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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 za del območja za Urbani center Tezno v Mestni občini Maribor; (v nadaljevanju: OPPN). 
 
 
Območje OPPN se nahaja v k.o. Tezno, severno od Prekmurske ulice in zahodno od Ulice heroja 
Nandeta. Na zahodu območje meji na območje osnovne šole Martina Konška, na severu pa na 
Stražunski gozd. Območje je nepozidano. 
 

Območje je določeno z ureditveno mejo, ki obsega lastniške parcele ali njihove dele s parcelnimi 
številkami 231/1, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, vse k.o. 680 – Tezno. Velikost zemljišča je 
14.473 m². 
 
 
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 delno opremljeno. 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. 
Zaradi priključitve na obstoječo komunalno opremo bo investitor plačal tudi komunalni prispevek 
zaradi priključitve na obstoječo komunalno opremo. 
 
 
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. 
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Priključke na območju OPPN predstavlja naslednja zgoraj opisana infrastruktura: 
- prometne površine vključno s priključki, dovoznimi potmi in parkirišči; 
- 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 elektronskih komunikacij (TK in druga kabelska omrežja), 
- priključitev na plinovodno omrežje. 

 
 
Izgradnja objektov in ureditve načrtovane z OPPN se lahko izvajajo v več časovno neodvisnih etapah. 
Vsaka etapa mora biti zaključena celota vključno s prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 
 
 
 
 
 
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 zdravstvenega, 
izobraževalnega in socialnega središča, ureditvi šolskega igrišča ter zunanjih površin, 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 za Urbani center Tezno v Mestni občini Maribor, (izdelal Urbis 

d.o.o., št. projekta 2021/OPPN-028, februar 2022); 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 
 
 
Območje OPPN se nahaja v k.o. Tezno, severno od Prekmurske ulice in zahodno od Ulice heroja 
Nandeta. Na zahodu območje meji na območje osnovne šole Martina Konška, na severu pa na 
Stražunski gozd. Območje je nepozidano. 
 

Slika 1: Položaj območja OPPN v širšem območju v Mestni občini Maribor 
(vir: OPPN) 

 
 
 

Območje je določeno z ureditveno mejo, ki obsega lastniške parcele ali njihove dele s parcelnimi 
številkami 231/1, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, vse k.o. 680 – Tezno. 
 
Na območje ob Ulico heroja Nandeta, Prekmursko ulico, območje Osnoven šole Martina Konška in ob 
Stražunski gozd, na zemljišče veliko 14 473 m², se umešča novo središče – urbani center Tezno, z 
zdravstvenim, izobraževalnim in socialnim središčem. 
 
Območje predstavlja rob strnjene urbane strukture, pretežno stanovanjske pozidave, ki se v 
severnem delu dotika Stražunskega gozda. Na zemljišču, ki je nepozidano se nahajajo vrtički, v 
severne delu, ob osnovni šoli, se nahaja obstoječe šolsko igrišče. Prometno je območje dobro 
dostopno. 
 
 

Investitor, lastnik zemljišč in pobudnik namerava na obravnavanih parcelah s št. 231/1, 232, 233, 234, 

235, 236, 238, 239, 240 (vse k.o. 680 Tezno), na zemljišču velikem 14 473 m², izvesti ureditve 
povezane z izgradnjo novega objekta namenjenega zdravstveni oskrbi, ureditev parkirnih in zelenih 
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površin. Prav tako se predvidi Urbani center Tezno, v okviru katerega se umeščajo objekt in zunanje 
površine ter novo športno igrišče Osnovne šole Martin Konšak. V okviru Urbanega centra Tezno se 
zagotovijo prostori za mestno četrt, knjižnico Tezno, večnamensko dvorano ter prostore za delovanje 
društev. Na pripadajočih zunanjih površinah se uredijo parkovne, urbane, zelene površine ter skupne 
parkirne površine, ki bodo namenjene tudi obiskovalcem prireditev oz. uporabnikom novega 
športnega igrišča pri osnovni šoli. 

Na ureditvenem območju OPPN se glede na dejansko rabo prostora nahaja nepozidano zemljišče, v 
pretežni meri so njive in vrtički, v severozahodnem delu se nahaja obstoječe šolsko igrišče. 
 
Predvidene ureditve, ki se načrtujejo so: 

- umestitev zdravstvenega, izobraževalnega in socialnega središča, 
- ureditev šolskega igrišča, 
- ureditev zunanjih površin, 
- izgradnja potrebne prometne, energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture. 
 

Zdravstveno, izobraževalno in socialno središče je sestavljeno: 
- objekt Centra mestne četrti Tezno, 
- objekt zdravstvene postaje Tezno, 
- kletnih prostorov - garaža,  
- večjega parkirišča na prostem, 
- ureditev šolskega športnega igrišča, 
- prometnih, dovozni površin. 

 
Funkcionalna zasnova središča je načrtovana tako, da se od Prekmurske ulice na jugu do 
Stražunskega gozda na severu načrtuje večnamenska prometna, dovozna os, mešanega prometa, 
promenada. Le-ta je členjena na skupno prometno površino, ki je namenjena kolesarjem, 
avtomobilom ter reševalnim vozilom. Preko nje je urejen dovoz v kletno etažo garažo, ki se nahaja 
severno do objekta zdravstvene postaje, prav tako omogoča dovoz do parkirišča na prostem v 
severovzhodnem delu območja. Ob večnamenski prometni osi je speljana tudi pešpot, vzdolž nje so 
urejena parkirna mesta za gibalno ovirane in taksi službo. 
 
Zahodno od prometne, dovozne ceste, osi, sta načrtovana objekta Centra mestne četrti Tezno in 
objekt zdravstvene postaje Tezno. 
 
Zdravstvena postaja je odmaknjena od Prekmurske ulice za toliko, da se pred njo oblikuje javni odprti 
prostor s tržno površino. Parter je oblikovan tako, da se ustvarijo raznoliki ambienti: poglobljen atrij 
knjižnice, tržni prostor na južni in zahodni strani atrija, gostinska ploščad ter zeleni pas med četrtnim 
centrom in zdravstveno postajo, kjer se nahaja drevesni gaj z otroškim igriščem. 
 
Severno in vzhodno od načrtovanih objektov ter med športnim igriščem in parkiriščem na prostem je 
speljana promenada, ki preko tržne ploščadi prevzema peš in kolesarski promet iz severnega roba 
Prekmurske ulice (z avtobusnim postajališčem pred četrtnim centrom) in omogoča dostope do obeh 
stavb javnega značaja. 
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Slika 2: Funkcionalna shema zasnove središča 
(vir: OPPN) 

 
 
 
 
Zazidalna zasnova Centra mestne četrti Tezno 
 
 
Center mestne četrti Tezno je namenjen druženju in socializaciji meščanov mestne četrti Tezno. 
Lociran je v južnem delu območja OPPN, ob Prekmurski ulici in ob predvideno peš potezo - 
promenado, ki je speljana preko tržne ploščadi (nov Tezenski trg), od Prekmurske ceste do 
zdravstvene postaje, ki se nahaja severneje. 
 
Objekt mestne četrti, je zasnovan tako, da ohranja »parkovni parter«, polovični del objekta pa je 
vkopan v zemljo, zaradi namere in potreb po zviševanju zaznave prostornosti ter zasnove urbanega 
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parterja z odpiranjem vedut proti Stražunskemu gozdu (trg, promenada). Stavba v parkovni zasnovi 
urbanega parka učinkuje kot lahkotna, paviljonska struktura, ki funkcionalno in estetsko deluje tudi 
navzven, na zunanje površine. 
 
V objektu so predvideni: 

- večnamenska dvorana,  
- knjižnica mestne četrti, 
- kavarna ter vsi potrebni spremljajoči prostori. 

 
Objekt je etažnosti klet, pritličje in nadstropje (K+P+1).  
 
V kleti se nahajajo skladišče dvorane, knjižnica, servisni prostori. V pritličju so predvideni 
večnamenska dvorana, del knjižnice, gostinski prostor in prostori mestne četrti. V nadstropju so 
načrtovani del večnamenske dvorane, prostori mestne četrti in servisi prostori. 
 
Na vzhodni strani objekta se nahaja  tržna ploščad s poglobljenim atrijem, na južni strani je 
izoblikovan ulični parter s prepoznavno urbano opremo: avtobusno postajališče in postajališče za 
bibliobus ter kolesarnica pod drevoredom. 
 
 

Slika 3: Parterna ureditev pred centrom mestne četrti Tezno 
(vir: OPPN) 

 
 
 
 
Zazidalna zasnova zdravstvene postaje Tezno 
 
 
Zdravstvena postaja Tezno je locirana v osrednji prostor območja OPPN, ob večnamensko prometno 
os s promenado, severno od centra mestne četrti. 
 
Zasnova objekta zdravstvene postaje upošteva ustvarjene danosti. Kompakten, prostostoječ stavbni 
volumen objekta sestavljajo tri lamele z orientacijo vzhod - zahod, med katere sta umeščena dva 
vzdolžna atrija. V smeri sever-jug vse tri lamele povezuje funkcionalna in infrastrukturna lamela 
objekta, ki je pomaknjena proti vzhodnemu robu stavbe. 
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V objektu zdravstvene postaje so načrtovane različne ambulante s spremljajočimi prostori ter 
lekarna. 
Objekt je etažnosti klet, pritličje in 3 nadstropja (K+P+3). 
 
V kleti se nahaja garaža s 57 parkirnimi mesti za zaposlene. Uvoz v kletno etažo je načrtovan na 
severni strani objekta, preko klančine, z vzhodne, večnamenske prometne osi, ki se na južnem delu 
priključuje na Prekmursko ulico. 
 
V pritličju objekta so predvideni prostori zdravstvenega doma z ambulantami, čakalnicami in drugimi 
spremljajočimi prostori ter lekarna. 
 
V nadstropjih so načrtovane različne ambulante in njim pripadajoči prostori. 
Vhoda v objekta sta predvidena dva, eden v južnem delu ter drugi v severovzhodnem delu. 
 
 

Slika 4: Pogled na vzhodni vogal stavbe zdravstvenega doma vzdolž promenade 
(vir: OPPN) 

 
 
 
 
Zasnova parkirišč na prostem 
 
 
Vzhodna večnamenska prometna os, ki poteka vzdolž zdravstvene postaje do športnega parka oz. 
parkirišča vzhodno od njega, je členjena na skupno prometno površino in je namenjena kolesarjem, 
osebnim avtomobilom ter reševalnim vozilom. 
Vzhodna os se v južnem delu priključuje na Prekmursko ulico, v osrednjem delu pa omogoča dovoz 
na parkirišče. 
Na načrtovanem parkirišču je predvidenih 120 PM, ki so namenjena obiskovalcem zdravstvene 
postaje in centra mestne četrti Tezno. 
Parkirišče je zasnovano v slogu parkovnega parkirišča (izdatno senčenje z drevesi). 
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Ureditev šolskega športnega igrišča 
 
 
Na severu območja, blizu stavbe osnovne šole in severno od zdravstvene postaje, je predvidena 
ureditev šolskih športnih igrišč. Uredijo se igrišča za različne športe, načrtovana je tudi tribuna za 
gledalce. 
 
Dostop do njih je urejen s strani osnovne šole, po obstoječi dostopni, dovozni poti. Prav tako je 
možno urediti dovoz z nove večnamenske prometne dovozne ceste v jugovzhodnem delu območja 
OPPN. 
 
 
 
Pogoji glede vrste dopustnih objektov in dejavnosti 
- nestanovanjske stavbe: 
 - gostinske stavbe, 
 - poslovne in upravne stavbe 
 - trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti, 
- garažne stavbe, 
- stavbe splošnega družbenega pomena, 
- gradbeno inženirski objekti: 
 - ceste, 
 - cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, 
 - lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja. 
 
Enostavni in nezahtevni objekti 
- drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje, 
- drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 
- drugi gradbeni posegi 

- trajno reliefno preoblikovanje terena, 
- gradbeni posegi za opremo odprtih površin 

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (nadstrešnica, vetrolov ...) 
- pomožno objekt v javni rabi 
- ograja 
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja 
 
Dopustne dejavnosti 
Osnovna namenska raba: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja. 
 
Podrobnejša namenska raba površin: površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti. 
 
Na površinah za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti se lahko izvajajo vse dejavnosti, ki so dopustne 
na površinah za stanovanja ter gostinske dejavnosti. 
 
Površine za stanovanja so pretežno namenjene bivanju, trgovski dejavnosti, storitvenim dejavnostim 
ter dejavnostim družbene infrastrukture. Na površinah so možne tudi naslednje dopolnilne 
dejavnosti: 

 poslovne dejavnosti; 

 trgovske dejavnosti; 

 zdravstvene dejavnosti; 

 storitvene dejavnosti; 
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 gostinske dejavnosti brez nastanitve ali z nastanitvijo; 

 dejavnost dijaških in študentskih domov, internatov ter dejavnost domov za starejše in drugih 
socialnih skupin; 

 knjižnice, arhivi, muzeji. 
 
Pogoji glede vrste dopustnih gradenj in objektov na območju OPPN 

V območju OPPN so dopustni naslednji posegi: 
- gradnja novih objektov, vključno z dozidavo, nadzidavo in gradnjo nezahtevnih in 

enostavnih objektov, gradnja gradbeno inženirskih objektov, 
- rekonstrukcije, 
- sprememba namembnosti, 
- vzdrževanje objektov, 
- odstranitev objektov in druga pripravljalna dela. 

Navedeno velja tudi za gospodarsko javno infrastrukturo na območju urejanja OPPN. 
 
Tipologija zazidave, tlorisni, višinski gabariti 
Tipologija zazidave stavbe in etažnost: 
Predvidena je izgradnja prostoječih stavb, v kombinaciji z dovoljenimi dejavnostmi po podrobnejši 
namenski rabi prostora. Stavba za zdravstvo ima etažnost klet, pritličje, tri nadstropja (K+P+3). 
Stavba za knjižnico in mestno četrt s prireditveno dvorano je etažnosti klet, pritličje in nadstropje 
(K+P+1). 

Preseganje višinskih gabaritov stavb je možna le za postavitev strojne opreme in dostopa na streho 
(dvigala, klime, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, fotovoltaika…). 

 

Tlorisni gabarit stavbe: 

Natančni tlorisni gabarit stavbe se določi v projektni dokumentaciji. Zarisana tlorisna linija objekta se 
lahko preseže za max. +1,0 m, v vseh smereh. Manjše tlorisne dimenzije so dovoljene. Tlorisna 
velikost kletne etaže se opredeli v projektni dokumentaciji, prav tako dovozi in dostopi do nje. Tloris 
kleti se umešča znotraj gradbene meje. 

Dostopi, vhodi in dovozi do objektov so zarisani načelno, natančneje se določijo v projektni 
dokumentaciji. 
 
Pogoji za oblikovanje objektov 
Strehe stavb so ravne. Dopustna je izvedba pohodne strehe, obvezna je izvedba zelene strehe. 
V primeru nadzidave in dozidave iz 7. člena je potrebno zagotoviti skladno oblikovanje z novim 
objektom. 
Postavitev klimatskih naprav ni dovoljena na fasadi proti cesti. 
 
Pogoji za ureditev zunanjih površin 
Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so 
namenjene pešcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki 
so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir. 
Severno od stavbe knjižnice so načrtovane zelene površin z otroškim igriščem, zasaditvijo dreves in 
grmovnic, sprehajalnimi potmi, klopmi itd. 
Ob severnem robu območja OPPN, ki poteka po meji zavarovanega območja, se zasadi pas lesne 
zarasti lokalno značilnih samoniklih vrst grmovja in drevja v obliki gozdnega roba, da se ohrani stanje 
prehranjevalnega habitata netopirjev. Netopirji se prehranjujejo z žuželkami, številne vrste teh žuželk 
pa živijo v drevju in grmovju. Z zasaditvijo pasu lesne zarasti ob severnem robu OPPN, se bo 
nadomestil del habitata, ki bo z ureditvami OPPN poslabšan. 
Ob vzhodnem robu območja OPPN, kjer območje posega omejuje Ulica heroja Nandeta se ohrani 
celotni pas lesne zarasti izven površin predvidenega parkirišča. 
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Zemljiška - gradbena parcela 
Zemljiška – gradbena parcela zdravstvenega doma in lekarne je sestavljena iz parcel ali dela parcel št.: 

236, 238, 239, 240 k.o. Tezno. 

Zemljiška – gradbena parcela stavbe MČ, knjižnice je se- stavljena iz parcel ali dela parcel št.: 232, 

234, 235, 236 k.o. Tezno. 

Zemljiška – gradbena parcela športnega igrišča je sestavljena iz parcel ali dela parcel št.: 231/1 in 233 
k.o. Tezno. 
 
Pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov 
Na območju OPPN, razen na prometnih površinah, je dovoljeno postaviti ali urediti enostavne 
objekte v skladu z 8. členom tega odloka. Podporni zidovi se lahko postavijo do sosednje parcele, s 
soglasjem lastnika sosednje parcele tudi na mejo. Ostali enostavni objekti se lahko postavijo 1,5 m od 
sosednje parcele, s soglasjem lastnika sosednje parcele tudi bližje.  
Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih priključkov na objekte gospodarske javne 
infrastrukture in daljinskega ogrevanja ter pomožnih komunalnih objektov v skladu z določili tega 
odloka. 
 
 
 
 
 
Načrtovane prostorske ureditve so podrobneje predstavljene na izseku iz OPPN v nadaljevanju: 
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Slika 5: 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 delno komunalno opremljeno, 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 delno komunalno opremljeno, leži pa tako, da se vsa 
obstoječa javna infrastruktura, na katero se območje navezuje, nahaja v njegovi neposredni bližini oz. 
na samem robu območja. 
 
 
Celotno omrežje je možno navezati na obstoječe infrastrukturno omrežje v sosednjih ulicah z 
izgradnjo ustreznih navezav oziroma v skladu s pogoji posameznih upravljavcev. Izgradnja 
infrastrukture se zasnuje tako, da omogoča fazno izgradnjo iz vseh strani. 
 
 
Splošni pogoji 
Predvideno zazidavo je možno priključiti na obstoječe infrastrukturno omrežje, ki se rekonstruira in 
dogradi v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora. Pred načrtovanjem in izvedbo je potrebno s 
pristojnimi upravljavci infrastrukture na terenu določiti natančno lego posameznih vodov. V 
podrobnem prostorskem načrtu so podane samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se 
opredelijo v projektni dokumentaciji, izdelani skladno s tem načrtom.  
Dopustna so odstopanja od rešitev v načrtu (trase posameznih vodov, način priključevanja), ki so 
usklajena s posameznimi upravljavci infrastrukture. 
 
 
 

4.1.2.1. Cestno omrežje 

 
 
Za potrebe predmetne pozidave v območju OPPN je potrebno zagotoviti prometne, parkirne in 
manipulativne površine. 
 
Vse povozne in pohodne površine morajo biti izvedene v proti-prašni izvedbi, z ustrezno rešenim 
odvodnjavanjem padavinskih voda, ter dimenzionirane za prevoz z tovornimi vozili. 
 
Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so 
namenjeni pešcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so 
namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir. 
Pločniki so višinsko ločeni od vozišča z dvignjeno obrobo robnikov. 
Kinematični elementi v križiščih morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi 
komunalnemu 3-osnemu vozilu. 
Možna je fazna izvedba, vendar mora vsaka faza predstavljati funkcionalno in prometno-tehnično 
zaključeno celoto 
 
Pešci in kolesarji 
Promet pešcev in kolesarjev je zagotovljen po obstoječih obodnih cestah in pločnikih ter preko 
dostopnih in manipulativnih površin znotraj območja OPPN. 
Ob ulici Heroja Nandeta se na odseku od križišča s Prekmursko ulico do predvidenega uvoza zgradi 
pločnik v dolžini cca 100m. 
Prostor za kolesa se nahajajo v pritličju zdravstvenega objekta. Vsi dostopi bodo omogočali neovirano 
gibanje invalidnih oseb v skladu z veljavnimi predpisi. 
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Priključevanje na javno cestno omrežje 
Območje OPPN se napaja preko obstoječega prometnega omrežja s priključki na Prekmurski ulici in 
Ulici heroja Nandeta. Za dostop do zdravstvenega doma, na Ulico heroja Nandeta, se zgradi nov 
priključek, kar pogojuje odstranitev obstoječe brežine v dolžini 35 m severno do priključka, izvedbo 
ukrepov za umirjanje prometa ter postavitev ustrezne horizontalne in vertikalne prometne 
signalizacije vključno z omejitvijo hitrosti prometa 30km/h. 
Na območje načrtovanih ureditev se predvideva prometni priključek na Prekmurski ulici, kjer je ob 
vzhodni meji območja OPPN načrtovana večnamenska prometna os, v obliki dovozne ceste do 
zdravstvene postaje, kletne etaže-garaže pod njo in parkirišča na prostem v vzhodnem delu območja 
OPPN. 
Večnamenska prometna os je širine 5,00 m in je načrtovana v takšni obliki, da je namenjena 
kolesarjem, avtomobilom ter reševalnim vozilom. Preko nje je urejen dovoz v kletno etažo garažo, ki 
se nahaja severno od objekta zdravstvene postaje, prav tako omogoča dovoz do parkirišča na 
prostem v severovzhodnem delu območja. Ob osi je speljana tudi pešpot, vzdolž nje so urejena 
parkirna mesta za gibalno ovirane in taksi službo. 
Na območju priključka na Prekmursko ulico do objekta mestne četrti je potrebno ustrezno prilagoditi 
obstoječe avtobusno postajališče. Priključek se lahko izvede kot krožišče ali križišče. 
Preko načrtovanega prometnega priključka na parcelo in parkirišče je predviden tudi dostop za 
interventna vozila. 
 
Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil 
Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil je zagotovljen preko obstoječega in 
načrtovanega cestnega omrežja. 
Vsi elementi priključkov in križišč morajo zagotavljati promet intervencijskim in komunalnim vozilom. 
 
Mirujoči promet 
Potrebno število parkirnih mest se mora zagotoviti glede na natančno opredeljeno dejavnost v 
projektni dokumentaciji. 
Vzhodna večnamenska prometna os, ki poteka vzdolž zdravstvene postaje do športnega parka oz. 
parkirišča vzhodno od njega, je členjena na skupno prometno površino in je namenjena kolesarjem, 
osebnim avtomobilom ter reševalnim vozilom. 
Vzhodna os se v južnem delu priključuje na Prekmursko ulico, v osrednjem delu pa omogoča dovoz 
na parkirišče. 
Na načrtovanem parkirišču je predvidenih 120 PM, ki so namenjena obiskovalcem zdravstvene 
postaje in centra mestne četrti Tezno. Parkirišče je zasnovano v slogu parkovnega parkirišča (izdatno 
senčenje z drevesi). 
V kleti zdravstvene postaje se nahaja garaža s 57 parkirnimi mesti za zaposlene. Uvoz v kletno etažo 
je načrtovan na severni strani objekta, preko klančine, z vzhodne,  večnamenske prometne osi, ki se 
na južnem delu priključuje na Prekmursko ulico.  
Najmanj 5% parkirnih mest mora biti načrtovanih za vozila funkcionalno oviranih oseb. Na parkiriščih 
je potrebno zagotoviti ustrezno število PM za invalide ter PM za električna vozila s polnilnico (1 PM 
/30 PM). 
 
 
 

4.1.2.2. Vodovodno omrežje 

 
 
Priključevanje je možno na obstoječi cevovod v Prekmurski ulici in Ulici heroja Nandeta z izgradnjo 
ustreznih priključnih cevovodov v skladu s pogoji upravljalca. Za potrebe objektov se zgradi novo 
vodovodno omrežje v dostopnih cestah. 
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Požarna zaščita se zagotovi preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja. Dograditev 
hidrantnega omrežja se izvede na podlagi ugotovitev požarne študije. 
 
 
 

4.1.2.3. Kanalizacijsko omrežje 

 
 
Na območju OPPN se nahaja obstoječe kanalizacijsko omrežje na Prekmurski in Ulici heroja Nandeta 
na vzhodni strani. Predvideni objekti se lahko navežejo na obstoječe omrežje. 
 
Območje OPPN se nahaja izven zavarovanega vodovarstvenega območja. 
 
Izvede se ločen sistem kanalizacije. Komunalne odpadne vode se navežejo na obstoječe omrežje. 
Priključki se izvedejo direktno na jaške. Končna dispozicija odpadnih vod je CČN Maribor. Padavinske 
vode iz strešin se ponikajo preko lokalnih ponikovalnic, ki se izvedejo izven vplivnega območja 
prometnih površin. Padavinske vode iz parkirnih in manipulativnih površin ter podzemne garaže se 
preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj (SIST EN 858-2) navežejo na kanalizacijsko omrežje. 
 
Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno. Vse odpadne vode morajo biti obvezno 
priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi. 
 
Padavinske vode iz obravnavnega območja je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno 
kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in 
manipulativnih površin. 
 
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz parkirišč in manipulativnih površin mora 
biti urejena preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilca olj (SIST EN 858-2). 
 
Investitor je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. 
 
V skladu z zakonom si mora investitor po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na 
obravnavanem območju pridobiti vodno soglasje. 
 
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z veljavnimi 
zakonskim akti in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih 
voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...). 
 
 
 

4.1.2.4. Elektroenergetsko omrežje 

 
 
Na območju se nahajajo obstoječi SN in NN elektro vodi v upravljanju Elektro Maribor. Vse obstoječe 
vode je potrebno predhodno zakoličiti, določiti njihovo natančno lego. Vsa dela v njihovi bližini se 
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lahko izvajajo izključno pod pogoji in pod nadzorom upravljalca. Obstoječi vodi se po potrebi zaščitijo 
ali prestavijo. 
 
Pri vseh nadaljnjih fazah načrtovanja in projektiranja je potrebno upoštevati vse predpise in 
zakonodajo s področja oskrbe z električno energijo ter navodila in smernice upravljalca. Za vse rešitve 
mora investitor pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo in mnenja upravljalca. 
Pri izvedbi javne razsvetljave upoštevati, da je območje v mirnem in ob gozdnem okolju. Premočna in 
neprimerna razsvetljava (bela svetloba) je moteča za prostoživeče živali, zato naj bo javna 
razsvetljava čim bolj diskretna. 
 
 
 

4.1.2.5. Plinovodno omrežje 

 
 
Za plinifikacijo se zgradi sekundarno plinovodno omrežje z navezavo na obstoječi plinovod v 
Prekmurski ulici. 
 
 
 

4.1.2.6. TK in druga kabelska omrežja 

 
 
V dostopnih cestah in ulicah se predvidi položitev kabelske kanalizacije, ločeno za TK in KTV omrežja s 
pripadajočimi jaški. Do posameznih objektov se predvidijo zemeljski priključki. 
 
Priključna točka za omrežje Telekoma je v jašku pred obstoječim objektom iz katerega se položijo 
ustrezne PE cevi do posameznih objektov. 
 
 
 

4.1.2.7. Ogrevanje in hlajenje  

 
 
Prednost pri oskrbi s toplotno energijo imajo sistemi, ki lahko uporabniku zagotovijo višji delež OVE v 
končni rabi. 
 
Raba zemeljskega plina se predvidi le kot možnost za delno pokrivanje potreb za ogrevanje ali 
kuhanje. 
 
Preuči naj se možnost oskrbe s sistemi, ki izrabljajo energijo Sonca (sprejemniki sončne energije za 
zagotavljanje oskrbe s toplo vodo čez poletje in fotovoltaični paneli). 
 
Preuči naj se možnost namestitve zelenih streh in/ali fotovoltaičnih panelov za potencialno 
samooskrbo. 
 
V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa zemlja-voda (vertikalni kolektor-geosonda), bo treba za 
poseg v podzemno vodo, predhodno pred izdajo vodnega soglasja pridobiti: 
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- Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba vrtine za namestitev geosonde). 
 
 
 
 
 
Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na izseku iz 
OPPN v nadaljevanju: 
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Slika 6: Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo 
(vir: OPPN) 
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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, dovoznimi potmi in parkirišči; 
- 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 elektronskih komunikacij (TK in druga kabelska omrežja), 
- 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. 
 
 
Ker se bodo z OPPN načrtovani objekti priključevali na obstoječo komunalno opremo, je investitor 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Komunalni prispevek 
bo plačal pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
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4.4. OPREDELITEV ETAPNOSTI GRADNJE NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME 
IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
 
Izgradnja objektov in ureditve načrtovane z OPPN se lahko izvajajo v več časovno neodvisnih etapah. 
Vsaka etapa mora biti zaključena celota vključno s prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 
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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 zdravstvenega, 
izobraževalnega in socialnega središča, ureditvi šolskega igrišča ter zunanjih površin, kar ne 
predstavlja dodatne poseljenosti in dodatnih prebivalcev na območju. 
 
 
Zaradi tega izdelava elaborata ekonomike za družbeno infrastrukturo ni potrebna. 
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