Ljubljana, januar 2021

Projekt:

ELABORAT EKONOMIKE za občinski podrobni prostorski
načrt v EUP MO LS11 v naselju Ločica ob Savinji z
oznako Ločica V v občini Polzela

Naročnik:

Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

Izdelovalec
elaborata
ekonomike:

Matrika ZVO, Zdravje, Varnost, Okolje, d.o.o.
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Vodja projekta:

Uroš KOBE, u.d.i.kem.tehn.

Podpis in žig:
Sodeloval:

mag. Robert Špendl, univ.dipl. inţ.rač., inţ. kem.teh.
CHRONOS ENERGIJA, d.o.o.

Čas izvedbe:

januar 2021

Številka projekta:

EE_02.21

Ključne besede:

občina Polzela, Ločica ob Savinji, elaborat ekonomike,
komunalna oprema, gospodarska javna infrastruktura,
druţbena infrastruktura

Elaborat ekonomike za OPPN EUP LS11 Ločica V v občini Polzela

Matrika ZVO d.o.o.

1 KAZALO VSEBINE
1

KAZALO VSEBINE ............................................................................................ 3

2

KLJUČNE UGOTOVITVE ELABORATA EKONOMIKE ................................................. 4

3

SPLOŠNI PODATKI IN ZAKONSKA PODLAGA ....................................................... 5

3.1

NAMEN IZDELAVE ELABORATA .......................................................................... 5

3.2

PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA.................................................................. 5

3.3

OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE ...................................................... 5

3.4

PREDPISI ....................................................................................................... 6

4
ELABORAT EKONOMIKE GLEDE KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GOSPODARSKE
JAVNE INFRASTRUKTURE ........................................................................................... 7
4.1
POVZETEK KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE ..................................................................................................... 7
4.2

OCENA STROŠKOV INVESTICIJ ........................................................................ 11

4.3

VIRI FINANCIRANJA KOMUNALNE OPREME ........................................................ 11

4.4

OPREDELITEV ETAPNOSTI GRADNJE ................................................................. 11

5

ELABORAT EKONOMIKE GLEDE DRUŢBENE INFRASTRUKTURE ............................. 12

stran 3 od 13

Elaborat ekonomike za OPPN EUP LS11 Ločica V v občini Polzela

Matrika ZVO d.o.o.

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 druţbeno infrastrukturo.
Za izvedbo prostorskih ureditev bodo potrebne investicije v komunalno opremo in drugo
infrastrukturo. Ocenjeni stroški investicij so:
Komunalna oprema
Ceste – javna pot
Meterorna kanalizacija
Javna razsvetljava
Vodovod
Fekalna kanalizacija
SKUPAJ
Druga infrastruktura
Elektroenergetsko omreţje
Omreţje elektronskih
komunikacij
Plinovod
SKUPAJ

Ocena po enotnih cenah
108.540,00 €
45.700,00 €
38.820,00 €
43.660,00 €
40.640,00 €
277.360,00 €
127.950,00 €
97.060,00 €
50.620,00 €
275.630,00 €

Komunalno opremo bodo financirali zavezancev za komunalni prispevek, ki bodo z občino
sklenili pogodbo o opremljanju. Drugo infrastrukturo pa bodo financirali upravljavci/lastniki
te infrastrukture.
Načrtovana prostorska ureditev sama ne bo neposredno zahtevala investicij v druţbeno
infrastrukturo, bo pa povzročila dodatne potrebe po predšolskem varstvu v vrtcu, ki ima ţe
sedaj zapolnjenje kapacitete. Občina mora preveriti kumulativne vplive več načrtovanih
gradenj na nepozidanih stavbnih zemljiščih in oceniti potrebo po širitvi vrtca. Osnovna šola
ima zadostne kapacitete za povečanje števila učencev iz načrtovanega OPPN, prav tako pa
bi bilo potrebno preveriti moţnosti za primer povečanja števila učencev. Na drugo druţbeno
infrastukturo (zdravstvo, šport) pa načrtovana ureditev ne bo pomembno vplivala.
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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 druţbeno infrastrukturo.
Elaborat ekonomike za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje:

komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in druţbeno
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 druţbeno infrastrukturo.

3.2

Podlage za izdelavo elaborata

Za izdelavo elaborata ekonomike so bile uporabljene naslednje podlage:

predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v EUP MO LS11 v
naselju Ločica ob Savinji z oznako Ločica V,

prikaz stanja obstoječe komunalne opreme,

prikaz načrtovane komunalne opreme,

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 OPPN se nahaja znotraj naselja Ločica in se prometno navezuje na obstoječo
lokalno cesto LC 493891 (Otorepec – Cepin), s katere je predviden dostop na ureditveno
območje OPPN. Za napajanje območja je predviden nov cestni priključek na LC 493891.
Obravnavana zemljišča predstavljajo zaokroţitev in zapolnitev naselja in omogočajo
izgradnjo in dopolnitev stanovanjske gradnje.
Predvidene so naslednje ureditve (slika 1):

gradnja 21 (enaindvajsetih) stanovanjskih stavb,

gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,

ureditev komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture ter grajenega
javnega dobra z ureditvijo nove ceste.
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora z oznako EUP MO LS 11 z enotno namensko
rabo SS (stanovanjske površine) na območju Ločice.
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Slika 1. Ureditvena situacija (izsek iz lista 4-Ureditvena situacija, merilo 1:500,
predlog OPPN, IUP, 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 in v tabeli 1 je prikazana komunalna oprema in druga gospodarska javna
infrastruktura, ki jo je treba dograditi ali na novo zgraditi.

Slika 2: Komunalna oprema in druga infrastruktura (izsek iz lista 6 Situacija s
prikazom gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:500, predlog OPPN, IUP,
d.o.o.)
Komunalna oprema
Ceste
Predvideni cestni priključek na območje OPPN se izvede v juţnem delu območja, neposredno
z lokalne ceste LC 493891 (Otorepec - Cepin). Znotraj območja OPPN sta predvidena dva
tipa cest, in sicer prednostna – glavna cesta 'a' na kateri bo promet potekal dvosmerno ter
oţja enosmerna cesta 'b'. Ob cesti 'a' je predviden z robnikom ločen enostranski hodnik za
pešce, ob enosmerni cesti 'b' pa enostranski hodnik za pešce po sistemu 'shared space', ki
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se od vozišča loči z belo talno obeleţbo (talna označba z vibracijskim in zvočnim učinkom).
Na severozahodu območja OPPN je rezerviran prostor za moţno nadaljevanje ceste 'a'.
Predviden normalni prečni profil - javna cesta »a« :
- bankina 1 x 0.25 m
- hodnik za pešce 1 x 1.20 m
- vozišče 2 x 2.50 m
- bankina 1 x 0.25 m
Predviden normalni prečni profil - javna cesta »b« :
- bankina 1 x 0.25 m
- hodnik za pešce 1 x 1.20 m
- vozišče 1 x 3.25 m
- bankina 1 x 0.25 m
- zeleni pas 1 x 1.50 m (samo v severnem delu območja)
V območju OPPN je predvidena javna razsvetljava, ki se izvede na nizkih kandelabrih in z
LED svetilkami. Priklop javne razsvetljave je predviden v obstoječem kandelabru, ki se
nahaja ob pločniku na vzhodni strani lokalne ceste. Ohrani se obstoječa priključna moč.
Vodovod
Na obravnavanem območju poteka obstoječe vodovodno omreţje v upravljanju JKP Ţalec
d.o.o.. Oskrba predvidenih objektov z vodo na obravnavanem območju je preko izgrajenega
javnega vodovoda v izvedbi NL DN 150 mm, ki se nahaja na robu jugovzhodnega dela
obravnavanega območju. Za sekundarno omreţje pod utrjenimi površinami se uporabijo
materiali iz nodularne litine.
Za predvidene objekte na območju OPPN se zgradi sekundarno vodovodno omreţje, ki tvori
kroţno zanko z odcepi za hišne priključke. Trasa javnega vodovoda je predvidena po javnih
prometnih površinah.
Za zagotovitev poţarne varnosti je predvideno hidrantno omreţje z izvedbo nadzemnih
hidrantov. Za pokritje obravnavanega območja je predvidena vgradnja 4 (štirih) nadzemnih
hidrantov.
Fekalna kanalizacija
Na širšem obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omreţje, ki se
zaključuje s centralno čistilno napravo, ki se nahaja na juţnem robu obravnavanega
območja.
Za predvidene objekte na območju OPPN se izgradi sekundarno kanalizacijsko omreţje z
odcepi za hišne priključke. Trasa javne kanalizacije je predvidena po javnih prometnih
površinah. Predvideni objekti bodo odvajali odpadne fekalne vode v javni fekalni kanal Breg
Ločica J0-J34 PVC DN 300mm na jugovzhodnem delu območja preko prvega juţnega
obstoječega revizijskega jaška.
Odvajanje padavinske vode
Padavinska voda se ponika. Koeficient vodoprepustnosti peščenega proda za obravnavano
območje znaša 1 x 10-3 m/s. Meteorne vode s streh in utrjenih površin pred objekti se
zbirajo in odvajajo v ponikovalnice preko lovilca olj na posameznih gradbenih parcelah.
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Druga infrastruktura
Elektroenergetsko omreţje
V območju OPPN ni obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav. V zasnovi je predvidenih
enaindvajset stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno opremo in priključno močjo 21 x
17kW, kar ustreza omejevalcu toka 21 x (3 x 25A) v odjemni skupini "Gospodinjski odjem".
Za območje OPPN se ocenjuje predvidena priključna moč cca. 206kW.
Energija za napajanje predvidenih stanovanjskih hiš je na razpolago na nizkonapetostnih
zbiralnicah obstoječe TP Ločica Gmajna, katera se nahaja na parc. št. 329/165 in 329/209,
k.o. Orla vas.
Pred priključitvijo vseh stanovanjskih stavb se zamenja obstoječi transformator 400 kVA z
630 kVA. Vsa dela v zvezi z zamenjavo obstoječega transformatorja na lastne stroške
izvede upravljalec vodov (Elektro Celje d.d.).
Od obstoječe transformatorske postaje TP Ločica Gmajna (točka A) se bo do nove elektro
razvodne omare PSO-R1/1 (točka B) in naprej do nove elektro razvodne omare PSO-R1/2
(točka C) poloţil nov dovodni NN kablovod.
Omreţje elektronskih komunikacij
Na območju se izdelata ločeni omreţji elektronskih komunikacij za upravljavca Telemach in
Telekom. Predvideno omreţje se projektira tako, da se novi kabli uvlečejo v cevi kabelske
kanalizacije. Pri tem se na glavnih trasah kabelska kanalizacija za vsakega upravljavca
izdela z dvema (2) alkaten cevema fi 110mm. V razvodnem delu se uporabijo cevi fi 50mm.
Plinovodno omreţje
Na jugovzhodnem robu območja OPPN, na lokalni cesti LC 493891, je zgrajeno plinovodno
omreţje delovnega tlaka 20 mbar, odsek V42-PE125-1, na zahodu pa plinovodno omreţje
delovnega tlaka 20 mbar, odsek V25-6- PE90. Plinovodno omreţje je predvideno na vseh
cestah znotraj OPPN z navezavo na obstoječe plinovodno omreţje.
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Tabela 1: Seznam komunalne opreme in druge infrastrukture
Komunalna oprema
Ceste – javna pot
Meterorna kanalizacija
- Cevovod

Matrika ZVO d.o.o.

Velikost
1809 m2
301 m

-

Jaški

-

Zadrževalnik

30 m3

Javna razsvetljava
- Kabli

407 m

-

7 kos

12 kos

Svetilke

Vodovod
- Cevovod

427 m

-

Priključki

-

Hidranti

4 kos

Fekalna kanalizacija
- Cevovod

368 m

-

21 kos

14 kos

Jaški

Druga infrastruktura
Elektroenergetsko omreţje
- Kabli

615 m

-

Priključno-merilne omarice

21 kos

-

Jaški

14 kos

-

Nadgradnja transformatorja na moč 630 kVA

1 kos

Omreţja elektronskih komunikacij – Telemach
- Kabli

481 m

-

16 kos

Jaški

Omreţja elektronskih komunikacij – Telekom
- Kabli
-

13 kos

Jaški

Plinovod
- Cevovod
-

467 m

554 m
21 kos

Odcepi

Vsa načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura bo zgrajena
izključno za oskrbo območja načrtovane prostorske ureditve, skladno s 1. alinejo 5. člena
Pravilnika o elaboratu ekonomike.
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Ocena stroškov investicij

V tabeli 2 so prikazani stroški investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo. Stroški so ocenjeni po dveh metodah: glede na oceno stroškov gradnje na
enoto, komunalna oprema pa je ocenjena tudi skladno s prilogo 1 Pravilnika o eleboratu
ekonomike, ki ocenjuje stroške glede na površino parcel (4679 m 2).
Tabela 2: Ocena stroškov investicij
Komunalna oprema
Ocena po enotnih cenah
Ceste – javna pot
108.540,00 €
Meterorna kanalizacija
45.700,00 €
Javna razsvetljava
38.820,00 €
Vodovod
43.660,00 €
Fekalna kanalizacija
40.640,00 €
SKUPAJ
277.360,00 €
Druga infrastruktura
Elektroenergetsko omreţje
127.950,00 €
Omreţje elektronskih
97.060,00 €
komunikacij
Plinovod
50.620,00 €
SKUPAJ
275.630,00 €

Ocena po Pravilniku
397.668,20 €1

59.650,23 €
79.533,64 €
536.852,10 €

Ocena glede na enotne cene je bistveno niţja od ocene po Pravilniku, glede na lokacijo
območja neposredno ob obstoječi infrastrukturi in enostaven teren (ravnina, prodnat teren
brez posebnosti pri gradnji), je niţja ocena verjetno bolj pravilna in bo uporabljena za
nadaljnjo analizo.

4.3

Viri financiranja komunalne opreme

V tabeli 3 so prikazani moţni viri financiranja komunalne opreme. Drugo gospodarsko
infrastrukturo financirajo upravljavci oz. lastniki te infrastrukture, zato ni predmet ocene.
Tabela 3: Možni viri financiranja
Vir financiranja
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka

Višina financiranja
274.160,00 €

Plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo bo izvedeno na podlagi pogodbe
o opremljanju, skladno s 157. členom ZUreP-2.

4.4

Opredelitev etapnosti gradnje

Komunalna oprema in druga gospodarska infrastruktura na območju se zgradi enovito brez
moţnosti etapne gradnje, zaradi majhnega območja opremljanja delitev gradnje v etape ni
ekonomsko upravičeno. Gradnja komunalne opreme je v 42. členu Odloka o OPPN navedena
kot pogoj za gradnjo objektov, ki pa se lahko gradijo v poljubnem vrstnem redu.

1

Pravilnik določa ceno za javne ceste, vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo.
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5 ELABORAT EKONOMIKE GLEDE DRUŽBENE
INFRASTRUKTURE
V načrtovano prostorsko ureditev 21 novih stavb bo predvidoma vseljenih ca. 80 oseb. Če
bodo to druţine z majhnimi otroki, še posebej če bodo druţine iz drugih občin, bo to lahko
povzročilo pomembno povečanje potreb po vzgojnovarstvenih storitvah v vrtcu in izvajanju
osnovne šole.
Občina Polzela ima nadpovprečno visoko rast prebivalstva (slika 3), v zadnjih 12 letih je
prebivalstvo raslo povprečno za 0,85% letno, medtem ko je letna rast prebivalstva v
Sloveniji zgolj 0,3%. Rast prebivalstva v občini ni rezultat naravnega prirasta prebivalstva,
saj je ta zadnje desetletje ves čas negativen, temveč predvsem priseljevanja iz drugih občin
(ali drţav), kar pomeni potencialne večje potrebe po druţbeni infrastrukturi za najmlajše
(vrtci in osnovna šola).

Slika 3. Gibanje prebivalstva v občini Polzela
V vrtcu Polzela je 237 otrok, starih 1 – 6 let, kar predstavlja ca. 85% vseh otrok, rojenih v
zadnjih 5 letih v občini. Vrtec je polno zaseden, na čakalnem seznamu je nekaj otrok (ca.
2% kapacitet vrtca2).
V primeru da bi se vse stavbe na načrtovanem OPPN zgradile v kratkem času, vanje pa
priselile druţine z drugih občin s predšolskimi otroki, bi lahko za prostor v vrtcu poleg ca. 50
otrok, rojenih vsako leto, kandidiralo še dodatnih ca. 20 otrok, kar bi pomembno povečalo
potrebe po storitvah vrtca.
Osnovna Šola Polzela ima na centralni šoli trenutno vpisanih 630 otrok v 26 oddelkih (torej
povprečno 70 v vsakem razredu), glede na normative in standarde izvajanja programa
osnovne šole3, je v oddelkih dovolj prostora tudi v primeru, ko se v vse načrtovane stavbe
na območju OPPN vselijo druţine s šoloobveznimi otroki (ca. 40 otrok) iz drugih občin.
2

Vir: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS,
št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19 in 180/20)
3
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Za drugo druţbeno infrastrukturo kot so npr. javno zdravstvo na primarni ravni ali športni
objekti lokalnega pomena načrtovana ureditev zaradi relativno majhne velikosti ne bo
neposredno vplivala in ne povzročila potreb po novih neposrednih investicijah v to druţbeno
infrastrukturo.
Iz vsega navedenega sledi, da bo območje načrtovanega OPPN lahko imelo zelo velik na
potrebe po vrtcu, ki ima ţe zdaj omejene kapacitete, osnovna šola pa lahko sprejme
dodatne otroke. Na drugo druţbeno infrastrukturo pa bo imela izvedba načrtovanega OPPN
zanemarljiv vpliv.
Ker ţe ena prostorska ureditev v občini lahko pomembno vpliva na potrebe vrtca in šole, je
potrebno pred ureditvijo več drugih prostorskih ureditev v občini ustrezno načrtovati tudi
povečanje kapacitet vrtca, dolgoročno pa tudi preveriti zmogljivosti osnovne šole.
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