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1. POVZETEK
Občina Polzela je sprejela Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta v območjih EUP MO PO 01, MO PO 08 in MO PO 53, v naselji Polzela z oznako OPPN
Pod cerkvijo«, ki ga je dne 25.3.2021 sprejel župan Občine Polzela. Sklep o začetku postopka
je objavljen v Polzelanu št. 3/2021.
Načrtovana je gradnja maksimalno 32 stanovanjskih enot. Vsaka stanovanjska enota leži na
lastni parceli, v okviru katere je predvidena pripadajoča zunanja ureditev z dovozom in
parkirnimi mesti. V predmetnem območju OPPN sta načrtovana dva tipa vzorca zidave in sicer
tip A - samostojne enostanovanjske hiše in tip B – dvojčki. V centralnem delu območja (v zanki
ceste »B«), je predvideno otroško igrišče. Na skrajnem jugovzhodnem delu območja je
predvidena javna zelena površina.
Celotno območje OPPN-ja je v velikosti cca 2,1 ha. Območje OPPN predstavljajo zemljišča s
parcelnimi št. 829/1, 829/6, del 890/1, del 891/1, 892/2, del 892/3, del 894/1, del 896/1,
896/6, 896/7, del 1117, vse k.o. 992 Polzela.
Prometno omrežje in parkirne površine
Za načrtovano pozidavo v območju OPPN je potrebno zagotoviti prometne površine in jih
povezati z obstoječim prometnim omrežjem. Glavni dostop na predmetno območje je z
severne strani z občinske ceste 493831.
Prometno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljajo tri ceste in sicer, povezovalna
cesta »A«, ki je načrtovana tako, da povezuje severni in južni del območja in ima možnost
nadaljevanja proti vzhodu. Na to cesto se priključujeta enosmerni cesti »B« in »C«, cesta »C«
povezuje predmetno območje z obstoječo poselitvijo na zahodni strani območja.
Javna razsvetljava
Na celotnem območju OPPN je predvideno omrežje javne razsvetljave, ki se naveže na
obstoječe omrežje javne razsvetljave, s predhodno proučitvijo potrebnih ukrepov razširitve
obstoječega omrežja in opreme.
Vodovodno omrežje
Oskrba predvidenih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko javnega
vodovoda v izvedbi PE DN 125mm, ki se nahaja na severu obravnavanega območja. Na
obravnavanem območju bo potrebno zgraditi novo sekundarno vodovodno omrežje v utrjenih
površinah, ki bo tvorilo krožno zanko.
Kanalizacijsko omrežje
Na območju OPPN je načrtovano ločeno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
Kanalizacija komunalne odpadne vode naj poteka v cestnem telesu ureditvenega območja in
se priključi na zgrajeno kanalizacijsko omrežje, v kanal FK1.0, PVC DN 250, ki se nahaja
jugovzhodno od obravnavanega območja in se zaključi s centralno čistilno napravo.
Padavinske vode strešin in utrjenih površin je potrebno prioritetno ponikati lokalno v podtalje,
skladno z zaključki geomehanskega poročila. Ponikovalnice je potrebno locirati izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin. V kolikor ponikanje zaradi geološke sestave zemljine ni
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možno, je potrebno padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik (z
zadrževanjem hipnega odtoka – zadrževalniki padavinskih vod).
Plinovodno omrežje
Distribucijsko plinovodno omrežje je zgrajeno severno od obravnavanega območja v kolesarski
stezi ob Malteški cesti, odseka V18 PE125 in V19-1-PE125, oba delovnega tlaka 4 bar in je
dovolj zmogljivo za napajanje novih ureditev. Za obravnavano območje se lahko predvidi
razširitev plinovodnega omrežja po vseh načrtovanih cestah in priključitev novih objektov.
Novo plinovodno omrežje se naveže na obstoječa odseka na severu. Potrebno izvesti primerno
dimenzionirano plinifikacijo predvidenega območja s plinovodnimi priključki in z navezavo na
obstoječe distribucijsko omrežje.
Elektroenergetsko omrežje
Na območju OPPN se nahaja obstoječ DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, ki je razlog za omejitveni
faktor, ki znaša 10 m na vsako stran od osi obstoječega DV 20 kV.
SN kablovodi - varianta 1
Omenjeni obstoječ DV 20 kV se kablira od točke A (opor. št. 7) do točke B (opor. št. 13), s
predvidenim SN 20 kV kablovodom DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 7 - DV 20 kV D8/5
Polzela Jelen, opor. št. 13, ki se na obeh straneh zaključi s kabelskimi končniki in vključi na DV
20 kV. S tem se vzpostavi prvotno stanje. Oporišči št. 7 in 13 se zaradi demontaže daljnovoda
na tej relaciji rotirajo v smer simetrale notranjega kota (ali po potrebi zamenjata z novim),
glede na predvideno stanje poteka daljnovoda. Predvideni SN KB 20 kV se na območju OPPN
uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo, izven območja pa se položi prosto v zemljo,
razen na točkah križanj s komunalnimi vodi ali potekom pod asfaltnimi površinami.
SN kablovodi - varianta 2
Omenjeni obstoječ DV 20 kV se demontira in opusti od točke A (opor. št. 7) do točke B (opor.
št. 14). V obstoječi TP 20/0,4 kV Polzela Glavnik se predvidi zamenjava SN bloka. Predvideni
SN KB 20 kV DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 7 - TP Polzela Glavnik se na eni strani priključi
v TP Polzela Glavnik v vodno celico predvidenega SN bloka, na drugi strani pa se v tč. A uvede
na predviden lesen A-drog in priključi na DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen. Predvideni SN KB 20 kV
se od obstoječe TP Polzela Glavnik do območja OPPN, ter po območju OPPN, uvede v
predvideno elektro kabelsko kanalizacijo. Izven območja pa se položi prosto v zemljo, razen
na točkah križanj s komunalnimi vodi ali potekom pod asfaltnimi površinami. Predvideni SN
KB 20 kV DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 14 - TP Polzela Glavnik se na eni strani priključi
v TP Polzela Glavnik v vodno celico predvidenega SN bloka, na drugi strani pa se v tč. B uvede
na predviden lesen A-drog in priključi na DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen. Predvideni SN KB 20 kV
se položi delno v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo, ter delno prosto v zemljo.
NN kablovodi
Iz obstoječe TP Polzela Glavnik se predvidi NN kabel, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2, ki se na eni
strani v TP Polzela Glavnik priključi na predviden izvod I25: PS-RO1 in PS-RO2, na drugi strani
pa se priključi v predvideno PS-RO1. Iz predvidene PS-RO1 se predvidi odcep za napajanje
predvidene PS-RO2, ter odcepi za napajanje sedmih stanovanjskih hiš. Odcep za napajanje
predvidene PS-RO2 se izvede z NN kablom, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2. Vsak posamezen odcep
za napajanje stanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70 mm2, ki se priključi
v posamezno prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO). Iz predvidene PS-RO2 se
predvidijo odcepi za napajanje osmih stanovanjskih hiš. Vsak posamezen odcep za napajanje
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stanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70 mm2, ki se priključi v posamezno
prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO).
Telekomunikacijsko omrežje:
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK in KKS omrežja. Trase
obstoječih kablov se določi z zakoličbo in jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti v zaščitne
cevi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca. Za trase novih
telekomunikacijskih vodov je potrebno predvideti kabelsko kanalizacijo s PVC cevmi premer
110 ali 125mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevni premera 50mm. Za priključitev
načrtovanih objektov na omrežje je potrebno sodelovanje z upravljavcem omrežja.
Stroški druge komunalne opreme so pripravljeni v varianti V1 in V2, zato se tudi skupni
stroški komunalnega opremljanja OPPN prikazujejo v 2 variantah.
Ocena celotnih stroškov komunalnega opremljanja območja za varianto V1 je 1.130.263 €
neto in za varianto V2 1.154.999 € neto.
O tega predstavlja ocena celotnih stroškov izgradnje nove komunalne opreme 938.225 €
neto.
Ocena stroškov izgradnje druge (elektro) komunalne opreme je pri V1 192.038 € neto in pri
V2 216.774 € 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 bodo ureditev električnih vodov na območju OPPN (elektro oprema)
financirali na podlagi bodočega dogovora o investicijskih sovlaganjih (Zapisnik - investicijska
vlaganja št. DL 30/2022) 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.
Ocenjujemo, da v tej fazi sprejemanja OPPN ni mogoče oceniti oz. napovedati obseg in
časovni potek uporabe družbene infrastrukture, zato tudi ne prikazujemo te analize v
elaboratu ekonomike.
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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 Podcerkvijo – del območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53,
predlog, št. 27/2020, TIURB d.o.o., februar 2022;
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/11, 60/12
– tehn. popr., Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 9/14 – SD 1
OPN Polzela, 7/17 – tehn. popr., 5/18 – tehn. popr. , 4/19 tehn. popr. in št. 4/21 – SD
2 OPN Polzela);
 Ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN pod cerkvijo - del
območja MO PO 01, MO PO 08, in MO PO 53, Elektro Celje d.d., številka projekta
179/21;
 Geodetski načrt – št. GEOPRO2020-125GN, GEOPRO d.o.o.;
 Geološko – geotehnično poročilo, št. GM-167/2021; GIH, geologija in hidrologija,
Judita Črepinšek s.p.);
 iObčina, Občina Polzela https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=polzela.
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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 Polzela je sprejela Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta v območjih EUP MO PO 01, MO PO 08 in MO PO 53, v naselji Polzela z oznako OPPN
Pod cerkvijo«, ki ga je dne 25.3.2021 sprejel župan Občine Polzela. Sklep o začetku postopka
je objavljen v Polzelanu št. 3/2021.
Načrtovana je gradnja maksimalno 32 stanovanjskih enot. Vsaka stanovanjska enota leži na
lastni parceli, v okviru katere je predvidena pripadajoča zunanja ureditev z dovozom in
parkirnimi mesti.
V predmetnem območju OPPN sta načrtovana dva tipa vzorca zidave in sicer tip A - samostojne
enostanovanjske hiše in tip B – dvojčki.
V centralnem delu območja (v zanki ceste »B«), je predvideno otroško igrišče.
Na skrajnem jugovzhodnem delu območja je predvidena javna zelena površina.
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.
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 Polzela) 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.

10
RCI d.o.o., Teharska 40, 3000 Celje
Št. Elaborata ekonomike: 1353/2022

Elaborat ekonomike za:
OPPN Pod cerkvijo – del območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53, ID številka prostorskega akta: 2340
Naročnik: Občina Polzela

4. OBMOČJE IN PREDMET NAČRTOVANJA OPPN
4.1. Prostorski akt
Območje ureja naslednji prostorski akt:


Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/11 in
60/12 tehn. popr. ter Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 9/14,
7/17 - tehn. popr., 5/18 – tehn. popr. in 4/19 – teh.popr.); v nadaljevanju OPN.

V skladu z OPN se predmetno območju nahaja na enoti urejanja prostora KPR PO in sicer:
Podenota urejanja prostora
Namenska raba prostora
Podrobna namenska raba
prostora

del PO 1/1, PO 1/53
Območje stavbnih zemljišč
SSg - stanovanjske površine s
spremljajočimi manjšimi
gospodarskimi dejavnostmi

del PO 1/8
Območje centralnih dejavnosti
CU- osrednja območja centralnih
dejavnosti

Širše območje predmetnega območja je t.i. območje ob razbremenilniku, katero sestavlja
osem manjših enot, eno izmed njih je tudi predmetno območje, to je območje PO 1/1 - Pod
cerkvijo.
Meja predmetnega območja, območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod
cerkvijo – del območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53, v nadaljevanju
OPPN, sega izven območja določenega v OPN, saj se je prilagodila programskim zahtevam in
lastniškim razmeram na terenu.
Varstvenimi režimi
 Varstvo voda, vodnih virov in tal:
Majhen del predmetnega območja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju –
VVO III za zajetja Breg, določenem z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna
telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče ( Uradni
list RS, št. 98/11, 93/13 in 84/16).
 Območja ohranjanja narave:
Predmetno območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območji ohranjanja
narave.
 Varstva kulturne dediščine:
Obravnavano območje se nahaja izven evidentiranih in zavarovanih območji kulturne
dediščine.
 Naravne omejitve: Predmetno območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so
poplavnost in plazovitost terena.
 Predmetno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal
znaša 0,15 g.
Območje OPPN je po namenski rabi prostora opredeljeno kot območje:
 SSg – stanovanjske površine s spremljajočimi manjšimi gospodarskimi dejavnostmi,
 CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
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Večina predvidene ureditve bo potekala na SSg namenski rabi, le del severnega območja
poselitve nekoliko poseže še na namensko rabo CU. Osnovna dejavnost na območju OPPN bo
bivanje s spremljajočimi mirnimi dejavnosti (kot so: manjši frizerski, kozmetični saloni, pisarne
in podobne storitve).
Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:










novogradnja,
prizidava,
odstranitev in druga pripravljalna dela,
rekonstrukcija,
spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnostih,
gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike in prometa,
urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic in prometnic,
postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov,
vzdrževalna dela na objektih in napravah.

Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo:
Stanovanjske stavbe:


Enostanovanjske stavbe.

Nestanovanjske stavbe:
Nezahtevni in enostavni objekti (nadstrešnice, vrtne ureditve kot so bazeni, ute,
pergole,
 ograje, oporni zidovi, priključki in objekti gospodarske javne in prometne
infrastrukture,
 pomožni objekti v javni rabi, urbana oprema).


Objekti prometne infrastrukture:


lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:


lokalni cevovodi, elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja

Drugi gradbeni inženirski objekti:
drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroška in druga
javna igrišča),
 drugi gradbeni inženirski objekti, ki so uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa).
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4.2. Območje občinskega podrobnega načrta
Celotno območje OPPN-ja je v velikosti cca 2,1 ha. Območje OPPN predstavljajo zemljišča s
parcelnimi št. 829/1, 829/6, del 890/1, del 891/1, 892/2, del 892/3, del 894/1, del 896/1,
896/6, 896/7, del 1117, vse k.o. 992 Polzela. Območje obdelave se lahko v samem postopku
priprave OPPN tudi spremeni. Prav tako lahko načrtovanje omrežij gospodarske javne
infrastrukture poseže izven predmetnega območja.

4.3. Predmet načrtovanja OPPN
Arhitekturno oblikovanje objektov
Stavbe so pravokotne tlorisne oblike (okvirni tlorisni gabariti objektov 8,0m x 11, m –
enostanovanjske hiše in 7,0m x 10,0m - dvojčki), z možnostjo dodajanja volumnov, etažnosti
P+1 (pritličje in nadstropje), maksimalne višine 11,0 m. Stavbe imajo ob dostopni strani
predvideno parkiranje, ki se lahko uredi tudi v garaži ali pod nadstrešnico. Strehe morajo biti
simetrične dvokapnice, naklona minimalno 320, dopustna je izvedba čopov, frčad in strešnih
oken. Barva kritine je lahko rdeča, opečna, črna ali siva, vendar poenotena na celotnem
območju OPPN.
Na nadstrešnicah oziroma garažah je lahko ravna streha ( dopustne pohodne, kot tudi zelene
strehe). Slemena streh morajo potekati vzporedno z daljšo stranjo stavbe. Ob cesti »A« in cesti
»C« morajo potekati slemena prevladujočega volumna stanovanjske stavbe pravokotno na
cesto in ob cesti »B« vzporedno s cesto. Sleme stanovanjske stavbe na parceli 27 lahko poteka
pravokotno ali vzporedno s cesto.
Oblikovanje fasad in umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo
enostavno in poenoteno, barve fasade v manj intenzivnih svetlih barvnih tonih.
Faktor zazidanosti zemljišča je maksimalno 0,40, faktor izrabe zemljišča je maksimalno 1,2.
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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 se načrtuje izvedba naslednje komunalne opreme in ureditev:
Prometno omrežje in parkirne površine
Za načrtovano pozidavo v območju OPPN je potrebno zagotoviti prometne površine in jih
povezati z obstoječim prometnim omrežjem. Glavni dostop na predmetno območje je z
severne strani z občinske ceste 493831.
Prometno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljajo tri ceste in sicer, povezovalna
cesta »A«, ki je načrtovana tako, da povezuje severni in južni del območja in ima možnost
nadaljevanja proti vzhodu. Na to cesto se priključujeta enosmerni cesti »B« in »C«, cesta »C«
povezuje predmetno območje z obstoječo poselitvijo na zahodni strani območja.
Cesta A:
pločnik
zeleni pas z drevoredom
vozišče
bankina
Skupaj

1 x 1,30 m
1 x 1,20 m
2 x 2,75 m
1 x 0,75 m
8,75 m

Cesta B:
bankina
vozišče
Skupaj

2 x 0,50 m
1 x 3,50 m
4,50 m

Cesta C:
bankina
vozišče
skupaj

2 x 0,50 m
1 x 3,50 m
4,50 m

Cestno omrežje znotraj območja se predvidi z naslednjimi elementi: Projektni elementi
v križiščih in priključkih ter dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo
zagotavljati prevoznost intervencijskim, dostavnim in komunalnim vozilom.
 Vse povozne in pohodne površine oziroma manipulativne površine morajo biti
izvedene v proti-prašni izvedbi (utrjene površine), z ustrezno rešenimi
odvodnjavanjem padavinskih voda ter dimenzionirane za prevoz s tovornimi vozili.
 Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh
površinah), ki so namenjene pešcem. Elementi ceste ne smejo prestavljati nevarnosti
pri gibanju na tistih površinah (brez grajenih in komunikacijskih ovir), ki so namenjene
pešcem. Prav tako morajo biti predvideni ustrezni dostopni elementi brez
arhitekturnih ovir za potrebe invalidnih oseb.
 Parkiranje mora biti zagotovljeno na lastnih parcelah in sicer 2PM/stanovanjsko enoto.
V kartografskem delu je prikazan načelni tloris garaže ali nadstrešnice ter dovoz in
odstavno mesto. Natančna velikost in lokacija se določi v projektni dokumentaciji.
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Izvedba prometnega omrežja se lahko izvaja fazno. V času gradnje predmetnega
območja je za potrebe gradbišča obvezna uporaba predvidenega prometnega omrežja.

Javna razsvetljava
Na celotnem območju OPPN je predvideno omrežje javne razsvetljave, ki se naveže na
obstoječe omrežje javne razsvetljave, s predhodno proučitvijo potrebnih ukrepov razširitve
obstoječega omrežja in opreme. Oprema javne razsvetljave mora biti predvidena in izvedena
v skladu s standardi in tipizacijo, ki obstaja v Občini Polzela, če ne naj bo le ta poenotena na
območju OPPN. Pri načrtovanju javne razsvetljave se upošteva veljavna uredba svetlobnega
onesnaževanja okolja.
Vodovodno omrežje
Oskrba predvidenih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko javnega
vodovoda v izvedbi PE DN 125mm, ki se nahaja na severu obravnavanega območja. Na
obravnavanem območju bo potrebno zgraditi novo sekundarno vodovodno omrežje v utrjenih
površinah, ki bo tvorilo krožno zanko. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
Montažo vodovodnega priključka lahko izvede le operater vodovodnega omrežja ali od njega
pooblaščeni izvajalci pod nadzorom operaterja vodovodnega omrežja. Obvezno je
upoštevanje določil veljavne zakonodaje, kataster vodovodnih naprav in objektov ter
pridobitev mnenje k projektnim rešitvam za gradnjo predvidenih objektov pred izdajo
gradbenega dovoljenja. V fazi izvedbe del je obvezno sodelovanje s strokovnimi službami
upravljavca vodovodnega omrežja.
Kanalizacijsko omrežje
Na območju OPPN je načrtovano ločeno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
Komunalne odpadne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
vode z javnih cest ter Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda. Kanalizacija komunalne
odpadne vode naj poteka v cestnem telesu ureditvenega območja in se priključi na zgrajeno
kanalizacijsko omrežje, v kanal FK1.0, PVC DN 250, ki se nahaja jugovzhodno od
obravnavanega območja in se zaključi s centralno čistilno napravo. Predvideti je potrebno
izvedbo hišnih priključnih jaškov za posamezne enote. V javno odpadno komunalno
kanalizacijo je možno navezati izključno komunalne odpadne vode. Navezavo izvede
upravljalec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izvajalec.
Padavinske vode strešin in utrjenih površin je potrebno prioritetno ponikati lokalno v podtalje,
skladno z zaključki geomehanskega poročila. Ponikovalnice je potrebno locirati izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin. V kolikor ponikanje zaradi geološke sestave zemljine ni
možno, je potrebno padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik (z
zadrževanjem hipnega odtoka – zadrževalniki padavinskih vod).
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih
površin objektov in vsebuje usedljive snovi, je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo zajeti
in mehansko obdelati v ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilniku olj.
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Plinovodno omrežje
Distribucijsko plinovodno omrežje je zgrajeno severno od obravnavanega območja v kolesarski
stezi ob Malteški cesti, odseka V18 PE125 in V19-1-PE125, oba delovnega tlaka 4 bar in je
dovolj zmogljivo za napajanje novih ureditev. Za obravnavano območje se lahko predvidi
razširitev plinovodnega omrežja po vseh načrtovanih cestah in priključitev novih objektov.
Novo plinovodno omrežje se naveže na obstoječa odseka na severu. Potrebno izvesti primerno
dimenzionirano plinifikacijo predvidenega območja s plinovodnimi priključki in z navezavo na
obstoječe distribucijsko omrežje.
Ogrevanje in hlajenje bo urejeno individualno. Predvideno je ogrevanje objektov z zemeljskim
plinov oziroma uporaba obnovljivih virov energije (biomasa, toplotne črpalke), trajnih virov
energije ( solarni sistemi, kolektorji…) in zemeljske energije (geosonde). Dopustni so tudi drugi
viri ogrevanja. V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda – voda in tipa zemlja – voda
je potrebno pridobiti dovoljenje za raziskavo podzemne vode.
Ravnanje z odpadki
Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in odjemno mesto za ločeno zbiranje
odpadkov. Zbirno mesto je urejen prostor v objektu ali ob njem, kamor se postavijo zabojniki
za odpadke. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz
vozilom za odvoz odpadkov. Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na
obravnavanem območju upoštevati veljavno zakonodajo.
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Druga gospodarska javna infrastruktura na območju obravnave
Elektroenergetsko omrežje
Na območju OPPN se nahaja obstoječ DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, ki je razlog za omejitveni
faktor, ki znaša 10 m na vsako stran od osi obstoječega DV 20 kV.
SN kablovodi - varianta 1
Omenjeni obstoječ DV 20 kV se kablira od točke A (opor. št. 7) do točke B (opor. št. 13), s
predvidenim SN 20 kV kablovodom DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 7 - DV 20 kV D8/5
Polzela Jelen, opor. št. 13, ki se na obeh straneh zaključi s kabelskimi končniki in vključi na DV
20 kV. S tem se vzpostavi prvotno stanje. Oporišči št. 7 in 13 se zaradi demontaže daljnovoda
na tej relaciji rotirajo v smer simetrale notranjega kota (ali po potrebi zamenjata z novim),
glede na predvideno stanje poteka daljnovoda. Predvideni SN KB 20 kV se na območju OPPN
uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo, izven območja pa se položi prosto v zemljo,
razen na točkah križanj s komunalnimi vodi ali potekom pod asfaltnimi površinami.
SN kablovodi - varianta 2
Omenjeni obstoječ DV 20 kV se demontira in opusti od točke A (opor. št. 7) do točke B (opor.
št. 14). V obstoječi TP 20/0,4 kV Polzela Glavnik se predvidi zamenjava SN bloka. Predvideni
SN KB 20 kV DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 7 - TP Polzela Glavnik se na eni strani priključi
v TP Polzela Glavnik v vodno celico predvidenega SN bloka, na drugi strani pa se v tč. A uvede
na predviden lesen A-drog in priključi na DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen. Predvideni SN KB 20 kV
se od obstoječe TP Polzela Glavnik do območja OPPN, ter po območju OPPN, uvede v
predvideno elektro kabelsko kanalizacijo. Izven območja pa se položi prosto v zemljo, razen
na točkah križanj s komunalnimi vodi ali potekom pod asfaltnimi površinami. Predvideni SN
KB 20 kV DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen, opor. št. 14 - TP Polzela Glavnik se na eni strani priključi
v TP Polzela Glavnik v vodno celico predvidenega SN bloka, na drugi strani pa se v tč. B uvede
na predviden lesen A-drog in priključi na DV 20 kV D8/5 Polzela Jelen. Predvideni SN KB 20 kV
se položi delno v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo, ter delno prosto v zemljo.
NN kablovodi
Iz obstoječe TP Polzela Glavnik se predvidi NN kabel, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2, ki se na eni
strani v TP Polzela Glavnik priključi na predviden izvod I25: PS-RO1 in PS-RO2, na drugi strani
pa se priključi v predvideno PS-RO1. Iz predvidene PS-RO1 se predvidi odcep za napajanje
predvidene PS-RO2, ter odcepi za napajanje sedmih stanovanjskih hiš. Odcep za napajanje
predvidene PS-RO2 se izvede z NN kablom, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2. Vsak posamezen odcep
za napajanje stanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70 mm2, ki se priključi
v posamezno prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO). Iz predvidene PS-RO2 se
predvidijo odcepi za napajanje osmih stanovanjskih hiš. Vsak posamezen odcep za napajanje
stanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70 mm2, ki se priključi v posamezno
prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO).
Iz obstoječe TP Polzela Glavnik se predvidi NN kabel, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2, ki se na eni
strani v TP Polzela Glavnik priključi na predviden izvod I26: PS-RO3 in PS-RO4, na drugi strani
pa se priključi v predvideno PS-RO3. Iz predvidene PS-RO3 se predvidi odcep za napajanje
predvidene PS-RO4, ter odcepi za napajanje devetih stanovanjskih hiš. Odcep za napajanje
predvidene PS-RO4 se izvede z NN kablom, tip NAY2Y-J 4 x 240 mm2.
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Vsak posamezen odcep za napajanje stanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NAY2Y-J 4
x 70 mm2, ki se priključi v posamezno prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO). Iz
predvidene PS-RO4 se predvidijo odcepi za napajanje sedmih stanovanjskih hiš. Vsak
posamezen odcep za napajanje stanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NAY2Y-J 4 x 70
mm2, ki se priključi v posamezno prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO). Merilna
mesta se predvidijo tako, da je zagotovljen stalni in nemoten dostop. V obeh variantah je za
napajanje (32) stanovanjskih hiš predvidena skupna odjemna moč (glede na izdane konkretne
smernice) 270 kW, z upoštevanjem faktorja istočasnosti v skladu s študijo »Kriteriji
načrtovanja NN omrežja, št. 2400-2018« pa znaša skupna odjemna moč 200 kW. Predvidena
odjemna moč je na razpolago na NN zbiralnicah obstoječe TP Polzela Glavnik (varianta 1), oz.
se predvidi v TP Polzela Glavnik (nadomestna, varianta 2).
Zasaditev dreves, grmičevja in podobnega je možna na minimalni oddaljenosti 2,5 m od osi
elektro vodov, ob pogoju, da so elektro vodi mehansko zaščiteni s cevjo EPC Φ 160 mm.
Sestavni del OPPN je idejni projekt Ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju
OPPN Pod Cerkvijo – del območja MO PO 01, MO PO 08 in MO PO 53, št. 179/21, julij 2021.
Potrebno je pridobiti upravno in projektno dokumentacijo ter pridobiti služnostne pogodbe za
zemljišča, čez katere bo potekala trasa elektroenergetske infrastrukture.
Investitor si mora k izdelani projektni dokumentaciji pridobiti mnenje k projektnim rešitvam
za gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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Telekomunikacijsko omrežje:
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK in KKS omrežja. Trase
obstoječih kablov se določi z zakoličbo in jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti v zaščitne
cevi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca. Za trase novih
telekomunikacijskih vodov je potrebno predvideti kabelsko kanalizacijo s PVC cevmi premer
110 ali 125mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevni premera 50mm. Za priključitev
načrtovanih objektov na omrežje je potrebno sodelovanje z upravljavcem omrežja.
Priključevanje na omrežje se izdela v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja in mora biti usklajeno z ostalimi komunalnimi vodi.

20
RCI d.o.o., Teharska 40, 3000 Celje
Št. Elaborata ekonomike: 1353/2022

Slika 2: Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI, TIURB d.o.o.

Elaborat ekonomike za:
OPPN Pod cerkvijo – del območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53, ID številka prostorskega akta: 2340
Naročnik: Občina Polzela

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 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 predloga
OPPN, TIURB d.o.o. in primerljivih cen zemljišča na širšem območju Polzele;
 strošek gradnje nove komunalne opreme smo privzeli na podlagi ocenjenih vrednosti
dopolnjenega osnutka predloga OPPN, TIURB d.o.o.;
 podatke o drugih stroških nove komunalne opreme smo pridobili od Občine Polzela.
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 bodo ureditev električnih vodov na območju OPPN (elektro oprema)
financirali na podlagi bodočega dogovora o investicijskih sovlaganjih (Zapisnik - investicijska
vlaganja št. DL 30/2022) upravljalec, naročnik in bodoči investitorji.
Elaborat ekonomke ne zajema stroškov morebitne dograditve plinovodnega omrežja po vseh
načrtovanih cestah in priključitev novih objektov.
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 zagotovijo sami
investitorji.
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Tabela 1: Ocena stroškov izgradnje nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture po vrstah
infrastrukture in po stalnih cenah

Ceste
Cesta A
Cesta B
Cesta C

m2
m2
m2
m2

količina
(ocena)
2.350,00
650,00
1.150,00
550,00

Hodnik za pešce
Hodnik za pešce - cesta A

m2
m2

Fekalna kanalizacija
V cesti A
V cesti B
V cesti C
Priklop na javni kanal

Nova komunalna oprema

enota

cena
(ocena)

skupaj

skupaj z ddv

100,00
100,00
100,00

235.000,00
65.000,00
115.000,00
55.000,00

286.700,00
79.300,00
140.300,00
67.100,00

228,00
228,00

70,00

15.960,00
15.960,00

19.471,20
19.471,20

m1
m1
m1
m1
m1

562,00
194,00
172,00
89,00
107,00

200,00
200,00
200,00
200,00

112.400,00
38.800,00
34.400,00
17.800,00
21.400,00

137.128,00
47.336,00
41.968,00
21.716,00
26.108,00

Meteorna kanalizacija
V cesti A
V cesti B

m1
m1

473,00
193,00
162,00

220,00
220,00

111.260,00
42.460,00
35.640,00

135.737,20
51.801,20
43.480,80

V cesti C

m1

105,00

220,00

23.100,00

28.182,00

Priklop na ponikovalni jašek
Ponikovalni jašek

m1
kos

13,00
1,00

220,00
7.200,00

2.860,00
7.200,00

3.489,20
8.784,00

Javna razsvetljava
V cesti A
V cesti B
V cesti C

m1
m1
m1
m1

451,00
201,00
150,00
100,00

80,00
80,00
80,00

36.080,00
16.080,00
12.000,00
8.000,00

44.017,60
19.617,60
14.640,00
9.760,00

Vodovod
V cesti A
V cesti B
V cesti C
Nadzemni hidranti

m1
m1
m1
kos

202,00
170,00
152,00
4,00

200,00
200,00
200,00
1.500,00

110.800,00
40.400,00
34.000,00
30.400,00
6.000,00

135.176,00
49.288,00
41.480,00
37.088,00
7.320,00

Zasaditev, zelene površine, igrišče
Javne zelene površine (zatravitev, drevesa, …)
Otroško igrišče

m2
m2

972,00
592,00
380,00

30,00
200,00

93.760,00
17.760,00
76.000,00

114.387,20
21.667,20
92.720,00

Ekološki otok
Otok

kos
kos

1,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

7.320,00
7.320,00

Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje
Zasebna zemljišča

m2

3.550,00
3.550,00

30,00

106.500,00
106.500,00

129.930,00
129.930,00

827.760,00

1.009.867,20

Skupaj

Opombe:
 v tej fazi gre za oceno podlagi stalnih cen (april 2022);
 v primeru, da ima občina Polzela 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 Ocena stroškov izgradnje nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture po stalnih cenah

št.
1

Ocena stroškov

Skupaj brez DDV

Skupaj z DDV

Stroški nove komunalne opreme

721.260

879.937

Ceste

235.000

286.700

Hodnik za pešce

15.960

19.471

Fekalna kanalizacija

112.400

137.128

Meteorna kanalizacija

111.260

135.737

Javna razsvetljava

36.080

44.018

Vodovod

110.800

135.176

Zasaditev, zelene površine, igrišče

93.760

114.387

Ekološki otok

6.000

7.320

Stroški dokumentacije, vodenja in nadzora nove komunalne opreme

106.814

130.313

Stroški izdelave OPPN

12.100

14.762

950

1.159

Stroški dokumentacije nove komunalne opreme 8%

57.701

70.395

Stroški vodenja in nadzora po GZ nove komunalne opreme 5%

36.063

43.997

Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje

106.500

129.930

Stroški odkupa zemljišča (zemljišče, cenitev)

106.500

129.930

Stroški za pridobitev služnostnih pravic

0

0

Stroški odškodnin za objekte, posevke

0

0

3.651

4.454

787

960

2.864

3.494

0

0

Stroški druge komunalne opreme - V1

192.038

234.286

Stroški druge komunalne opreme - V2

216.774

264.464

168.662

205.768

190.552

232.473

0

0

1.450

1.769

21.926

26.750

24.772

30.222

938.225

1.144.634

192.038
216.774
1.130.263
1.154.999

234.286
264.464
1.378.921
1.409.098

Stroški izdelave elaborata ekonomike

2

3

Drugi stroški nove komunalne opreme
Geodetski posnetek območja, parcelacija
Geomehansko poročilo
Arheološke raziskave

4

Ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN Pod
Cerkvijo - V1
Ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN Pod
Cerkvijo - V2
TK, KTV omrežje
Stroški dokumentacije, IDP Elektro Celje
Stroški dokumentacije, vodenja in nadzora druge komunalne opreme
13% - V1
Stroški dokumentacije, vodenja in nadzora druge komunalne opreme
13% - V2
SKUPAJ STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME - komunalni
prispevek (1+2+3)

SKUPAJ DRUGI STROŠKI OPREMLJANJA (4) -V1
SKUPAJ DRUGI STROŠKI OPREMLJANJA (4) - V2
SKUPAJ CELOTNI STROŠKI OPREMLJANJA (1+2+3+4+5) -V1
SKUPAJ CELOTNI STROŠKI OPREMLJANJA (1+2+3+4+5) - V2
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Za izvedbo druge komunalne opreme je bila izdelana Strokovna podlaga IDZ projekt - Ureditev
elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN Pod cerkvijo - del območja MO PO 01,
MO PO 08, in MO PO 53, Elektro Celje d.d., številka projekta 179/21.
Za ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN sta pripravljeni 2 varianti in
V1 in V2.
Varianta V1
Po oceni načrtovalcev (Elektro Celje) je julija 2021 znašala vrednost del variante V1 153.329,00
€ brez ddv. Ta vrednost se je po oceni načrtovalcev do aprila 2022 povečala za cca. 10 % in
znaša 168.661,90 € brez ddv.
Tej vrednosti smo dodali še 13% stroškov za vodenje, dokumentacijo in nadzor v višini
21.926,00 € brez ddv ter stroške izdelave IDZ v višini 1.450,00 € brez ddv.
Skupni ocenjeni stroški za drugo komunalno opremo po V1 tako znašajo 192.038 € brez ddv
(po stalnih cenah april 2022).
Varianta V2
Po oceni načrtovalcev (Elektro Celje) je julija 2021 znašala vrednost del variante V2 173.229,00
€ brez ddv. Ta vrednost se je po oceni načrtovalcev do aprila 2022 povečala za cca. 10 % in
znaša 190.551,90 € brez ddv.
Tej vrednosti smo dodali še 13% stroškov za vodenje, dokumentacijo in nadzor v višini
24.772,00 € brez ddv ter stroške izdelave IDZ v višini 1.450,00 € brez ddv.
Skupni ocenjeni stroški za drugo komunalno opremo po V2 tako znašajo 216.774,00 € brez
ddv (po stalnih cenah april 2022).
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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 3: Predvideni viri financiranja izvedbe investicije po stalnih cenah
št.

Viri financiranja

Znesek brez DDV

Znesek z DDV

938.225

1.144.634

0

0

192.038

234.286

216.774

264.464

SKUPAJ V1

1.130.263

1.378.921

SKUPAJ V2

1.154.999

1.409.098

1

Investitorji za novo komunalno opremo

2

RS/EU sredstva za novo komunalno opremo

3

Stroški druge komunalne infrastrukture (občina, investitorji in upravljalci)
- V1
Stroški druge komunalne infrastrukture (občina, investitorji in upravljalci)
- V2

Stroški druge komunalne opreme so pripravljeni v varianti V1 in V2, zato se tudi skupni stroški
komunalnega opremljanja OPPN prikazujejo v 2 variantah.
Na podlagi dogovora bodo v primeru OPPN investitorji sami zgradili del ali celotno novo
komunalno opremo območja. S tem se šteje, da so investitorji poravnali obveznost plačila
celote ali dela komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
Investitorji kot zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so dožni poravnati tudi del
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, če se nova komunalna oprema
posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oz. bremeni že zgrajeno
komunalno opremo.
Komunalni prispevek ne vključuje gradnje individualnih priključkov. Le-te zagotovijo sami
investitorji.
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5.4. Opredelitev etapnosti gradnje načrtovane komunalne opreme in druge
gospodarske javne infrastrukture
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora
biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami.
V tabeli je predpostavljen okvirni časovni načrt (terminski plan).
Tabela 4: Okvirni časovni načrt izvajanja opremljanja

Aktivnost
Sprejem OPPN Pod cerkvijo

Rok izvedbe
april 2022

Začetek izgradnje nove komunalne opreme

2023

Začetek izgradnje druge komunalne opreme

2023

Zaključek vseh komunalnih ureditev in roki možne priključitve na
komunalno opremo

2024

V okvirnem časovnem načrtu (terminskem planu) so predpostavljeni osnovni mejniki
načrtovane izvedbe.
Časovni načrt izvedbe se mora prilagajati naslednjim fazam po sprejetju OPPN (DGD, PZI in
izvedbe ter uporabnega dovoljenja in prevzema v uporabo javne komunalne infrastrukture).
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Elaborat ekonomike za:
OPPN Pod cerkvijo – del območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53, ID številka prostorskega akta: 2340
Naročnik: Občina Polzela

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, …).
Statistično lahko pričakujemo pri 31 novih stanovanjskih zgradbah 93 stanovalcev. Ker pa je
nemogoče v naprej predvideti čas pozidave in to ali bo šlo za priseljence ali pa samo za
preselitev znotraj občine, je težko napovedati obseg in časovni potek uporabe družbene
infrastrukture.
Pri izdelavi naloge je potrebno opozoriti, da se vplivi na družbeno infrastrukturo pojavijo po
izvedbi in s pričetkom obratovanja investicije oz. uporabo zgrajenih objektov. Posledice se
pojavijo z različno zakasnitvijo glede na pričetek uporabo objektov.
Obstaja visoka stopnja tveganja za napovedovanje nastanka potreb po uporabi družbene
infrastrukture. Za izdelavo analize bi potrebovali podatke o strukturi prebivalcev in razmerje
med priseljenimi in stalnimi prebivalci območja OPPN. Za objekte družbene infrastrukture tudi
nismo razpolagali z analizami razpoložljivosti objektov (različnimi kazalniki, analizami kapacitet
osnovnih šol, gravitacijskimi kazalniki zdravstvenih zavodov, športnih objektov, ….).
Ocenjujemo, da v tej fazi sprejemanja OPPN ni mogoče oceniti oz. napovedati obseg in časovni
potek uporabe družbene infrastrukture, zato tudi ne prikazujemo te analize v elaboratu
ekonomike.
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