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POVZETEK KLJUČNIH UGOTOVITEV 
 
 
Temeljni namen elaborata ekonomike je, da se z njim v vseh fazah priprave prostorskega akta, s 
katerim se načrtujejo ustrezne prostorske ureditve, preverja racionalnost pri načrtovanju prostorskih 
ureditev ter da se tisti, ki pripravljajo in sprejemajo prostorske akte, informirajo o posledicah takšnih 
ali drugačnih odločitev na obveze v zvezi z zagotavljanjem komunalne opreme in druge gospodarske 
javne infrastrukture ter družbene infrastrukture. 
 
Temu namenu sledi tudi predmetni elaborat ekonomike, izdelan za Občinski podrobni prostorski 
načrt v občini Vojnik; (v nadaljevanju: OPPN). 
 
 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) zajema zemljišča s parc. štev. 161 k.o. 

1070 Arclin. Velikost območja prostorske ureditve znaša 7626,00m2. 
 
Območje prostorske ureditve se na vzhodni strani povezuje z obstoječo prometnico. Na južni in 
severni strani so obstoječa pozidana stavbna zemljišča, tako da ima načrtovano območje vpliv na 
prometno, komunalno in energetsko omrežje. 
 
 
Elaborat ekonomike je namenjen opredelitvam komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture, ki je potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev za območje z OPPN 
načrtovane stanovanjske gradnje, prav tako pa tudi ocenam vplivov načrtovanih prostorskih ureditev 
na kapacitete posameznih vrst družbene infrastrukture. 
 
 
Območje, za katerega se izdeluje OPPN, je komunalno neopremljeno. Za potrebe načrtovane 
zazidave bo potrebno izvesti ustrezne priključke na obstoječe omrežje oziroma zgraditi infrastrukturo 
znotraj območja OPPN in jo priključiti na obstoječe omrežje na obrobju območja OPPN. 
 
 
Komunalne opreme v smislu definicije po ZureP-2 v OPPN ni načrtovane, saj je komunalna oprema in 
druga gospodarska javna infrastruktura na območju OPPN ali v njegovi neposredni bližini že izgrajena 
in omogoča priključitev z OPPN načrtovanih prostorskih ureditev. Zato v tem elaboratu ekonomike ni 
ocenjenih stroškov, ki bi bili vezani na novogradnjo, dograditev ali rekonstrukcijo obstoječe 
komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture; vsa »infrastruktura« na območju 
OPPN bo zgrajena kot priključek v lasti investitorja. 
 
 
Druge vrste načrtovane infrastrukture, ki je predvidena z OPPN in ki je pomembna za opremljenost 
zemljišč ter za funkcioniranje na zemljiščih zgrajenih objektov, predstavlja drugo gospodarsko 
infrastrukturo. Tudi te v tem elaboratu ekonomike ni bilo potrebno opredeliti in oceniti, saj ne gre za 
novo javno infrastrukturo, ampak v celoti za gradnjo priključkov, ki bodo v lasti investitorja in jih bo 
investitor zgradil na lastne stroške. 
 
 
Priključke na območju OPPN predstavlja naslednja infrastruktura: 

- prometne površine vključno s priključki; 
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- izgradnja vodovodnega cevovoda znotraj območja OPPN (priključitev na obstoječe 
vodovodno omrežje); 

- izgradnja ustreznega kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda in priključitev na 
obstoječe omrežje; 

- priključek na elektroenergetsko omrežje; 
- priključitev na omrežje TK in KKS; 
- priključitev na plinovodno omrežje. 

 
 
Komunalna ureditev območja OPPN mora potekati sočasno z gradnjo objekta  na tem območju. 
 
 
 
 
 
Kot družbena infrastruktura v smislu Pravilnika o elaboratu ekonomike je v elaboratu ekonomike 
upoštevana naslednja družbena infrastruktura: 

- objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole); 
- objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja); 
- športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti). 

 
 
V tem elaboratu ekonomike ni potrebno izdelati analize obstoječe družbene infrastrukture in ocene 
novih potreb po njej, saj načrtovane prostorske ureditve ne vplivajo na obstoječo družbeno 
infrastrukturo. Prostorske ureditve, načrtovane z OPPN, so namenjene gradnji trgovske stavbe, kar 
ne predstavlja dodatne poseljenosti in dodatnih prebivalcev na območju. Zaradi tega izdelava 
elaborata ekonomike za družbeno infrastrukturo ni potrebna. 
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1. NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
 
Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) s 01. 06. 
2018 so bile vzpostavljene pravne podlage za uporabo nekaterih novih instrumentov pri načrtovanju 
oz. urejanju prostora v slovenski praksi. Njihov skupni imenovalec je cilj, da se izboljša kvaliteta 
prostorskega načrtovanja, da se načrtuje celostno in kompleksno ter da so tisti, ki sprejemajo 
odločitve o načrtovanih prostorskih ureditvah, čim bolj korektno in celovito ter pravočasno 
seznanjeni s posledicami svojih odločitev. 
 
 
Med nove instrumente, ki jih je opredelil ZUreP-2, sodi tudi elaborat ekonomike. 
 
 
 
Temeljni namen elaborata ekonomike je, da se z njim v vseh fazah priprave prostorskega akta, s 
katerim se načrtujejo ustrezne prostorske ureditve, preverja racionalnost pri načrtovanju prostorskih 
ureditev ter da se tisti, ki pripravljajo in sprejemajo prostorske akte, informirajo o posledicah svojih 
odločitev na obveze v zvezi z zagotavljanjem komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture ter družbene infrastrukture. V elaboratu ekonomike se pripravijo in pridobijo 
informacije o nekaterih ekonomskih posledicah odločitev, s katerimi se opredelijo pogoji za izvedbo 
načrtovanih prostorskih ureditev in izpostavijo obveze, ki jih bo morala izpolniti lokalna skupnost 
oziroma 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. To pomeni, da se lahko načrtovane prostorske ureditve še dodatno preverijo, 
dopolnijo, popravijo, spremenijo, določi primerna etapnost izvajanja ali v skrajnem primeru celo 
opustijo. 
 
 
 
Meseca julija 2019 je pričel veljati Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19), sprejet 
na podlagi 65. člena ZUreP-2. S pravilnikom sta podrobneje določeni vsebina in oblika elaborata 
ekonomike. 
 
 
Elaborat ekonomike se pripravi k občinskemu prostorskemu načrtu (OPN) ali občinskemu 
podrobnemu prostorskemu načrtu (OPPN), 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 v najširšem smislu (t.j. negativni primarni in sekundarni učinki) za zagotovitev 
komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter družbene infrastrukture. Potrebno 
je, da občina pri sprejemanju odločitev o načrtovanih prostorskih ureditvah pozna in se zaveda 
posledic svojih odločitev na gospodarsko javno in družbeno infrastrukturo, saj s sprejetjem 
prostorskega akta sprejema tudi določene obveze  v zvezi z njihovim zagotavljanjem.  
 
Podlaga, v kateri so predstavljene opisane posledice načrtovanih prostorskih ureditev, je elaborat 
ekonomike.  
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Namen te naloge je izdelava elaborata ekonomike k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. 
 
Ker se z elaboratom ekonomike preverja racionalnost načrtovanih prostorskih ureditev, je v primeru:  

- opredeljena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura in družbena 
infrastruktura, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za v OPPN načrtovane prostorske ureditve; 
pri tem je gospodarska javna infrastruktura povzeta iz občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, posledice načrtovanih prostorskih ureditev na družbeno infrastrukturo pa so 
ocenjene izvorno, saj v okviru strokovnih podlag za občinski podrobni prostorski načrt 
tovrstne proučitve niso bile izvedene; 

- podana ocena investicij ter ocena možnih virov finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz 
prejšnje alineje oz. opredelitev posledic na določene vrste infrastrukture, izražena z drugimi 
primernimi kazalniki; 

- predlagana etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPPN, ki se nanašajo na komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo. 
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2. PODLAGE ZA PRIPRAVO ELABORATA EKONOMIKE 
 
 
Za pripravo elaborata ekonomike so pomembne: 
1. pravne podlage; 
2. vsebinske podlage. 
 
 
 

2.1. PRAVNE PODLAGE 
 
 
Pravni podlagi za pripravo predmetnega elaborata ekonomike sta: 
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju: ZUreP-2; 
- Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19); v nadaljevanju: pravilnik. 
 
 
Temeljno pravno podlago za elaborat ekonomike predstavlja ZUreP-2. Poleg same opredelitve 
elaborata ekonomike so ključnega pomena še tista zakonska določila, ki se nanašajo na opredelitev 
komunalne opreme, opredelitev druge gospodarske javne infrastrukture in opredelitev družbene 
infrastrukture. Te opredelitve vplivajo na vsebino elaborata ekonomike neposredno. 
 
Elaborat ekonomike je opredeljen v 65. členu ZUreP-2 na naslednji način: 
(1) Skupaj s pripravo občinskega prostorskega načrta in občinskega podrobnega prostorskega 

načrta se pripravi elaborat ekonomike, ki za izvedbo v občinskem prostorskem načrtu in 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje:  
- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno 

infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen;  
- oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje 

alineje;  
- etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v občinskem prostorskem načrtu in občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo. 

(2) Z elaboratom ekonomike se v vseh fazah priprave občinskega prostorskega načrta in 
občinskega podrobnega prostorskega načrta preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih 
ureditev. Elaborat ekonomike je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu. 

(3) Elaborat ekonomike je osnova za pripravo programa opremljanja v skladu s tem zakonom. 
(4) Če se na ravni elaborata ekonomike za pripravo občinskega prostorskega načrta zadostno 

obdelajo vsebine iz prvega odstavka tega člena tudi za potrebe občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, izdelava posebnega elaborata ekonomike zanj ni potrebna. 

(5) Minister podrobneje določi vsebino in obliko elaborata ekonomike. 
 
 
Zakon določa, da se v elaboratu ekonomike obravnavajo komunalna oprema in druga gospodarska 
javna infrastruktura ter družbena infrastruktura. Zato je pomembno tudi, ali in kako ZUreP-2 definira 
komunalno opremo, drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.  
 
ZUreP-2 določa navedene vsebine na naslednji način: 
 

- Komunalna oprema je del gospodarske javne infrastrukture in jo predstavljajo: 
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 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 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 energijo, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 

 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine v javni lasti.  

 

- Druga gospodarska javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura, ki ni komunalna 
oprema in je namenjena za zagotavljanje opremljenosti stavbnega zemljišča.  

 

- 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). 

 
 
 
Pravilnik podrobneje določa vsebino in obliko elaborata ekonomike. Opredeljuje, kaj je namen 
elaborata ekonomike in katere so podlage za njegovo izdelavo. Podrobneje določa, kako se pripravi 
elaborat ekonomike v delu, ki se nanaša na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo ter kako se pripravi v delu, ki se nanaša na družbeno infrastrukturo. Opredeljuje tudi 
obliko elaborata ekonomike. 
 
 
 

2.2. VSEBINSKE PODLAGE 
 
 
Vsebinske podlage za pripravo elaborata ekonomike so vse strokovne podlage, prostorski akt z vsemi 
sestavinami, različne vrste projektne dokumentacije, različne študije in druga gradiva in 
dokumentacija, ki omogočajo čim bolj natančno ocenjevanje učinkov prostorskega akta na 
komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo. 
 
 
Vsebinske podlage za pripravo predmetnega elaborata ekonomike so: 
- Občinski podrobni prostorski načrt EUP AR-2 v občini Vojnik, (izdelal AR projekt d.o.o., št. 

projekta 15/21); v nadaljevanju: OPPN; 
- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora k OPPN. 
 
 
Večina podatkov in strokovnih rešitev načrtovanih prostorskih ureditev je povzetih po OPPN. 
 
 
OPPN je prostorski akt, s katerim občina podrobneje načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena. 
Z njim se za načrtovane prostorske ureditve podrobneje določijo: 
- urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve; 
-        načrt gradbenih parcel; 
-        etapnost izvedbe, če je ta potrebna; 
-        pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo; 
-        rešitve in ukrepe za varovanje zdravja; 
-        rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine; 
-        rešitve in ukrepe za varstvo okolja ter ohranjanje narave; 
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-        rešitve in ukrepe za obrambo; 
-        rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 

požarom; 
-        rešitve in ukrepi za varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč ter druge vsebine glede na namen in 

območje, za katerega se OPPN pripravi. 
 
 
Za pripravo elaborata ekonomike so pomembne vse rešitve, določene z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom, še posebej pa rešitve, ki se nanašajo na pogoje glede gradnje gospodarske 
javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo. 
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3. OBMOČJE IN PREDMET NAČRTOVANJA Z OPPN 
 
 
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje, ki se nahaja ob 
zahodnem delu regionalne ceste ob vstopu v naselje Vojnik. Območje je na vzhodnem delu 
omejeno z regionalno cesto RII-430/0282 Višnja vas - Celje, na jugu in severu s pozidanimi površinami 
ter zahodu s kmetijskimi površinami. 
 
 

Slika 1: Položaj območja OPPN v naselju 
(vir: Atlas okolja) 

 
 
 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) zajema zemljišča s parc. štev. 161 k.o. 

1070 Arclin. Velikost območja prostorske ureditve znaša 7626,00m2. 
 
 
Območje prostorske ureditve se na vzhodni strani povezuje z obstoječo prometnico. Na južni in 
severni strani so obstoječa pozidana stavbna zemljišča, tako da ima načrtovano območje vpliv na 
prometno, komunalno in energetsko omrežje. 
 
Gre za območje, ki je po planskem aktu SSv – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali 
s spremljajočimi dejavnostmi (storitvenih, oskrbnih, upravnih, socialnih in podobnih dejavnosti). 
 
 
Osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč. 
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Podrobnejša namenska raba: BD (površine drugih območij- površine drugih območij, ki so namenjene 
zlasti večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in 
drugim podobnim dejavnostim) v EUP UN1/035. Zemljišče je v naravi kmetijsko zemljišče. 
 
 
Na območju OPPN je možna gradnja: 

- 1230 trgovske stavbe in stavbe za storitveno dejavnost 
- 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (oporni zidovi..) 
- gradbeno inženirski objekti (objekti prometen infrastrukture, cevovodi, komunikacijska 

omrežja in elektroenergetski vodi). 
- 3111 trajno reliefno preoblikovanje terena 

 
Znotraj Območja OPPN je možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi veljavne 
Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost. Dovoljena so odstopanja glede lokacije objektov, pri 
prometni, komunalni in energetski infrastrukturi, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi 
lastništva zemljišč ali združevanja parcel, ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo 
primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve 
ne spreminjajo vsebinskega koncepta izvedbenega načrta. Objekt mora imeti v sklopu območja OPPN 
zadostno število parkirnih mest glede na dejavnost, ki jo opravlja. 
 
 
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 
 
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je pri oblikovanju novih objektov ter 
ureditve zunanjih površin ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so 
za prostor sprejemljive in je nadaljevanje območja v njegovi morfologiji. 
 
Objekti: 

- lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljena so večja odstopanje glede lege 
objektov v smeri sever-jug in vzhod-zahod pod pogojem, da se ne posega v cono 
preglednosti, da so zagotovljeni določeni odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev 
prometnega in energetskega omrežja in da je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest 
glede na dejavnost; 

- horizontalni gabariti: tlorisna velikost objekta se določi z izdelavo projektne 
dokumentacije. Možna so večja odstopanja (v »+« ali v »-«) od horizontalnih gabaritov 
določenih v grafičnih prilogah pod pogojem, da je zagotovljena požarna varnost objekta in 
ustrezno   število parkirnih mest in ustrezni odmiki od javne infrastrukture. 

- vertikalni gabarit: etažnost P. 
- konstrukcija: montažna, betonska, jeklena ali klasično zidana, 
- streha: ravna streha, minimalnega naklona, skrita za zaključnim strešnim vencem ali masko. 

Dovoljena je izvedba drugačnih oblik streh s svetlobnimi trakovi in kupolami. Na strehi je 
dovoljena postavitev tehnoloških naprav pod pogojem, da so skrite za masko in ne presegajo 
višino objekta. Prav tako so dovoljene postavitve fotovoltajike za pridobivanje električne 
energije. 

- fasada: je klasično ometana ali obložena s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz armiranega 
betona, vlaknasto cementnih plošč in stekla. Objekti se lahko obložijo s prefabriciranimi 
fasadnimi paneli iz jeklene profilirane pločevine. Možna je tudi kombinacija navedenih 
fasadnih oblog. Osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno 
zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja. 

- oblikovanje odprtin: svobodno, 
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- zunanja ureditev parcele: na območju OPPN se za gradnjo objekta izvede izravnava terena z 
nivojem regionalne ceste. Na severni, zahodni in južni strani se v ta namen izvedejo 
urejene brežine. Uredijo se parkirna mesta za parkiranje osebnih vozil. Parkirna mesta in 
povozne manipulativne-vozne površine so asfaltirane. Ostali del parcele se zatravi in 
hortikulturno uredi. 

 
 
Odmiki: 
V grafičnih prilogah OPPN so označeni odmiki od parcelnih mej. Možni so tudi manjši odmiki od 
navedenih ob predhodnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Vsi odmiki od meje parcel in med 
objekti morajo omogočati preprečitev širjenje požara na sosednje objekte oziroma morajo biti 
skladni z zakonodajo s področja varstva pred požari. 
 
 
Gradbeno inženirski objekti: 
Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča, ekološki otok, oporni zid in podobno), 
postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in 
naprave zvez in telekomunikacij. 
Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače: 

- ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so asfaltirane, 
- reklamne table in napise s komercialnim namenom je dovoljeno postaviti na lastnem 

zemljišču, 
- osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom 

preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja. 
 
 
Nezahtevni in enostavni objekti: 
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj parcele, namenjen gradnji legalno 
zgrajenih objektov. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80m okoli ureditvenega območja in 
sicer na sam rob parcele, namenjeni gradnji, od roba cestišča pa s soglasjem upravljalca DRSI. Ograje 
ne smejo zmanjšati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih 
dejavnosti. Dovoljena je tudi gradnja nadstreškov in drugih nezahtevnih objektov za potrebe 
dejavnosti. Vsi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti usklajeni z osnovnim objektom. 
 
 
 
 
 
Načrtovane prostorske ureditve so podrobneje predstavljene na izseku iz OPPN v nadaljevanju: 
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Slika 2: Izsek iz OPPN – Ureditvena situacija 
(vir: OPPN) 
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4. KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA 
INFRASTRUKTURA 
 
 

4.1. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA 
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
 
 

4.1.1. Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki služi oskrbi območja 
načrtovane prostorske ureditve in sosednjim poselitvenim območjem ter komunalna oprema in 
druga gospodarska javna infrastruktura, ki služi oskrbi območja načrtovane prostorske ureditve 

 
 
Pravilnik zahteva, da se s OPPN načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna 
infrastruktura členi v dve skupini, in sicer na: 

- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki služi oskrbi območja 
načrtovane prostorske ureditve in sosednjim poselitvenim območjem ter na 

- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki služi zgolj oskrbi 
načrtovane prostorske ureditve. 

 
 
Območje, za katerega se izdeluje OPPN, je komunalno neopremljeno, leži pa tako, da se vsa 
obstoječa javna infrastruktura, na katero se območje navezuje, nahaja v njegovi neposredni bližini oz. 
na samem robu območja. 
 
 
Vsa komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, načrtovana z OPPN, služi 
načrtovani prostorski ureditvi. Zato komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura ni 
razdeljena v dve skupini, kot zahteva pravilnik. 
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4.1.2. Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura 

 
 
Območje, za katerega se izdeluje OPPN, je komunalno neopremljeno, leži pa tako, da se vsa 
obstoječa javna infrastruktura, na katero se območje navezuje, nahaja v njegovi neposredni bližini oz. 
na samem robu območja. 
 
 
 

4.1.2.1. Cestno omrežje 

 
 
Območje se nahaja ob regionalni cesti RII-430, odsek 0282 Višnja vas – Celje na stacionaži od km 
2,196 do km 2,309. 
 
Prometno se bo območje OPPN navezovalo na regionalno cesto preko obstoječega enotnega 
cestnega priključka z urejenim križiščem oziroma zavijalnim pasom na državni cesti. Priključek 
mora biti opremljen s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na 
spremenjene razmere za varno odvijanje prometa. 
 
Pri načrtovanju prometnega omrežja so bile upoštevane smernice RS, Ministrstvo za infrastrukturo, 
DRSI Celje ter projekt ureditve križišča državnih cest R2-430/0282 Višnja vas - Celje in R3-752/7206, 
Arclin-Ljubečna, priključek Ljubečna, št. projekta AP008-20, november 2020(pred recenzijo) in 
koridor čez projektirana parkirišča za ureditev nadomestnega priključka stranke Kozlevčar št. 
parcele 160, k.o. 1070 Arclin. Objekti na območju urejanja morajo imeti zadostno število parkirnih 
mest glede na vrsto dejavnosti in zagotovljeno obračanje vozil na lastni parceli. 
 
Prometne površine na obravnavanem območju morajo biti opremljene s predpisano talno in 
vertikalno signalizacijo. 
 
Morebitna prečkanja komunalnih vodov preko trase regionalne ceste, se morajo izvesti s prevrtanjem 
pravokotno (± 15º) na os regionalne ceste izven območja cestnih priključkov (minimalni odmik 
5,00m) v minimalni globini 1,20m (teme zaščitne cevi), zaščitna cev pa mora segati minimalno 5,00m 
od roba asfalta regionalne ceste. Trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča regionalne 
ceste. 
 
Na obravnavanem območju je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest in sicer: 

- 1 PM / 20m² neto površine - prodajnih površin 
- 1 PM / 40m² neto površin - pisarniških površin 
- 1PM/10 sedežev – gostinski lokal 
- 1PM/30m2 BTP vendar ne manj kot 2PM - poslovni prostori s strankami 
- 1PM/2 zaposlena - poslovni prostori brez strank. 

 
Pri usmeritvi pešcev na peš dostop do objektov, mora biti le-ta v križišču ustrezno varovan (ograja 
ipd.), usmerjen in označen. 
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte, si mora investitor za priključevanje in gradnjo v 
varovalnem pasu regionalne ceste, pridobiti mnenje upravljavcev k projektni dokumentaciji. Pred 
pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po 
potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem. 
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4.1.2.2. Vodovodno omrežje 

 
 
Objekt se nahaja v območju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba objekta s pitno vodo ni 
dovoljena. Oskrba objekta z vodo je možna iz javnega vodovoda, ki poteka ob regionalni cesti in je po 
projektu »Obnova starega vodovoda LŽ 175 mm v trasi regionalne ceste R2-430/0282 Višnja vas - 
Celje na območju Občine Vojnik od južnega konca Keršove ulice proti Arclinu do odcepa za Ljubečno« 
(št. projekta PR-04/20, Tehnični biro d.o.o.) v fazi prenove. Trasa novega vodovoda poteka po 
vzhodnem robu regionalne ceste. Vodovodni priključek za obravnavani objekt se izvede na 
jugovzhodnem delu območja OPPN, kjer regionalno cesto prečka cevovod iz duktilne litine NL DN/ID 
100mm. Po izgradnji novega vodovoda na vzhodni strani regionalne ceste bo uporaba obstoječega 
prečkanja omogočila priključitev obravnavanega objekta znotraj območja OPPN na javni vodovod 
brez posega v regionalno cesto. 
 
Pri projektiranju vodovoda je potrebno upoštevati tudi zahteve glede zagotavljanja požarne varnosti. 
Na južnem delu območju OPPN je predviden hidrant. Hidrant zunaj objekta bo del internega 
vodovodnega omrežja. Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. 
Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen 
upravljavcu vodovoda. 
 
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte si mora investitor pridobiti mnenje k projektni 
dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja za priključek. Pred pričetkom gradnje je obvezna 
zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma 
prestaviti v soglasju z upravljavcem. 
 
 
 

4.1.2.3. Kanalizacijsko omrežje 

 
 
Komunalne odpadne vode in meteorne vode je potrebno odvajati ločeno. Na območju poselitve je 
obvezna priključitev objektov na javno kanalizacijo (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode – UL RS, št. 98/2015). Območje OPPN se nahaja na območju aglomeracije 
št. 20543-Celje 2019. Za odvajanje komunalnih odpadnih vod z območja obravnavanega OPPN se 
zgradi fekalna kanalizacija, ki se priključi na obstoječ javni fekalni kanal (vzhodno od obravnavanega 
OPPN), na revizijski jašek št. 18 na koti najmanj 255,85m nadmorske višine ali višje. Javna kanalizacija 
na območju obravnavane gradnje je del kanalizacijskega sistema ČN Škofja vas 10015. 
 
Za odvod meteornih vod z območja obravnavanega OPPN se zgradi meteorna kanalizacija, ki bo 
odvajala meteorne vode v odprt jarek, ki poteka na zahodni strani ureditve. Kot ukrep za zmanjšanje 
odtoka padavinskih voda z urbanih površin oz. v vodotoke Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik Ur. list RS št. 73/14, 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Ur. list RS 
št. 64/12, 64/14, 98/15), se za meteorne vode s streh in povoznih površin predvidi zadrževanje 

meteornih vod oziroma zadrževalni bazen velikosti cca 30m3 oziroma se ustrezno dimenzionira glede 
na prispevne površine. Preliv meteornih vod se spelje v obstoječ odprt jarek na zahodni strani 
predvidene ureditve. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih površin in je onesnažena z 
usedljivimi snovmi se mora pred iztokom v površinski odvodnik in meteorno kanalizacijo mehansko 
obdelati v usedalniku in lovilcu olj LO q=50l/s v skladu s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS št. 64/12 64/14) Odpadne 
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vode iz prostorov za pripravo hrane morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko lovilca 
maščob. Za lovilec olj in lovilec maščob je potrebno voditi obratovalni dnevnik v skladu z Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS št. 64/12, 
64/14, 98/15). 
 
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS št. 64/12, 64/14, 98/15). 
 
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte si mora investitor pridobiti mnenje k projektni 
dokumentaciji upravljavca za priključek na kanalizacijsko omrežje. Pred pričetkom gradnje je obvezna 
zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma 
prestaviti v soglasju z upravljavcem. 
 
 
 

4.1.2.4. Elektroenergetsko omrežje 

 
 
Strokovne podlage in idejne rešitve napajanja območja obdelave je izdelal Elektro Celje d.d. pod 
številko projekta 124/22 »Ureditev električnih vodov na območju OPPN AR-2«, marec 2022. Za 
potrebe napajanja trgovskega objekta se na območju OPPN-a zgradi nova elektro kabelska 
kanalizacija, ki bo zgrajena iz zaščitnih cevi Ø160 mm in pripadajočih kabelskih jaškov. Glede na 
smernice sta predstavljeni dve varianti napajanja: 
 
Varianta 1: 
Priklop v obstoječo TP Arclin Spar; dolžina trase cca. 95 m. Energija za napajanje predvidenega 
trgovskega objekta je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Arclin Spar s tem, 
da je pred priključitvijo predvidenih NN vodov potrebno razširiti nizkonapetostne zbiralnice kar bo 
izvedlo Elektro Celje d.d.. V primeru izvedbe po varianti 1 je potrebno obstoječo kabelsko kanalizacijo 
med TP Arclin Spar in tč. "A" ustrezno dograditi, s čimer bo omogočen uvlek predvidenih NN 0,4 kV 
kablov. 
 
Od mesta priključitve na električno omrežje (TP Arclin Spar oz. predvidena TP) do predvidene PMO se 
predvideva položitev novega NN električnega energetskega voda, predvidoma bo to kabel tip NAX2Y-
J 4×150 mm² (točen tip kabla določi elektro projektant v fazi priprave dokumentacije PZI). 
Predvidena omarica PMO se vgradi na fasadi novo zgrajenega objekta; Predviden NN kablovod se 
zaključi s kabelskim končnikom ter  se uvede v predvideno PMO, na drugi strani pa se priključi 
na NN ploščo ene od TP. Predvidena PMO bo opremljena z merilno opremo primerno za 
merjenje in obračun moči 130 – 160 kW. 
 
Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati minimalne dopustne polmere krivljenja kablov ter 
maksimalne dopustne sile vlečenja kablov. Po položitvi kablov je potrebno posneti traso ter 
izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom. 
 
Rezervna varianta: 
Kot rezervna varianta se na območju OPPN dopušča izgradnjo nove transformatorske postaje moči 
do 1×630 kVA, ki bo tlorisnih velikosti cca. (2,2×3,7) m ter višine cca. 2,58 m, v katero se vgradi 
transformator ustrezne moči. Na SN stran se predvidoma vgradi tri celični 20 kV stikalni blok s 
celicami Vzk, Vz in T. Lokacija predvidene transformatorske postaje je predvidena tako, da je stalno 
dostopna. Predvidena transformatorska postaja TP 20/0,4 kV se bo vključila v SN 20 kV distribucijsko 
omrežje preko novega SN 20 kV kablovoda, ki se priključi na rezervno vodno celico SN bloka v 
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obstoječi TP Arclin Spar. Glede na tipizacijo Elektra Celje d.d. se uporabijo enožilni kabli tip 
NA2XS(F)2Y 1×150/25 mm², 20 kV. 
 
Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati navodila in priporočila proizvajalcev kablov, smernice 
upravljalcev komunalnih vodov in navodila “Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV “ (Elektroinštitut “ Milan Vidmar “, referat 
št. 2090). 
 
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte si mora investitor pridobiti projektne pogoje, 
soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje in mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
Elektro Celje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu 
samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem. 
 
 
 

4.1.2.5. TK omrežje 

 
 
Na območju urejanja OPPN poteka obstoječe glavno medkrajevno TK omrežje in kabelska 
kanalizacija Telekom Slovenija d.d.. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega 
TK omrežja Telekom Slovenije d.d.. Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. 
Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi v zaščitni cevi ali 
prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.. Za 
priključitev novih objektov na javno TK omrežje Telekom Slovenije d.d. je potrebno v fazi projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v sodelovanju s predstavnikom Telekom 
Slovenije d.d. predvideti in vrisati trase priključkov TK vodov in TK kanalizacije, ki morajo biti 
usklajene s projektom ostalih komunalnih vodov. Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte si 
mora investitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja. Pred 
pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po 
potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem. 
 
 
 

4.1.2.6. KKS 

 
 
Na območju urejanja je evidentirano kabelsko komunikacijski sistem (KKS) v lasti in upravljanju 
Telemach d.o.o.. Trase obstoječih optičnih in koaksialnih KKS kablov se določijo z zakoličbo. Glede na 
pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi v zaščitni cevi ali prestaviti, 
kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telemach d.o.o. 
 
Na območju urejanja se za nove objekte izvede cevna kabelska kanalizacija za izvedbo TK priključkov 
na optiko – predvideni novi priključni točki sta nova kabelska jaška, ki se vgradita na obstoječo 
cevno kabelsko kanalizacijo. Izgradnja TK kabelske kanalizacije je potrebno obdelati v projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Križanja KKS s komunalnimi vodi oziroma 

morebitna prestavitev KKS vodov mora biti izvedena tako, da je kot križanja 90° oziroma ne manj 

kot 45°. Vertikalni vodi med vodi morajo znašati vsaj 0,3m. Pri približevanju oziroma vzporednem 
poteku je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni drugačni odmiki so možni 
samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter uskladitvijo tehničnih rešitev. 
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Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte si mora investitor pridobiti mnenje k projektni 
dokumentaciji od upravljavca za priključek na KKS. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse 
komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v 
soglasju z upravljavcem. 
 
 
 

4.1.2.7. Plinovodno omrežje 

 
 
V bližini območja OPPN AR-2 je zgrajeno plinovodno omrežje, odsek VO9a- PE90, delovnega tlaka do 
4 bar. Ob območju OPPN AR-2 se projektira novo distribucijsko plinovodno omrežje, ki je dovolj 
zmogljivo za priključitev novih odjemnih mest na območju urejanja prostora. 
 
Za novo načrtovane objekte znotraj območja OPPN je potrebno predvideti razširitev plinovodnega 
omrežja s priključitvijo na obstoječe oziroma predvideno distribucijsko plinovodno omrežje. 
 
Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa odlok o načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini 
Vojnik. 
 
Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo 
biti pod kotom od 30° do 90° in morajo biti v projektni dokumentaciji DGD prikazana in projektno 
obdelana. 
 
 
 

4.1.2.8. Odpadki 

 
 
Za vsak poslovni objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob 
objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec 
javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen 
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za odvoz odpadkov do 
zbirnega oz. odjemnega mesta ter do zbiralnice ločenih frakcij. Minimalna širina transportne poti 
naj bo 3,00m. 
 
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na 
območju Občine Vojnik. 
 
 
 
 
 
Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na izseku iz 
OPPN v nadaljevanju: 
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Slika 3: Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo 
(vir: OPPN) 

 



Elaborat ekonomike za občinski podrobni prostorski načrt EUP AR-2 v občini Vojnik 

PRO-MOČ, svetovanje in druge storitve, d.o.o., Jelenče 9, 2211 Pesnica pri Mariboru                                                            23 
 

4.1.3. Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura za elaborat 
ekonomike 

 
 
Vsa infrastruktura je zgrajena do oboda območja OPPN oz. do njegove neposredne okolice in 
zagotavlja priključevanje objekta na obstoječo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo. Zato bo vsa prej opisana infrastruktura na območju OPPN zgrajena kot priključek, ki 
bo v zasebni lasti. Gradnjo teh pa na svojih lastnih parcelah financira oz. ureja investitor sam. 
 
Nove komunalne opreme v smislu definicije po ZureP-2 v OPPN ni oz. je ni potrebno zgraditi, 
dograditi ali rekonstruirati, saj bo vsa infrastruktura na območju OPPN zgrajena kot priključek na 
obstoječo komunalno opremo; priključki bodo v lasti investitorja. 
Zaradi tega v tem elaboratu ekonomike tudi ni ovrednotene nove komunalne opreme. 
 
Druge vrste načrtovane infrastrukture, ki je predvidena z OPPN in ki je pomembna za opremljenost 
zemljišča ter za funkcioniranje na zemljišču zgrajenih objektiv, predstavlja drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo. Tudi ta bo na območju OPPN v lastni investitorja in je opredeljena kot priključek. 
 
 
Priključke na območju OPPN predstavlja naslednja zgoraj opisana infrastruktura: 

- prometne površine vključno s priključki; 
- izgradnja vodovodnega cevovoda znotraj območja OPPN (priključitev na obstoječe 

vodovodno omrežje); 
- izgradnja ustreznega kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda in priključitev na 

obstoječe omrežje; 
- priključek na elektroenergetsko omrežje; 
- priključitev na omrežje TK in KKS; 
- priključitev na plinovodno omrežje. 
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4.2. OCENA INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 
JAVNO INFRASTRUKTURO 
 
 
Stroški posamezne vrste načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture 
obsegajo stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo načrtovane infrastrukture za opremljanje 
stavbnih zemljišč na območju OPPN.  
Sestavljajo jih naslednje stroškovne vrste: 

- stroški izdelave raznih vrst in ravni prostorske in druge dokumentacije za novo infrastrukturo, 
izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 

- stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo infrastrukturo, 
- stroški pridobivanja zemljišč za gradnjo infrastrukture, 
- stroški gradnje nove infrastrukture (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 

opreme idr.) in 
- drugi stroški nove infrastrukture, ki nastanejo zaradi gradnje nove infrastrukture (kot so 

stroški rušitev objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora in podobno). 
 
Med stroške nove infrastrukture ni mogoče vključiti naslednjih vrst stroškov: 

- vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe infrastrukture, ki je namenjeno 
nemotenemu delovanju te infrastrukture, 

- prilagajanje obstoječe infrastrukture oskrbnim in tehničnim standardom ter 
- odpravljanje manjših pomanjkljivosti na obstoječi infrastrukture, ki onemogočajo njeno 

nemoteno delovanje. 
 
 
 
Ker komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v smislu definicije po ZureP-2 na 
območju OPPN ni načrtovane oz. je ni potrebno na novo zgraditi, dograditi ali rekonstruirati, ni 
potrebno oz. ni mogoče podati ocene investicij. 
 
 
 
Vsa infrastruktura na območju OPPN bo zgrajena kot priključek v lasti investitorja in na njegove 
stroške. 
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4.3. MOŽNI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO IN 
DRUGO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

 
 
Po ZUreP-2 je občina tista, ki mora zagotoviti 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. 
 
 
V primeru, da občina ne more zagotavljati komunalne opreme, je kot izjemoma možna rešitev 
dopustna gradnja objektov na neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno 
z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju. Taka 
rešitev omogoča investitorju hitrejšo realizacijo investicijske namere, saj mu ni potrebno čakati, da 
bo občina zagotovila potrebno komunalno opremo. V takem primeru se občina in investitor 
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem 
namerava graditi. Za to skleneta pogodbo o opremljanju in v njej opredelita medsebojne pravice in 
obveznosti. 157. člen ZUreP-2 pri tem določa, da se šteje, da je investitor, ki gradi komunalno opremo 
po pogodbi o opremljanju, na ta način plačal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki jo 
je sam zgradil. Investitor je poleg komunalnega prispevka za novo komunalno opremo dolžan plačati 
še pripadajoči 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. 
 
 
Drugo gospodarsko javno infrastrukturo financirajo njihovi upravljavci po dogovoru z investitorji oz. 
občino. 
 
 
Vsa infrastruktura bo na območju OPPN zgrajena kot priključek v lasti investitorja na njegove 
stroške. 
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4.4. OPREDELITEV ETAPNOSTI GRADNJE NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME 
IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
 
Komunalna ureditev območja OPPN mora potekati sočasno z gradnjo objekta na tem območju. 
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5. DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 
 
 
V elaboratu ekonomike se obravnavajo najmanj naslednje vrste družbene infrastrukture: 

- objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole); 
- objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja); 
- športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti). 

 
V elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, s katerim se 
zagotavljajo storitve, ki so v javnem interesu (izobraževanje, kultura, socialno varstvo, znanost, 
zaščita in reševanje, javna uprava idr.). 
 
 
 
Skupni imenovalec potrebam po vseh vrstah družbene infrastrukture je, da jih generirajo (novi) 
prebivalci, ki bodo uporabniki objektov, ki se načrtujejo z OPPN. 
 
V tem elaboratu ekonomike ni potrebno izdelati analize obstoječe družbene infrastrukture in ocene 
novih potreb po njej, saj načrtovane prostorske ureditve ne vplivajo na obstoječo družbeno 
infrastrukturo. Prostorske ureditve, načrtovane z OPPN, so namenjene gradnji trgovske stavbe, kar 
ne predstavlja dodatne poseljenosti in dodatnih prebivalcev na območju. 
 
 
Zaradi tega izdelava elaborata ekonomike za družbeno infrastrukturo ni potrebna. 
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