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1. POVZETEK
Predvidena je izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela–
uradno prečiščeno besedilo 1 (Polzelan, Poročevalec občine Polzela – Uradne objave, št.
5/2018), v nadaljevanju SD UN, v skladu z Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017).
Prostorski izvedbeni pogoji opredeljeni v veljavnem prostorskem aktu namreč ne omogočajo
ureditve, ki bi zadoščala sedanjim potrebam razvoja občine na tem območju. Velik del
pozidave, predvidene po veljavnem prostorskem aktu, je že izvedene. Na nekaterih zemljiščih
pa je potreba po spremembi predvidenih ureditev, ki so določena z veljavnim prostorskim
aktom. Gradivo za pripravo SD OLN je bilo javno razgrnjeno in v času javne razgrnitve ni bilo
pripomb oz. mnenj na izhodišča.
Opis načrtovanih prostorskih ureditev
Območje A – poslovno trgovski center z osrednjim trgom
Načrtovan poslovno – turistični objekt na severnem obrobju trga z oznako 2, se nadomesti z
objektom za storitvene dejavnost (avtopralnica in sesalnica). Načrtovan bencinski servis z
oznako 3 ob predvideni obvoznici, se nadomesti s poslovnim objektom. Odprt prostor se
uskladi z novo načrtovanimi objekti.
Območje B – območje za šport in rekreacijo
Načrtovano območje za teniška igrišča na skrajnem severovzhodu ob obvoznici z oznako ŠR2
in načrtovani spremljajoči objekti športno rekreacijskega območja z oznako 11 in 12 se
nadomesti z dvema večstanovanjskima objektoma – Vila bloki, kar je v skladu z četrtim
odstavkom 284. člena 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-tehn. popr , 7/17-tehn. popr, 5/18-tehn.popr, 4/19– tehn. popr in 4/21.
Območje C – območje šole
Na območju osnovne šole je načrtovana prizidava z oznako 10. S spremembami in
dopolnitvami prostorskega akta, se omogočila drugačna prizidava šole. Odprt prostor se
uskladi z novo načrtovano prizidavo.
Območje D – območje večstanovanjskih stavb
Načrtovan večstanovanjski objekt (Vila blok) z oznako 4, ki leži na južnem delu načrtovane
večstanovanjske pozidave med območjem kmetijske zadruge in načrtovano obvoznico, se
nadomestil z enostanovanjskimi objekti. Skrajno južni del območja bodo ozelenjene površine.
Odprt prostor se uskladi z novo načrtovanimi objekti.
Območje E – območje vrtca
Na vzhodnem delu območja, ob cesti se odstranjeni stanovanjski objekti nadomestijo s
parkiriščem.
Prometno omrežje
Območje A: Dostop na predmetno območje bo urejen iz vzhodne strani po obstoječih poteh.
Območje B: Dostop na predmetno območje bo urejen iz južne strani iz dostopne ceste, ki vodi
na obstoječe parkirišče.
Območje C: Za dostop do predmetnega območja se bo uporabljal že obstoječ dovoz.
Območje D: Dostop na predmetno območje bo urejen iz vzhodne strani in sicer iz mestne oz.
krajevne ceste 493947.
Območje E: Uvoz in izvoz bosta potekala iz mestne oz. krajevne ceste 49381.
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Vodovodno omrežje
Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko
zgrajenih javnih vodovodov v izvedbi PE DN 160 mm in NL DN 100 mm, ki se nahajata na
obravnavanem območju, pri upoštevanju obstoječe poselitve.
Novi in obstoječi objekti se bodo oskrbovali z vodo preko hišnih priključkov ločenih za vsak
objekt posebej. Potrebna bo izgradnja skupinskih priključkov s posameznimi odcepi za hišne
priključke.
Kanalizacijsko omrežje
lz obravnavanih območji se bodo odpadne komunalne vode odvajale v zgrajeno javno
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo. Izdelati bo potrebno še
sekundarno odpadno komunalno kanalizacijo v cestnem telesu z ustreznimi jaški in odcepi za
hišne priključne jaške za vsak objekt posebej.
Plinovodno omrežje
V osrednjem delu območja SD UN, na Malteški cesti, je zgrajeno plinovodno omrežje
delovnega tlaka 4 bar, odseki V12-PE125, V17-PE125, V18-PE125 in V19-1-PE125. V
severozahodnem delu pa je na cesti LC 493947 zgrajeno plinovodno omrežje delovnega tlaka
4 bar, odseki V12-1-PE40 in V12-2-PE40. Poleg tega so na teh odsekih že puščeni priključni
plinovodi za stavbe predvidene v območjih A in D. Za območji A in D je plinovodno omrežje že
zgrajeno, zato se predvidi navezavo nova predvidenih stavb na zgrajene odseke V-12-1PE125
in V12-2-PE40. Za oskrbovanje večstanovanjskih stavb v območju B se predvidi razširitev
plinovodnega omrežja po Šolski ulici z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje na odsek
V19-1-PE125.
Elektroenergetsko omrežje
Območje A:
Obstoječa SN KB sta v predvidenem območju gradnje že položena v obstoječo kabelsko
kanalizacijo in s tem mehansko zaščitena. Za območje se predvideva priključna moč 40 kW za
avtopralnico ter 130 kW za poslovni objekt (energija za napajanje objektov je na razpolago na
nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela TUŠ). Za napajanje avtopralnice se iz
obstoječe TP Polzela Tuš predvidi nov NN kabel, ki se priključi v predvideno prostostoječo
priključno merilno omaro PS-PMO na parceli 792/3 k.o. 992 Polzela. Za napajanje poslovnega
objekta se iz obstoječe TP Polzela Tuš predvidi nov NN kabel, ki se v predvidenem objektu
priključi v vgradno priključno omaro V-PMO na fasadi.
Območje B:
Ob robu območja poteka obstoječ SN KB, ki je položen v kabelsko kanalizacijo. Za območje se
predvideva priključna moč 450 kW (energija za napajanje objektov je na razpolago na
nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Šola). Za napajanje objekta se predvidita
nova NN kabla, ki se v predvidenem objektu priključita v energetski prostor.
V TP Polzela Šola se prehodno preuredi in dogradi NN blok, kjer bo prostor za predvidene
izvode. Po potrebi se zamenja obstoječi transformator (630 kVA) z večjim (1000 kVA).
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Območje C:
Osnovna šola je priključena na distribucijsko omrežje preko obstoječega merilnega mesta št.
2-1533 v vgradni priključni merilni omari – V-PMO z zakupljeno odjemno močjo cca. 138 kW.
Za območje se predvideva priključna moč 60 kW. Zaradi predvidene prizidave in posledično
povečanja odjemne moči na skupno odjemno moč 198 kW, je potrebno NN kabel zamenjati z
NN kablom z večjim presekom. Na obstoječih delih šole je nameščena sončna elektrarna,
katera je priključena preko ločenega NN KB iz obstoječe TP Polzela Šola.
Območje D:
Ob robu območja izgradnje treh enostanovanjskih objektov potekajo obstoječi SN in NN
podzemni el. en. vodi, ki jih je potrebno v območju predvidenih utrjenih površin izvesti v
kabelski kanalizaciji. Za območje se predvideva priključna moč 50 kW (energija za napajanje je
na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Gasilni dom. Iz TP Polzela
Gasilni dom je potrebno predvideti nov NN izvod z kablom do prostostoječe razdelilne omare
PS-RO1, od koder se predvidijo trije odcepi, po eden za vsako predvideno prostostoječo
priključno omaro PS-PMO, ki bodo napajale posamezne enostanovanjske hiše).
Območje E:
V predmetnem območju predvidenih parkirnih površin potekajo obstoječi NN podzemni el.
en. Vodi in prostostoječa razdelilna omarica PS-R2. Obstoječa prostostoječo razdelilno
omarico PS R2 se prestavi ob zahodni rob parcele 835/2 k.o. 992 Polzela. Iz prostostoječe
razdelilne omare se demontira in opusti obstoječ dovodni NN kabel, ki je na drugi strani
priključen v prostostoječo razdelilno omaro PS-P3. Za napajanje omenjene PS-R2 se iz ZP
Polzela Šola predvidi nov izvod, ki se izvede z NN kablom in se položi v kabelsko kanalizacijo.
Iz PS-R2 se izvedejo trije odcepi (Odcep 1: Cerkev, Župnija, Odcep 2: Električne polnilnice,
Odcep 3 Javna razsvetljava).
Za območje se predvideva priključna moč 5 kW za cestno razsvetljavo ter 100 kW za morebitne
električne polnilce. Odcep za električne polnilce se izvede z NN kablom, ki se uvede v
predvideno prostostoječo priključno merilno omaro PS-PMO, ki se postavi poleg prestavljene
priključno razdelilne omare PS-R2. Odcep za javno razsvetljavo se prav tako izvede z NN
kablom, ki se uvede v predvideno PS-PMO poleg prestavljene priključno razdelilne omare PSR2. V predvideno PS-PMO se namesti oprema za upravljanje javne razsvetljave in oprema za
meritev električne energije.
Telekomunikacijsko omrežje:
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega in predvidenega
telekomunikacijskega omrežja.
Ocena celotnih stroškov komunalnega opremljanja območja je 158.572 € neto.
O tega predstavlja ocena celotnih stroškov izgradnje nove komunalne opreme 51.514 €
neto.
Ocena stroškov izgradnje druge (elektro) komunalne opreme je 107.058 € 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.
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V primeru SD UN bodo ureditev električnih vodov na območju 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.
Ocenjujemo, da v tej fazi sprejemanja SD UN 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, SD UN) 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, SD UN 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:
 Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela, št. 36/2020,
TIURB d.o.o., december 2021;
 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);
 Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela (Uradni list RS, št. 19/2005);
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela
(Uradni list RS, št. 26/2012);
 Tehnični popravek Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (Polzelan, Poročevalec
občine Polzela – Uradne objave, št. 1/2014 in 10/2017):
 Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela – uradno prečiščeno besedilo 1 (Polzelan,
Poročevalec občine Polzela – Uradne objave, št. 5/2018), v nadaljevanju SD UN;
 Ureditev elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN UN Center Polzela (št.
178/21, Elektro Celje d.d.);
 Geodetski načrt – št. GEOPRO2020-125GN, GEO informatika, GEOPRO d.o.o.;
 Geološko – geotehnično poročilo, št. GM-198/2020; 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).

10
RCI d.o.o., Teharska 40, 3000 Celje
Št. Elaborata ekonomike: 1354/2022

Elaborat ekonomike za:
Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela, ID številka prostorskega akta: 2208
Naročnik: Občina Polzela

3. NAMEN IN CILJI NALOGE
Občina Polzela je sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
ureditvenem načrtu Center Polzela«, ki ga je dne 14.12.2020 sprejel župan Občine Polzela.
Sklep o začetku postopka je objavljen v Polzelanu št. 10/2020.
Predvidena je izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela–
uradno prečiščeno besedilo 1 (Polzelan, Poročevalec občine Polzela – Uradne objave, št.
5/2018), v nadaljevanju SD UN, v skladu z Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017).
Prostorski izvedbeni pogoji opredeljeni v veljavnem prostorskem aktu namreč ne omogočajo
ureditve, ki bi zadoščala sedanjim potrebam razvoja občine na tem območju. Velik del
pozidave, predvidene po veljavnem prostorskem aktu, je že izvedene. Na nekaterih zemljiščih
pa je potreba po spremembi predvidenih ureditev, ki so določena z veljavnim prostorskim
aktom. Gradivo za pripravo SD OLN je bilo javno razgrnjeno in v času javne razgrnitve ni bilo
pripomb oz. mnenj na izhodišča.
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 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.
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4. OBMOČJE IN PREDMET NAČRTOVANJA SD UN
4.1. Prostorski akt
Območje ureja naslednji prostorski akt:








Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela, TIURB d.o.o.,
december 2021;
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);
Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela (Uradni list RS, št. 19/2005);
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela
(Uradni list RS, št. 26/2012);
Tehnični popravek Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (Polzelan, Poročevalec
občine Polzela – Uradne objave, št. 1/2014 in 10/2017);
Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela – uradno prečiščeno besedilo 1 (Polzelan,
Poročevalec občine Polzela – Uradne objave, št. 5/2018), v nadaljevanju SD UN.

Raba zemljišča
Spremembe in dopolnitve območja A, C, E
Enota urejanja prostora
01 KPR PO
Osnovna namenska raba prostora
Območje stavbnih zemljišč
Podrobna namenska raba prostora
C – območja centralnih dejavnosti

Enota urejanja prostora
Osnovna namenska raba prostora
Podrobna namenska raba prostora

Spremembe in dopolnitve območja B
01 KPR PO
Območje stavbnih zemljišč
B – posebna območja

Enota urejanja prostora
Osnovna namenska raba prostora
Podrobna namenska raba prostora

Spremembe in dopolnitve območja D
01 KPR PO
Območje stavbnih zemljišč
U - območje stanovanj (SS – stanovanjske površine)

Varstvenimi režimi
 Varstvo voda, vodnih virov in tal:
Predmetno območje leži izven vodovarstvenih območji.
 Območja ohranjanja narave:
Predmetno območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območji ohranjanja
narave.
 Varstva kulturne dediščine:
Predmetno območje, ki je razdeljeno na pet prostorsko funkcionalnih območij, v
območju D (območje večstanovanjskih stavb) posega v robni del enote registrirane
nepremične dediščine Polzela - Vaško jedro (EŠD 24569). Območje E (območje vrtca)
se nahaja v neposredni bližini spomenikov Polzela - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3270) in
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Polzela - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (EŠD 10459). Območje A (poslovno
trgovski center z osrednjim trgom) in B (območje za šport in rekreacijo) sta locirana na
robu naselja in s tem vplivnega območja spomenika Polzela - Dvorec Šenek s parkom
(EŠD 7891).
 Predmetno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal
znaša 0,15 g.
Območje UN Center Polzela, znotraj katerega so predvidene spremembe in dopolnitve,
leži v JZ delu občine Polzela, v naselju Polzela. Območje zajema obstoječe urbano središče
naselja Polzela in območja severno od regionalne ceste in šole, do predvidene obvoznice
na severnem obrobju razširjenega naselja. Na severozahodu ureditveno območje meji na
zavarovano območje naselja, na jugu poteka meja po obstoječi krožni cesti stanovanjskega
območja in zahodnem robu območja cerkve, na severozahodu pa se v podaljšku dovozne
ceste k športni dvorani proti severu navezuje na načrtovano obvoznico.
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4.2. Območje občinskega podrobnega načrta
Spremembe in dopolnitve so predvidene na vseh petih prostorskih funkcionalnih območji
znotraj meje veljavnega ureditvenega načrta in obsegajo naslednja zemljišča s parcelnimi št.
vse k.o. 992 Polzela:
 območje A: 787/6, 787/7, 792/3, 792/4,
 območje B: 781/4, 782/3, 783/3, 784/4,
 območje C: 779/1, 779/2, 780/1, 780/2
 območje D: 796/3, 796/5, 797/4, 797/5,
 območje E: *76, *77/3, *77/4, 835/2
Predmetno območje sprememb in dopolnitev predstavljajo v večini nepozidane kmetijske
površine, razen območje C, ki predstavlja območje šole – razširjeno ograjeno območje.
4.3. Predmet načrtovanja SD UN
Opis načrtovanih prostorskih ureditev
Območje A – poslovno trgovski center z osrednjim trgom
Načrtovan poslovno – turistični objekt na severnem obrobju trga z oznako 2, se nadomesti z
objektom za storitvene dejavnost (avtopralnica in sesalnica). Načrtovan bencinski servis z
oznako 3 ob predvideni obvoznici, se nadomesti s poslovnim objektom. Odprt prostor se
uskladi z novo načrtovanimi objekti.
Območje B – območje za šport in rekreacijo
Načrtovano območje za teniška igrišča na skrajnem severovzhodu ob obvoznici z oznako ŠR2
in načrtovani spremljajoči objekti športno rekreacijskega območja z oznako 11 in 12 se
nadomesti z dvema večstanovanjskima objektoma – Vila bloki, kar je v skladu z četrtim
odstavkom 284. člena 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-tehn. popr. 7/17-tehn. popr. 5/18-tehn.popr, 4/19– tehn. popr in 4/21.
Območje C – območje šole
Na območju osnovne šole je načrtovana prizidava z oznako 10. S spremembami in
dopolnitvami prostorskega akta, se omogočila drugačna prizidava šole. Odprt prostor se
uskladi z novo načrtovano prizidavo.
Območje D – območje večstanovanjskih stavb
Načrtovan večstanovanjski objekt (Vila blok) z oznako 4, ki leži na južnem delu načrtovane
večstanovanjske pozidave med območjem kmetijske zadruge in načrtovano obvoznico, se
nadomestil z enostanovanjskimi objekti. Skrajno južni del območja bodo ozelenjene površine.
Odprt prostor se uskladi z novo načrtovanimi objekti.
Območje E – območje vrtca
Na vzhodnem delu območja, ob cesti se odstranjeni stanovanjski objekti nadomestijo s
parkiriščem.
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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 SD UN se načrtuje izvedba naslednje komunalne opreme in ureditev:
Prometno omrežje in parkirne površine
Vse prometne in manipulativne površine morajo biti izvedene v proti-prašni izvedbi, z ustrezno
rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda. Za celotno območje morajo biti predvideni
ustrezni dostopni elementi brez arhitekturnih ovir za potrebe invalidnih oseb. Možna je fazna
izvedba, vendar mora vsaka faza predstavljati funkcionalno in prometno-tehnično zaključeno
celoto. Parkirna mesta za stanovanjske hiše se uredijo na zunanjih površinah ali/in v
nadstrešnicah / garažah z upoštevanjem normativa 2PM na stanovanjsko enoto. Parkirna
mesta za poslovne prostore se uredijo na zunanjih površinah ali/in v podzemnih garažah z
upoštevanjem normativa 1/30PM neto površine. Število parkirnih mest za stanovanjske bloke,
ki so določena v Ureditvenem načrtu se spremenijo in sicer iz 1PM/stanovanjsko enoto na
1,5PM/stanovanjsko enoto.
Območje A
Dostop na predmetno območje bo urejen iz vzhodne strani po obstoječih poteh.
Območje B
Dostop na predmetno območje bo urejen iz južne strani iz dostopne ceste, ki vodi na obstoječe
parkirišče.
Območje C
Za dostop do predmetnega območja se bo uporabljal že obstoječ dovoz.
Območje D
Dostop na predmetno območje bo urejen iz vzhodne strani in sicer iz mestne oz. krajevne
ceste 493947.
Dostopna cesta se predvidi z naslednjimi elementi:
bankina
1 x 0,50 m
vozišče
2 x 2,00 m
bankina
1 x 0,50 m
Skupaj
5,00 m
Območje E
Uvoz in izvoz bosta potekala iz mestne oz. krajevne ceste 49381.
Vodovodno omrežje
Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko
zgrajenih javnih vodovodov v izvedbi PE DN 160 mm in NL DN 100 mm, ki se nahajata na
obravnavanem območju, pri upoštevanju obstoječe poselitve.
Novi in obstoječi objekti se bodo oskrbovali z vodo preko hišnih priključkov ločenih za vsak
objekt posebej. Potrebna bo izgradnja skupinskih priključkov s posameznimi odcepi za hišne
priključke. Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se zaradi nepovratnega ventila v vodomerni
garnituri ne bo kompenziralo v sistem javnega vodovoda, kar mora projektant upoštevati pri
projektiranju interne vodovodne instalacije.
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Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih
hidrantov. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine,
Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,00 m, Vsi odcepi in hišni
priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov, vodomeri se vgradijo v zunanje
vodomerne jaške, Montažo vodovodnega priključka lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o., ali za to
registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec d.o.o.
Kanalizacijsko omrežje
lz obravnavanih območji se bodo odpadne komunalne vode odvajale v zgrajeno javno
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo. Izdelati bo potrebno še
sekundarno odpadno komunalno kanalizacijo v cestnem telesu z ustreznimi jaški in odcepi za
hišne priključne jaške za vsak objekt posebej.
Nova odpadna komunalna kanalizacija se bo navezovala na obstoječe kanale, ki se nahajajo
na obravnavanem območju. Odpadne komunalne 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 ter Pravilnikom
o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih ter padavinskih voda. Minimalni odmik novih objektov od javne kanalizacije mora
znašati najmanj 3,00 m. Čiste padavinske vode lahko ponikajo lokalno v podtalje ali se vodijo
v površinski odvodnik, onesnažene pa je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in
maščob.
V primeru načrtovanja ponikanja padavinskih odpadnih voda, je pred načrtovanjem potrebno
tak način odvodnje uskladiti z mnenjem geomehanika in odvod padavinskih in drugih vod
načrtovati skladno z zaključki geomehanika o primernosti tal za ponikanje in tudi skladno s
prepovedi in omejitvami Zakona o vodah. Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v
skladu z določila Zakona o vodah in sicer na tak način, da bo v čim manjši meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom v vodotoke ali javni kanalizacijski sistem. V primeru iztokov
padavinskih vod v vode, ne smejo izpustne glave padavinskih odpadnih voda segati v svetli
profil struge. Oblikovane morajo biti pod naklonom brežine. Na območju iztokov mora biti
struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
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Plinovodno omrežje
V osrednjem delu območja SD UN, na Malteški cesti, je zgrajeno plinovodno omrežje
delovnega tlaka 4 bar, odseki V12-PE125, V17-PE125, V18-PE125 in V19-1-PE125. V
severozahodnem delu pa je na cesti LC 493947 zgrajeno plinovodno omrežje delovnega tlaka
4 bar, odseki V12-1-PE40 in V12-2-PE40. Poleg tega so na teh odsekih že puščeni priključni
plinovodi za stavbe predvidene v območjih A in D. Za območji A in D je plinovodno omrežje že
zgrajeno, zato se predvidi navezavo nova predvidenih stavb na zgrajene odseke V-12-1PE125
in V12-2-PE40. Za oskrbovanje večstanovanjskih stavb v območju B se predvidi razširitev
plinovodnega omrežja po Šolski ulici z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje na odsek
V19-1-PE125.
Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES)
se za obravnavano območje predvidi ogrevanje objektov z zemeljskim plinom v kombinaciji z
obnovljivimi viri energije. Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje
zmogljivost obstoječe infrastrukture v skladu z Energetskim zakonom EZ-1 če mu višina
omrežnine, potrjena s strani Agencije za energijo, to omogoča.
Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja
lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in sistemska obratovalna navodila. Gradnjo novega plinovodnega omrežja
in priključkov lahko izvede le sistemski operater ali od njega pooblaščeni izvajalci pod
nadzorom sistemskega operaterja. Priključitev novo načrtovanih objektov na plinovodno
omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priključitev po energetskem zakonu EZ-1.
V okviru komunalnega reda se plinovodno omrežje umesti v pločnik ali v kolesarsko stezo, v
kolikor to ni mogoče, pa v rob ceste ob vodovodu z upoštevanjem predpisanih minimalnih
odmikov, ki omogočajo ločeno gradnjo posameznih vodov. Vsa križanja plinovoda z
načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvideni pod
koti od 30° do 90° in morajo biti v projektni dokumentaciji DGD prikazana in projektno
obdelana. V 2,50 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja
s koreninami globlje od 0,5 m.
Ravnanje z odpadki
Zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov se mora izvajati v skladu z določili občinskega
odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki. Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto
in prevzemno mesto za odpadke. Zbirno mesto je urejen prostor v objektu ali ob njem, kamor
se postavijo zabojniki za odpadke. Na odjemnem mestu izvajalec javne službe odpadke
prevzame. Prevzemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz
vozilom in odvoz odpadkov. Predviden način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja z odpadki. V
času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki, v skladu z
veljavno zakonodajo.
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Druga gospodarska javna infrastruktura na območju obravnave
Elektroenergetsko omrežje
V območju predvidenih ureditev se nahajajo sledeči obstoječi elektro vodi:
 SN 20 kV podzemni el. en. vod D8 DV Polzela: K8/2 - TP Polzela TUŠ - TP Gasilni dom,
 SN 20 kV podzemni el. en. vod D8 DV Polzela: K8/9 - TP Polzela Šola - TP Polzela TUŠ,
 SN 20 kV podzemni el. en. vod D8 DV Polzela: K8/10 - TP Polzela TUŠ - DV Polzela,
 NN 1 kV podzemni el. en. vodi,
 razdelilna omarica RS R2.
Postavitev kakršne koli ograje v varovalnem pasu obstoječih SN podzemnih el. en. vodov je
nedopustno. V sled sprostitve zemljišča je potrebno prej navedene obstoječe podzemne SN in
NN el. en. vode v območju predvidenih prostorskih ureditev preurediti oziroma prestaviti izven
območja predmetne gradnje in sicer:
Območje A:
 Obstoječa SN KB sta v predvidenem območju gradnje že položena v obstoječo kabelsko
kanalizacijo in s tem mehansko zaščitena.
 Za območje se predvideva priključna moč 40 kW za avtopralnico ter 130 kW za poslovni
objekt (energija za napajanje objektov je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah
obstoječe TP Polzela TUŠ).
 V varovalnem pasu SN el. en. podzemnih vodov ni dopustno nižanje nivelete terena. V
kolikor predpisanega odmika in višine ne bo možno doseči, je prej navedene vode
potrebno prestaviti izven območja predmetne gradnje.
 Za napajanje avtopralnice se iz obstoječe TP Polzela Tuš predvidi nov NN kabel, ki se
priključi v predvideno prostostoječo priključno merilno omaro PS-PMO na parceli
792/3 k.o. 992 Polzela.
 Za napajanje poslovnega objekta se iz obstoječe TP Polzela Tuš predvidi nov NN kabel,
ki se v predvidenem objektu priključi v vgradno priključno omaro V-PMO na fasadi.
Območje B:
 Ob robu območja poteka obstoječ SN KB, ki je položen v kabelsko kanalizacijo.
 Za območje se predvideva priključna moč 450 kW (energija za napajanje objektov je na
razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Šola).
 Za napajanje objekta se predvidita nova NN kabla, ki se v predvidenem objektu
priključita v energetski prostor.
 V TP Polzela Šola se prehodno preuredi in dogradi NN blok, kjer bo prostor za
predvidene izvode. Po potrebi se zamenja obstoječi transformator (630 kVA) z večjim
(1000 kVA).
Območje C:
 Osnovna šola je priključena na distribucijsko omrežje preko obstoječega merilnega
mesta št. 2-1533 v vgradni priključni merilni omari – V-PMO z zakupljeno odjemno
močjo cca. 138 kW.
 Za območje se predvideva priključna moč 60 kW.
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Zaradi predvidene prizidave in posledično povečanja odjemne moči na skupno
odjemno moč 198 kW, je potrebno NN kabel zamenjati z NN kablom z večjim
presekom.
 Na obstoječih delih šole je nameščena sončna elektrarna, katera je priključena preko
ločenega NN KB iz obstoječe TP Polzela Šola.


Območje D:
 Ob robu območja izgradnje treh enostanovanjskih objektov potekajo obstoječi SN in
NN podzemni el. en. vodi, ki jih je potrebno v območju predvidenih utrjenih površin
izvesti v kabelski kanalizaciji.
 Za območje se predvideva priključna moč 50 kW (energija za napajanje je na razpolago
na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Gasilni dom. Iz TP Polzela Gasilni
dom je potrebno predvideti nov NN izvod z kablom do prostostoječe razdelilne omare
PS-RO1, od koder se predvidijo trije odcepi, po eden za vsako predvideno
prostostoječo priključno omaro PS-PMO, ki bodo napajale posamezne
enostanovanjske hiše).
Območje E:
 V predmetnem območju predvidenih parkirnih površin potekajo obstoječi NN
podzemni el. en. Vodi in prostostoječa razdelilna omarica PS-R2.
 Obstoječa prostostoječo razdelilno omarico PS R2 se prestavi ob zahodni rob parcele
835/2 k.o. 992 Polzela.
 Iz prostostoječe razdelilne omare se demontira in opusti obstoječ dovodni NN kabel,
ki je na drugi strani priključen v prostostoječo razdelilno omaro PS-P3. Za napajanje
omenjene PS-R2 se iz ZP Polzela Šola predvidi nov izvod, ki se izvede z NN kablom in se
položi v kabelsko kanalizacijo.
 Iz PS-R2 se izvedejo trije odcepi (Odcep 1: Cerkev, Župnija, Odcep 2: Električne
polnilnice, Odcep 3 Javna razsvetljava).
 Za območje se predvideva priključna moč 5 kW za cestno razsvetljavo ter 100 kW za
morebitne električne polnilce. Odcep za električne polnilce se izvede z NN kablom, ki
se uvede v predvideno prostostoječo priključno merilno omaro PS-PMO, ki se postavi
poleg prestavljene priključno razdelilne omare PS-R2. Odcep za javno razsvetljavo se
prav tako izvede z NN kablom, ki se uvede v predvideno PS-PMO poleg prestavljene
priključno razdelilne omare PS-R2. V predvideno PS-PMO se namesti oprema za
upravljanje javne razsvetljave in oprema za meritev električne energije.
Telekomunikacijsko omrežje:
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega in predvidenega omrežja. Pred
pričetkom del je obvezna zakoličba vodov.
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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 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 gradnje nove komunalne opreme smo privzeli na podlagi ocenjenih vrednosti
dopolnjenega osnutka SD UN, 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 SD UN bodo ureditev električnih vodov na območju (elektro oprema) financirali na
podlagi bodočega dogovora o bodočega dogovora o investicijskih sovlaganjih (Zapisnik investicijska vlaganja št. DL 12/2022) 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 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

Nova komunalna oprema

enota

količina
(ocena)

cena
(ocena)

skupaj

skupaj z ddv

Javna parkirna mesta
Trg sv. Marjete (15+1 PM)
Zelenice

m2
m2
m2

520,00
371,00
149,00

100,00
30,00

41.570,00
37.100,00
4.470,00

50.715,40
45.262,00
5.453,40

Hodnik za pešce
Trg sv. Marjete

m2
m2

97,00
97,00

70,00

6.790,00
6.790,00

8.283,80
8.283,80

48.360,00

58.999,20

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

48.360

58.999

Javna parkirna mesta

41.570

50.715

Hodnik za pešce

6.790

8.284

Stroški dokumentacije, vodenja in nadzora nove komunalne opreme

17.527

21.383

Stroški izdelave SD UN

10.290

12.554

950

1.159

Stroški dokumentacije nove komunalne opreme 8%

3.869

4.720

Stroški vodenja in nadzora po GZ nove komunalne opreme 5%

2.418

2.950

Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje

0

0

Stroški odkupa zemljišča (zemljišče, cenitev)

0

0

Stroški za pridobitev služnostnih pravic

0

0

Stroški odškodnin za objekte, posevke

0

0

3.154

3.848

868

1.059

2.286

2.789

0

0

Stroški druge komunalne opreme

107.058

130.611

Ureditev NN elektro priključkov stanovanjskih objektov

93.459

114.020

0

0

Stroški dokumentacije, IDP Elektro Celje

1.450

1.769

Stroški dokumentacije, vodenja in nadzora druge komunalne opreme
13%

12.150

14.823

51.514

62.847

107.058
158.572

130.611
193.458

Stroški izdelave elaborata ekonomike

2

3

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

4

TK, KTV omrežje

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

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

Za izvedbo druge komunalne opreme je bila izdelana Strokovna podlaga IDZ projekt Ureditev
elektroenergetskih vodov in naprav na območju OPPN UN Center Polzela (št. 178/21, Elektro
Celje d.d.).
Po oceni načrtovalcev (Elektro Celje) je julija 2021 znašala vrednost del 84.962,50 € brez ddv.
Ta vrednost se je po oceni načrtovalcev do aprila 2022 povečala za cca. 10 % in znaša 93.458,75
€ brez ddv.
Tej vrednosti smo dodali še 13% stroškov za vodenje, dokumentacijo in nadzor v višini 12.150
€ brez ddv ter stroške izdelave IDZ v višini 1.450,00 € brez ddv. Skupni ocenjeni stroški za drugo
komunalno opremo tako znašajo 107.058 € 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

1

Občina Polzela za novo komunalno opremo

51.514

62.847

2

RS/EU sredstva za novo komunalno opremo

0

0

3

Stroški druge komunalne infrastrukture (investitorji in
upravljalci)

107.058

130.611

158.572

193.458

SKUPAJ

Izdelava dokumentacije za SD UN Center Polzela se financira 50 % s strani občine in 50 % s
strani pobudnikov oz. lastnikov znotraj območja obravnave.
Komunalni prispevek ne vključuje gradnje individualnih priključkov. Le-te zagotovijo sami
investitorji po območjih A, B, C, D in E.
Posamezni investitorji so v primeru obravnavanega območja dožni poravnati še komunalni
prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, če gradijo nove objekte ali
povečujejo tlorisno površino ali če spreminjajo namembnost.
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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 tabeli je predpostavljen okvirni časovni načrt (terminski plan).
Tabela 4: Okvirni časovni načrt izvajanja opremljanja

Aktivnost
Sprejem SD UN Center Polzela

Rok izvedbe
maj 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 SD UN (DGD, PZI in
izvedbe ter uporabnega dovoljenja in prevzema v uporabo javne komunalne infrastrukture).
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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, …).
Statistično lahko pričakujemo pri 11 novih stanovanjskih zgradbah oz. enotah 33 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 SD UN. 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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