na obstoječem volumnu na Z strani se ohranja trški princip oblikovanja, ki se z uporabo 
lesa preko SZ vogala do fasade hostla na V strani združi z modernejšimi principi 
oblikovanja 

 kritina se zamenja z novo opečno kritino. Fasada starega dela objekta se obarva v 
pastelne tone rjave barve. Stanovanja se navezujejo na zelenice s pergolo — 
nadstrešnico, ki predstavlja pripadajoči objekt osnovnemu objektu. Ta ima ravno 
streho in prosojno kritino. Kolesarnice imajo ravno streho, 

 zagotovi se 1,5 PM/stanovanje. 
 
P - Poslovna stavba 

 tlorisne dimenzije: 8,20 m x 9,20 m, 
 etažnost: P+IP, 
 streha: simetrična dvokapnica, naklon strehe min. 35⁰, 
 kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve, 
 uvoz/izvoz iz JP 992951, 
 parkirne površine se zagotovijo na gradbeni parceli, poslovni prostori s strankami 1 PM 

/ 30 m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM. 
 
S1-S4 - Enostanovanjska stavba 

 tlorisne dimenzije: 15,00 m x 10,00 m 
 etažnost: P+1, 
 streha: simetrična dvokapnica, naklon strehe min. 35⁰, 
 kritina: tradicionalna neglazirana opečna kritina rdeče barve, 
 južni niz stavb dostop iz JP 992951, 
 severni niz stavb dostop iz JP 992953, 
 zagotovi se 2 PM/stanovanje. 
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K - Kolesarnica s prostorom za odpadke 

 tlorisne dimenzije: 5,00 m x 7,50 m, 
 etažnost: P, 
 ravna streha, 
 oblikovanje: sodobno, skladne geometrijske oblike. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Prikaz lokacije, Ureditvena situacija, OPPN SD UN za prenovo starega mestnega jedra Žalec, IUP 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 UN se načrtuje izvedba naslednje komunalne opreme in ureditev: 
 
Cestno omrežje in parkirne površine 

 Rekonstruira se cesta JP 992951 (Hausenbichlerjeva ulica) na širino 5,5 m z umestitvijo 
enostranskega pločnika na južni strani obstoječe JP 992951 (Hausenbichlerjeve ulice); 

 Predvidi se podaljšanje ceste JP 992951(Hausenbichlerjeva ulica) proti vzhodu s širino 
vozišča 5,5 m in z enostranskim pločnikom ter z ureditvijo novega križišča s Stritarjevo 
ulico JP 992954; 

 Zaradi umestitve dveh večstanovanjskih stavb (VS1 in VS2) ter parkirnih površin se 
predvidi izvedba treh novih cestnih priključkov z južne strani ceste JP 992951 
(Hausenbichlerjeva ulica). Uredijo se parkirne površine za stanovalce dveh novih 
večstanovanjskih stavb v okviru gradbenih parcel stavb. 

 Rekonstruira se južni del ceste LK 490541 (Trubarjeva ulica — južni del), na odseku 
severno od že rekonstruiranega semaforiziranega križišča z LZ 490052 (Šlandrov trg) 
do vključno križišča s Cankarjevo ulico (LK 490541) in Hausenbichlerjevo ulico (JP 
992951). Širina vozišča ceste LK 490541 na tem odseku je 6,00 m. Ob vzhodnem robu 
ceste se predvidi tudi površino za bočno parkiranje, na obeh straneh ceste se predvidi 
pločnik, ki je ustrezno navezan na obstoječe omrežje pločnikov in drugih površin za 
pešce na območju mesta Žalec; 

 Občinska cesta LZ 490050 (del Savinjske ceste, Šlandrov trg in del Celjske ceste) je bila 
na območju SD UN v sklopu izvedene prenove starega mestnega jedra v letih 2013 in 
2014 rekonstruirana; 

 Na območju SD UN na občinski cesti LZ 490050 (del Savinjske ceste, Šlandrov trg in del 
Celjske ceste do križišča z LZ 490162) velja prepoved vožnje tovornih vozil, katerih 
skupna teža presega 7,5 ton; 

 Od ceste LZ 490051 (Šlandrov trg) do mikro pivovarne MP1 se predvidi le peš dostop, 
dovoz do mikro pivovarne MP1 za motorna vozila se predvidi s severne strani s 
Cankarjeve ulice. DGD dokumentacija za ureditev mikro pivovarne MP1 mora obsegati 
tudi ureditev ustrezno dimenzioniranega cestnega priključka na Cankarjevo ulico (LK 
490541) z dovozom do stavbe MP1. 

 
Javna razsvetljava 
V območju je obstoječa cestna razsvetljava vzdolž osnovne mreže cest, na zunanji strani 
hodnika za pešce. Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno 
onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke. 
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Pogoji za zagotavljanje parkirnih mest 
 
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): 
• enostanovanjske stavbe    2 PM/ stanovanje 
• večstanovanjske stavbe    1,5 PM/stanovanje 
• stanovanjske stavbe v starih delih mesta   0,5 PM / stanovanje najmanj 1 PM 
• poslovni prostori s strankami   1 PM / 30 m2 BTP vendar ne manj kot 2 PM 
• poslovni prostori brez strank   1 PM / 2 zaposlena 
 
Na zelenicah potrebno zagotoviti tudi zasaditev z grmovnicami in drevjem, kar velja tudi za 
večje ločilne otoke na parkiriščih. Večje zelene površine naj bodo zasajene z grmičevjem in 
neformalnimi skupinami avtohtonega drevja 
 
Vodovodno omrežje 
Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je preko zgrajenega 
javnega vodovoda v različnih izvedbah, ki se nahajajo na obravnavanem območju ter preko že 
zgrajenih skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov. Pri izvedbi vodovoda se upošteva 
obstoječo poselitev. Na območju, kjer se umestijo objekti VS1, VS2 in P se vodovod prestavi.  
 
Izvede se nov vodovod v severnem delu območja in služi za napajanje objektov S1 – S4 preko 
posameznih hišnih priključkov. Obstoječi poslovni objekti se oskrbujejo iz javnega vodovoda 
preko izvedenih hišnih priključkov. Razvodno vodovodno omrežje zagotavlja požarno varnost 
z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Hidranti se locirajo na mestih, kjer ne ovirajo prometa. Za 
zagotavljanje požarne varnosti posameznih stavb se po potrebi dogradijo interne vodovodne 
hidrantne veje v skladu s požarnimi zahtevami posameznih stavb. Minimalni odmik novih 
objektov od javnega vodovoda je 3,0 m. 
 
Kanalizacijsko omrežje 
Na območju SD UN je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Komunalne odpadne 
vode iz objektov se odvajajo v javno kanalizacijo skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode. 
lz obstoječih objektov se fekalne vode odvajajo v kanale v različnih izvedbah preko obstoječih 
revizijskih jaškov, ki se nahajajo na obravnavanih kanalih in hišnih priključnih jaškov. Fekalne 
vode se odvajajo v javno kanalizacijo. Minimalni odmik novih objektov od javne kanalizacije je 
najmanj 3,0 m. Čiste meteorne vode ponikajo v lokalno v podtalje, onesnažene vode se očisti 
in vodi očistiti preko lovilcev olj in maščob. 
Pri projektiranju vodovoda in kanalizacije so predvideni hišni vodovodni in kanalizacijski 
priključki z izvedbo do priključnega mesta predvidoma izven utrjenih površin. Vsi predvideni 
objekti se priključijo na kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode predvidenih objektov se vodijo 
preko meteorne kanalizacije v posamezna ponikovalna polja za meteorne vode (za vertikalno 
prepustnost je privzeta vrednost cca. 1×10-5 m/sec). 
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Plinovodno omrežje 
Na celotnem območju je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje. Srednje tlačno omrežje 
z delovnim tlakom 4 bar poteka od vzhodnega do zahodnega dela območja po Celjski cesti po 
Šlandrovem trgu in po Savinjski cesti odsek V1-PE180. 
V osrednjem delu Šlandrovega trga je zgrajena regulacijska postaja RP Žalec 2. 
Na celotnem območju je zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje z delovnim tlakom 20 mbar. 
Na Šlandrovem trgu odseki: V2B-PE225, V46-PE225, V2C-PE125, V32-PE180, V39B-PEI80. Na 
Savinjski cesti poteka odsek V1B-PE225 ravno tako delovnega tlaka 20 mbar. Po Trubarjevi 
ulici se nadaljuje odsek V46- PE225. Na severnem delu območja po Ipavčevi ulici poteka odsek 
V48-PE125, po Stritarjevi ulici poteka odsek V49-PE125 in na Hausenbichlerjevi ulici odsek 
V40A-PE90. 
Energetska oskrba novo načrtovanih objektov za potrebe ogrevanja se predvidi z zemeljskim 
plinom iz javnega distribucijskega omrežja lahko v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. 
Za objekte VS1, VS2 ter S1 – S4 se izvedejo novi hišni priključki. 
Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja 
lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v občini Žalec in sistemska obratovalna navodila. 
Pri umeščanju plinovodnega omrežja v prostor in določitvi odmikov od ostale komunalne 
infrastrukture je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati Pravilnik 
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do 
vključno 16 bar. 
 
Ravnanje z odpadki 
Za vsak načrtovani objekt je potrebno zagotoviti zbirno in prevzemno mesto za odpadke. 
Zbirno mesto mora biti urejen prostor za odpadke z zagotovljenim prevzemom odpadkov. 
 
V ureditveni enoti 3 se načrtuje izgradnja pokrite kolesarnice (K) s prostorom ta odpadke (5,00 
m x 7,50 m). 
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Druga gospodarska javna infrastruktura na območju obravnave 
 
Elektroenergetsko omrežje 
Izdelan je idejni projekt Ureditev elektroenergetskih vodov na območju OPPN SD UN starega 
mestnega jedra Žalec, izdelal Elektro Celje d.d., številka projekta 162/21-E, maj 2021. 
V območju predvidenih ureditev se nahajajo obstoječi elektro energetski vodi in sicer: 

 obstoječi SN podzemni elektroenergetski vod KB4/3: Soseska 6 - Feralit Strojna, 
 obstoječi SN 20 kV podzemni elektroenergetski vod KB4/04: Feralit Strojna – Žalec 

Kukec, 
 obstoječi nizkonapetostni podzemni elektroenergetski vodi, 
 obstoječa transformatorska postaja TP Feralit Strojna. 

Varovalni pasovi: 
 za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 1 m, 
 za transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV - 2 m. 

 
V območju predvidenih tangenc predmetnih ureditev obstoječe elektroenergetske vode 
izvede v skupno kabelsko kanalizacijo od TP Žalec Kukec do tč. A vključno z vključitvijo 
elektroenergetskih vodov, ki potekajo izven območja predvidenih prostorskih ureditev. 
Obstoječi SN 20 kV podzemni elektroenergetski vod KB4/04: Feralit Strojna – Žalec Kukec se v 
celoti nadomesti z novim kablovodom tip 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2, ki se od TP Žalec 
Kukec do TP Feralit Strojna v celoti uvleče v predvideno kabelsko kanalizacijo z uporabo 
vmesnih elektro kabelskih jaškov EKJ1, EKJ2, EKJ3, EKJ4 in EKJ6. Obstoječi SN kablovod se 
opusti oziroma odstrani. Obstoječi SN 20 kV podzemni elektroenergetski vod KB4/3: Soseska 
6 – Feralit Strojna se od TP Feralit Strojna do tč. A nadomesti z novim kablovodom tip 3 x 
NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2, ki se uvleče v predvideno kabelsko kanalizacijo z uporabo 
vmesnih elektro kabelskih jaškov EKJ6, EKJ10, EKJ11 in EKJ12. Pri tč. A se predvideni SN 
kablovod spoji z obstoječim kablovodom z uporabo SN kabelske spojke. Obstoječi NN 
podzemni elektroenergetski vodi, se na obravnavanem območju v večji meri nadomestijo z 
novimi enakega preseka, uvedejo v predvideno kabelsko kanalizacijo in se zunaj 
obravnavanega območja s pomočjo NN kabelskih spojk spojijo z obstoječimi NN kablovodi. 
Obstoječi NN kablovodi, ki potekajo in bodo potekali v predvidenih zelenih površinah se na 
teh delih zaščitijo oz. ocevijo, kot je prikazano na priloženi situaciji. 
 
Po podatkih vlagatelja se za predmetno območje predvideva ocenjena priključna moč: 

 VS1 44 kW 
 VS2 44 kW 
 P 17 kW 
 S1 – S4 68 kW. 

Energija za napajanje predvidenih večstanovanjskih objektov VS1 in VS2 je na razpolago na 
nizkonapetostnih zbiralnicah TP Žalec Kukec. Energija za napajanje predvidenega prizidka k 
poslovnem objektu P na parc. št. *9, k.o. Žalec in objektov S1 – S4 je na razpolago na 
nizkonapetostnih zbiralnicah TP Feralit Strojna. Napajanje objektov S1 – S4 naj se izvede iz 
predvidene prostostoječe razdelilne omarice PS-RO, iz katere se do vsake predvidene 
priključno merilne omarice PS-PMO izvede kabel prereza 70 mm2. Kabli se položijo v 
predvideno kabelsko kanalizacijo. 
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Telekomunikacijsko omrežje: 
Telekom 
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije 
d.d.. Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma 
komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti rezervne cevi ali prestaviti, kar 
se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. 
Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje Telekom Slovenije d.d. je potrebno v 
sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvideti in vrisati idejne trase TK vodov 
in TK kanalizacije v idejno dokumentacijo. 
Vrsta prenosnega medija (baker, optika), mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale 
karakteristike TK omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih v 
sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d.. Projekt TK priključka na javno TK omrežje 
se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih 
komunalnih vodov. 
Za objekte VS1, VS2 ter S1 – S4 se izvedejo novi hišni priključki. 
 
Telemach 
Na območju je predvidena izvedba KKS kanalizacije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno 
upoštevati trase obstoječega KKS kot omejitveni faktor. 
Kabelska kanalizacija KKS se izvede z umestitvijo PVC cevi z dimenzijo fi 110 mm z vmesnimi 
revizijskimi jaški in z izvedbo cevne KK od revizijskih jaškov do pozicije priključnih omaric na 
vsakem posameznem objektu. Dovod na objektu se zaključi v podometno vgrajeni omarici. Pri 
tem morajo biti upoštevani izvedbeni standardi in tehnične rešitve upravljalca Telemach d.o.o. 
(notranji razvodi do končnih odjemnih mest v sistemu zvezdišča). 
Pri križanju KK KKS z drugimi komunalnimi vodi mora biti kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. 
Minimalni vertikalni odmik med vodi pri križanju znaša 0,3m. Pri približevanju oz. vzporednem 
poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki 
so možni samo z uskladitvijo tehničnih rešitev. 
Za objekte VS1, VS2 ter S1 – S4 se izvedejo novi hišni priključki. 
 
 
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 UN bodo ureditev električnih vodov na območju OPPN SD UN (elektro 
oprema) financirali na podlagi bodočega dogovora o investicijskih sovlaganjih upravljalec, 
naročnik in bodoči investitorji. 
 
Posamezni hišni (individualni) priključki bodočih objektov (vodovod, kanalizacija, 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 UN za prenovo starega mestnega jedra Žalec, IUP 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 UN 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 Celje d.d.) druge komunalne 

opreme; 

 strošek pridobivanja zemljišč za opremljanje smo ocenili glede na površine iz 

dopolnjenega osnutka SD UN, IUP d.o.o. in primerljivih cen zemljišča na širšem 

območju mesta Žalec; 

 strošek gradnje nove komunalne opreme smo privzeli na podlagi ocenjenih vrednosti 

dopolnjenega osnutka SD UN, IUP d.o.o.; 

 podatke o drugih stroških nove komunalne opreme še nismo pridobili in niso vključeni 

v obračun skupnih stroškov faze dopolnjenega osnutka. 
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Tabela 1: Ocena stroškov izgradnje nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture po vrstah 
infrastrukture in po stalnih cenah 

Nova komunalna oprema enota količina (ocena) cena (ocena) skupaj skupaj z ddv 

Cesta (rekonstrukcija) m2 1.415,00   127.350,00 155.367,00 

Hausenbichlerjeva ulica JP 992951  m2 935,00 90,00 84.150,00 102.663,00 

Trubarjeva ulica LK 490541 — južni del m2 480,00 90,00 43.200,00 52.704,00 

            

Nova cesta m2 530,00   63.600,00 77.592,00 

Hausenbichlerjeva ulica (podaljšek so Stritarjeve) m2 530,00 120,00 63.600,00 77.592,00 

            

Hodnik za pešce m2 578,00   40.460,00 49.361,20 

Hausenbichlerjeva ulica JP 992951 m2 132,00 70,00 9.240,00 11.272,80 

Hausenbichlerjeva ulica JP 992951 (novogradnja) m2 155,00 70,00 10.850,00 13.237,00 

Trubarjeva ulica LK 490541 — južni del m2 184,00 70,00 12.880,00 15.713,60 

Bilgerjeva ulica JP992954 (do Sitarjeve) m2 54,00 70,00 3.780,00 4.611,60 

Kmetijska oskrba - objekt VS2 m2 53,00 70,00 3.710,00 4.526,20 

            

Pešpot in zasaditev (sever-jug)       18.145,00 22.136,90 

Pešpot sever-jug m2 185,00 85,00 15.725,00 19.184,50 

Zasaditev kos 11,00 220,00 2.420,00 2.952,40 

            

Javna parkirna mesta m2 124,00   12.400,00 15.128,00 

Trubarjeva ulica LK 490541 (bočna 10 PM) m2 124,00 100,00 12.400,00 15.128,00 

            

Javna razsvetljava m1 110,00   8.800,00 10.736,00 

Javna razsvetljava (del Hausenbichlerjeve) m1 60,00 80,00 4.800,00 5.856,00 

Javna razsvetljava (del Bilgerjeve) m1 50,00 80,00 4.000,00 4.880,00 

            

Nov vodovod       12.900,00 15.738,00 

Nov vodovod (S1 - S4) m1 42,00 200,00 8.400,00 10.248,00 

Nadzemni hidranti (del Hausenbichlerjeve) kos 3,00 1.500,00 4.500,00 5.490,00 

            

Odkup zemljišč   1.897,90   132.853,00 162.080,66 

Hmezad z.o.o. m2 1.444,10 70,00 101.087,00 123.326,14 

Euris d.o.o., Fiš global d.o.o. m2 197,80 70,00 13.846,00 16.892,12 

Babgrad d.o.o. m2 110,30 70,00 7.721,00 9.419,62 

Chip d.o.o. m2 11,00 70,00 770,00 939,40 

Zasebna zemljišča m2 134,70 70,00 9.429,00 11.503,38 

Skupaj   416.508,00 508.139,76 

 
Opombe: 

 zgornje ocene so prikazane brez in z DDV; 

 v tej fazi gre za oceno podlagi stalnih cen (marec 2022); 

 ocena ne zajema stroškov geodetskega posnetka, geomehanskega poročila in 
morebitnih drugih stroškov naročnika; 

 v primeru, da ima občina Žalec oz. drugi investitorji nove komunalne opreme možnost 
odbitnega DDV, se ga v odbitnem delu ne vključi v obračunske stroške nove komunalne 
opreme pri odmeri komunalnega prispevka; 

 ocena stroškov tudi ne zajema individualnih (hišnih) priključkov. 
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Tabela 2: Nadomestitev obstoječe komunalne opreme - vodovod 

Nadomestitev obstoječe komunalne opreme enota 
količina 
(ocena) 

cena 
(ocena) 

skupaj 
skupaj z 

ddv 

Nadomestitev obstoječega vodovoda           

Nadomestitev vodovoda iz salonitnih cevi in premestitev v 
Hausenbichlerjevo ulico 

m1 175,00 200,00 35.000,00 42.700,00 

Skupaj   35.000,00 42.700,00 

 
Na območju, kjer se umestijo objekti VS1, VS2 in P ter parkirišča se dotrajani javni vodovod 
prestavi v del Hausenbichlerjeve ulice. 
 
Obstoječi vodovod je na tem odseku iz salonitnih cevi, ki pa so dotrajane, na več mestih spušča, 
zato smo predvideli prestavitev v Hausenbichlerjevo cesto. Bodoči cevovod se predvidi iz 
nodularne litine NL DN 100. 
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Tabela 3 Ocena stroškov izgradnje nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture po stalnih cenah 

št. Ocena stroškov Skupaj brez DDV Skupaj z DDV 

1 Stroški nove komunalne opreme 320.530 391.047 

  Rekonstrukcija ceste 127.350 155.367 

  Nova cesta 63.600 77.592 

  Hodnik za pešce 40.460 49.361 

  Pešpot in zasaditev (sever-jug) 18.145 22.137 

  Javna parkirna mesta 12.400 15.128 

  Vodovodno omrežje 12.900 15.738 

  Nova javna razsvetljava 8.800 10.736 

        

  Stroški dokumentacije, vodenja in nadzora nove komunalne opreme 36.875 44.988 

  Stroški dokumentacije nove komunalne opreme 8% 22.692 27.685 

  Stroški vodenja in nadzora po GZ nove komunalne opreme 5% 14.183 17.303 

2 Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje  132.853 162.081 

  Stroški odkupa zemljišča (zemljišče, cenitev) 132.853 162.081 

  Stroški za pridobitev služnostnih pravic 0 0 

  Stroški odškodnin za objekte, posevke 0 0 

3 Drugi stroški nove komunalne opreme 0 0 

  Geodetski posnetek območja, parcelacija 0 0 

  Geomehansko poročilo 0 0 

  Arheološke raziskave 0 0 

4 Stroški druge komunalne opreme 293.800 358.436 

  Ureditev NN elektro priključkov stanovanjskih objektov 260.000 317.200 

  TK, KTV omrežje 0 0 

  
Stroški dokumentacije, vodenja in nadzora druge komunalne opreme 
13% 

33.800 41.236 

  SKUPAJ STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME - 
komunalni prispevek (1+2+3) 

453.383 553.127 

  SKUPAJ DRUGI STROŠKI OPREMLJANJA (4) 293.800 358.436 

5 SKUPAJ NADOMESTITVENI STROŠKI OPREMLJANJA (5) 35.000 42.700 

  SKUPAJ CELOTNI STROŠKI OPREMLJANJA (1+2+3+4+5) 782.183 954.263 

 
Za izvedbo druge komunalne opreme je bila izdelana Strokovna podlaga IDZ projekt - Ureditev 

elektroenergetskih vodov na območju OPPN SD UN starega mestnega jedra Žalec, Elektro Celje 

d.d., številka projekta 162/21-E, maj 2001. 

Po oceni načrtovalcev (Elektro Celje) je maja 2021 znašala vrednost del 235.880 € brez ddv. Ta 

vrednost se je po oceni načrtovalcev do marca 2022 povečala za cca. 10 % in znaša 260.000,00 

€ brez ddv. 
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Tej vrednosti smo dodali še 13% stroškov za vodenje, dokumentacijo in nadzor v višini 33.800 

€ brez ddv. Skupni ocenjeni stroški za drugo komunalno opremo tako znašajo 293.880 € brez 

ddv (po stalnih cenah marec 2022). 

  



OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT SD UN za prenovo starega mestnega jedra Žalec , ID številka prostorskega akta: 1572 
Naročnik: Občina Žalec 

29 

RCI d.o.o., Teharska 40, 3000 Celje 
Št. Elaborata ekonomike: 1339/2022 

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 4: Predvideni viri financiranja izvedbe investicije po stalnih cenah 

št. Viri financiranja 
Znesek brez 

DDV 
Znesek z DDV 

1 Občina Žalec za novo komunalno opremo 453.383 553.127 

2 Občina Žalec za nadomestitev obstoječe komunalne opreme 35.000 42.700 

3 RS/EU sredstva za novo komunalno opremo 0 0 

4 Stroški druge komunalne infrastrukture (investitorji in upravljalci) 293.800 358.436 

  SKUPAJ 782.183 954.263 

 

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. Za vsako etapo gradnje je treba 

zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo 

ureditev. 

 

V fazi izdelave elaborata ekonomike še ni bil znan podatek o etapnosti gradnje načrtovane 

komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, zato ne prikazujemo načrta 

etapnosti. 
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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, …). 

 
V fazi izdelave elaborata ekonomike še ni bil znan podatek o času načrtovane pozidave in tudi 
niso bili znani podatki oz. napovedi ali bo šlo za priseljence ali pa samo za preselitev 
prebivalcev znotraj občine oz. mesta Žalec pri načrtovanih stanovanjskih objektih 
obravnavanega območja. 
 
Zaradi navedenega v fazi dopolnjenega osnutka sprejemanja SD UN starega mestnega jedra 
Žalec ni bila izdelana analiza stanja družbene infrastrukture. 


