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2 KLJUČNE UGOTOVITVE ELABORATA EKONOMIKE
Elaborat ekonomike je obvezna strokovna podlaga prostorskih načrtov. 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.
Območje OLN je večinoma že pozidano in opremljeno, spremembe in dopolnitve pa
dopuščajo gradnjo bencinskega servisa, za katerega odlok postavlja dodatne pogoje za
gradnjo.
Sprememba odloka ne vpliva na potrebe po komunalni opremi, zato spremembe in
investicije v komunalno opremo niso predvidene.
Načrtovana prostorska ureditev ne bo vplivala na število prebivalcev ali strukturo
prebivalcev v občini, tako da ne bo neposrednih vplivov na potrebe po vzgojnih,
izobraževalnih ali drugih družbenih dejavnostih.
Umestitev bencinskega servisa
zmanjšanje prometa. Prav tako
naslova komunalnega prispevka
brez potreb po financiranju novih

v to območje bo potencialno pozitivno vplivalo na
bo zaradi že obstoječe komunalne opreme, prihodek iz
zanjo predstavljal dodaten prihodek v občinski proračun
investicij.
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3 SPLOŠNI PODATKI IN ZAKONSKA PODLAGA
3.1

Namen izdelave elaborata

Elaborat ekonomike je obvezna strokovna podlaga prostorskih načrtov, ki jo predpisuje 7.
odstavek 62. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), vsebino pa določata
65. člen ZureP-2 in Pravilnik o elaboratu ekonomike (Ur. l. 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.
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.

3.2

Podlage za izdelavo elaborata

Za izdelavo elaborata ekonomike so bile uporabljene naslednje podlage:

predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poligon
(SD OLN Poligon),

prikaz stanja obstoječe komunalne opreme,

prikaz načrtovane komunalne opreme in priključkov,

podatki o obstoječih zmogljivostih šol in vrtcev na območju posega,

statistični podatki o gibanju prebivalstva v občini,

podatki o prostih mestih v vrtcu Polzela.

3.3

Opis načrtovane prostorske ureditve

Območje obravnave v območju med avtocesto, regionalno cesto Šempeter–Polzela–Velenje,
regionalno cesto Celje–Ljubljana in reko Savinjo, na južnem robu Občine Polzela na
območju katastrskih občin Latkova vas, Polzela, Orla vas in Šempeter.
Območje OLN je večinoma že pozidano in opremljeno, spremembe in dopolnitve pa
dopuščajo gradnjo bencinskega servisa, za katerega odlok postavlja dodatne pogoje za
gradnjo.
Sprememba odloka ne vpliva na potrebe po komunalni opremi, zato spremembe in
investicije v komunalno opremo niso predvidene.
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Slika 1. Ureditvena situacija (izsek iz risbe 4.1-Umestitev načrtovane ureditve v
prostor, predlog SD OLN, TIURB, d.o.o.)
3.4

Predpisi

Pri pripravi elaborata so bili upoštevani naslednji predpisi:
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17),
- Pravilnik o elaboratu ekonomike (Ur. l. RS, št. 45/19)
- Gradbeni zakon (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. 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, 108/09ZPNačrt-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) (Ur. l. 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) (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Ur. l. RS, št. 99/07),
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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

Na sliki 2 je prikazana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura na
območju sprememb prostorske ureditve. Razen internih priključkov, ki niso javna
infrastruktura, nove investicije niso predvidene.

Slika 2: Komunalna oprema in druga infrastruktura (izsek iz lista 4.3 Prikaz
ureditve glede poteka omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo, predlog SD OLN, TIURB, d.o.o.)

4.2

Financiranje komunalne opreme

Ker ne bo investicij v komunalno opremo, sprememba prostorskega akta na bo povzročila
stroškov. Omogočena gradnja na tej lokaciji pa bo zagotovila dodatne proračunske prihodke
za infrastrukturo iz naslova komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
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5 ELABORAT EKONOMIKE GLEDE DRUŽBENE
INFRASTRUKTURE
Načrtovana prostorska ureditev ne bo vplivala na število prebivalcev ali strukturo
prebivalcev v občini, tako da ne bo neposrednih vplivov na potrebe po vzgojnovarstvenih
storitvah v vrtcu, izvajanju osnovne šole, zdravstvenih storitvah ali drugih družbenih
dejavnostih.
Umestitev bencinskega servisa v to območje pa bo potencialno pozitivno vplivalo na
zmanjšanje prometa, saj bodo lahko obiskovalci območja tudi napolnili vozila z gorivom, ne
da bi bilo zato potrebno voziti v druge kraje. Promet tovornih vozil za oskrbo z gorivom pa
bo potekal po avtocesti, zato za samo lokalno skupnost to ne bo predstavljajo dodatne
obremenitve.
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