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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 Spremembe in dopolnitve 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE – PO 11 S (južno do Puhove ceste) v Mestni 
občini Maribor; (v nadaljevanju: SD OPPN). 
 
 
Območje SD OPPN se nahaja na vzhodu mesta Maribor, v mestni četrti Pobrežje, južno od Puhove 
ceste, v neposredni bližini priključka na hitro cesto. 
 
Obravnavano območje načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele 
oziroma dele parcel v k.o. Pobrežje: 641/11, 644/3, 644/4, 645/2, 645/3, 646/2, 646/3, 650/2, 650/3. 
Velikost zemljišča je 6823 m². 
 
Načrtovane ureditve na območju so: 

- gradnja novega trgovskega objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo, 
- gradnjo potrebne prometne infrastrukture, 
- gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture. 

 
 
Elaborat ekonomike je namenjen opredelitvam komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture, ki je potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev za območje SD OPPN 
načrtovane gradnje, prav tako pa tudi ocenam vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na kapacitete 
posameznih vrst družbene infrastrukture. 
 
 
Območje, za katerega se izdeluje SD OPPN, je delno komunalno opremljeno. Za potrebe načrtovane 
zazidave bo potrebno izvesti ustrezne priključke na obstoječe omrežje oziroma zgraditi infrastrukturo 
znotraj območja SD OPPN in jo priključiti na obstoječe omrežje na obrobju območja SD OPPN. 
 
 
Komunalne opreme v smislu definicije po ZureP-2 v SD OPPN ni načrtovane, saj je komunalna oprema 
in druga gospodarska javna infrastruktura na območju SD OPPN ali v njegovi neposredni bližini že 
izgrajena in omogoča priključitev z SD 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 SD OPPN bo zgrajena kot priključek v lasti investitorja. 
 
 
Druge vrste načrtovane infrastrukture, ki je predvidena s SD 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, 
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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. 
 
Gradnja se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. 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 s SD OPPN, so namenjene trgovskemu objektu, 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: 
- Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE – PO 11 S 

(južno do Puhove ceste) v Mestni občini Maribor, (izdelal Urbis d.o.o., št. projekta 2021/SD 
OPPN-007); v nadaljevanju: SD OPPN; 

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora k SD OPPN. 
 
 
Večina podatkov in strokovnih rešitev načrtovanih prostorskih ureditev je povzetih po SD 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; 
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-        rešitve in ukrepe za varstvo okolja ter ohranjanje narave; 
-        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 s spremembami in 
dopolnitvami občinskega podrobnega prostorskega načrta, še posebej pa rešitve, ki se nanašajo na 
pogoje glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo. 
 
 
 



Elaborat ekonomike za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE – PO 11 S (južno do 

Puhove ceste) v Mestni občini Maribor 

PRO-MOČ, svetovanje in druge storitve, d.o.o., Jelenče 9, 2211 Pesnica pri Mariboru                                                            12 
 

3. OBMOČJE IN PREDMET NAČRTOVANJA S SD OPPN 
 
 
Območje SD OPPN se nahaja na vzhodu mesta Maribor, v mestni četrti Pobrežje, južno od Puhove 
ceste, v neposredni bližini priključka na hitro cesto. Območje meji na severu na proste površine, na 
jugu pa večinoma na individualno stanovanjsko pozidavo. Na območju se nahajajo večinoma proste 
površine. Območje je dobro dostopno preko obstoječih ulic. 
 
 

Slika 1: Položaj območja SD OPPN 
(vir: SD OPPN) 

 
 
 
Na severu meji območje SD OPPN na Puhovo cesto, na vzhodu na proste, nepozidane površine, prav 
tako na jugu, na zahodu meji na Zemljičevo ulico. 
 
Teren na območju je neraven, nižji je v severno zahodnem delu območja. 
 
Zemljišče je prometno dobro dostopno preko obstoječih ulic in cest. Dovozi so mogoči preko 
Zemljičeve, Kuzmičeve, Dalmatinove ulice, posredno preko Puhove ceste. V neposredni bližini so vsi 
potrebni komunalni, energetski in infrastrukturni vodi na katere se je možno priključiti. 
 
Obravnavano območje načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele 
oziroma dele parcel v k.o. Pobrežje: 641/11, 644/3, 644/4, 645/2, 645/3, 646/2, 646/3, 650/2, 650/3. 
Velikost zemljišča je 6823 m². 
 
Dejanska raba: V ureditvenem območju se glede na dejansko rabo prostora nahaja nepozidano 
zemljišče. 
 
Namenska raba: stanovanja (S) in stanovanja in dopolnilne dejavnosti (SD), 
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ki so v veliki meri namenjena bivanju, trgovski dejavnosti na drobno za dnevno oskrbo, storitvenim 
dejavnostim ter dejavnostim družbene infrastrukture, ki služijo lokalnim prebivalcem. 
 
Predvidena je gradnja trgovskega objekta, dejavnost je skladna z namensko rabo. 
 
 
Načrtovane ureditve 
Načrtovane ureditve na območju so: 

- gradnja novega trgovskega objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo, 
- gradnjo potrebne prometne infrastrukture, 
- gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture. 

 
 
Zazidalna zasnova 
Trgovski objekt, namenjen prodaji živilskih produktov, se umešča v jugovzhodni del območja 
sprememb in dopolnitev. Do objekta se načrtuje nova prometna cesta, ki bo omogočala dovoz 
obiskovalcem ter dostavi. 
 
Objekt je načrtovane pravokotne oblike, dimenzij 67,00 x 26,50 m in izzidkom 4,50 x 12,50m z 
vhodnim nadstreškom v obliki črke L in dostavnim nadstreškom s poglobljeno dostavno rampo (7,00 
x 21,00 m), ki se nahaja na severovzhodni strani. 
Etažnost objekta bo pritlične zasnove, max. višine 7,50 m, morebiti tehnični elementi (VRV, hladilne 
naprave, kompresorji) lahko gledajo nad koto 7,50 m, vendar morajo biti zaprti s pregrado. Max 
površina za tehnične elemente, ki gleda nad to koto je 20% tlorisne površine. 
Fasada objekta je barvan beton, opeka ali klasični omet v svetlih pastelnih tonih. Vhodni del in atika 
je poudarjen element v ALU izvedbi modre barve. 
Streha je ravna oz. enokapnica min. naklona (1°) in je skrita za ravno atiko. Kritina je strešna folija ali 
pločevina. Lahko je tudi v izvedbi zelene strehe. 
 
 

Slika 2: Vizualizacija trgovskega objekta 
(vir: SD OPPN) 

 
 
 
Načrtovane prostorske ureditve so podrobneje predstavljene na izseku iz SD OPPN v nadaljevanju: 
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Slika 3: Izsek iz SD OPPN – Ureditvena situacija 
(vir: SD 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 SD 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. 
 
 

Slika 4: Območje z obstoječimi komunalnimi vodi 
(vir: SD OPPN) 
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Vsa komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, načrtovana s SD 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 SD 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.  
 
 
 

4.1.2.1. Cestno omrežje 

 
 

Splošni pogoji za ureditev prometa 
- Vse dovozne in pohodne površine – pločniki, poti, parkirne ter manipulativne površine 

morajo biti izvedene v proti-prašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih 
voda. 

- Pločniki so višinsko ločeni od vozišča z dvignjeno obrobo z 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. 
- Celotno območje se opredeli kot cona umirjenega prometa, maksimalna hitrost je 30 km/h. 

 
 
Območje trgovskega objekta je dostopno z južne strani preko nove prometnice, ki se na zahodni 
strani priključuje na Zemljičevo ulico. Preko nove prometne ceste se dostopa na parkirišče za 
obiskovalce, ki se nahaja na zahodnem in severnem delu območja. Dostava blaga se vrši preko istega 
priključka do nakladalne rampe, ki se nahaja v vzhodnem delu območja, oziroma severovzhodnem 
delu objekta. 
 
Za potrebe parkiranja je potrebno zagotoviti 1 PM/ 30 m² prodajne površine. 
Objekt ima 1053 m² prodajne površine. To pomeni, da je potrebnih minimalno 35 PM. 
Na območju parkirišča je načrtovanih 89 PM, kar pomeni, da je zagotovljeno zadostno število 
parkirnih mest. Načrtujejo se zelena parkirišča. 
 
 
Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil je zagotovljen preko načrtovanega cestnega 
omrežja z navezavo na obstoječe cestno omrežje. Vsi elementi priključkov in križišč morajo 
zagotavljati promet intervencijskim in komunalnim vozilom. 
 
Prometno omrežje je zasnovano tako, da se kolesarski promet odvija po predvidenih ulicah, od 
vozišča ločen peš promet je predviden samo ob cesti F, H in delu ceste G. 
 
 
Načrtovana prometna situacija je prikazana na izseku iz SD OPPN v nadaljevanju: 
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Slika 5: Prikaz ureditve prometne situacije 
(vir: SD OPPN) 
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4.1.2.2. Vodovodno omrežje 

 
 
Za potrebe vodo oskrbe se zgradi interno vodovodno omrežje minimalne dimenzije DN 100/80 v 
predvidenih cestah z navezavo na obstoječe omrežje v križiščih Puhove in Vzhodne ulice, Kuharjeve in 
Zemljičeve ulice in v podaljšku Dalmatinove ulice. Za požarno zaščito območja se predvidi ustrezno 
število požarnih hidrantov. 
 
Pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi je obvezno sodelovanje z upravljavcem. Upoštevati je potrebno 
vso veljavno zakonodajo in predpise s področja oskrbe s pitno vodo. 
 
 
 

4.1.2.3. Kanalizacijsko omrežje 

 
 
Izvede se ločen sistem kanalizacije. Celoten sistem se izvede vodotesno. 
 
Fekalne odpadne vode se vodijo preko vodotesnega kanalizacijskega omrežja z navezavo na 
obstoječo kanalizacijo v Dalmatinovi ulici in v nadaljevanju Vzhodni ulici do CČN Maribor. 
Meteorne vode se vodijo ločeno preko kanalizacijskega omrežja z ločenimi sistemi ponikanja. 
Ponikanje se predvidi pri večstanovanjskih objektih ter ločeno za odvodnjo cest. Pri individualnih 
objektih se predvidijo lastne ponikalnice. 
 
Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in zakonodajo s področja 
odvajanja padavinskih vod ter pogoje in usmeritve Direkcije RS za vodo. 
 
 
 

4.1.2.4. Elektroenergetsko omrežje 

 
 
Oskrba z električno energijo se izvede v skladu s pogoji upravljavca in izdelanimi strokovnimi 
podlagami št. 69/18-MO (Elektro Maribor, februar 2108). 
 
Napajanje načrtovanih objektov se izvede iz obstoječih TP. Območje A, B in C bo napajano iz 
obstoječe TP 216 Konstruktor-Gregorečeva. Območje D, E, F in individualni objekti bodo napajani iz 
obstoječe TP 504 Brezjanski gaj, v kateri se bo zamenjal transformator (630 kVA). 
 
Za napajanje objektov se iz TP predvidi izgradnja nizkonapetostnega razvoda v skladu s pogoji, 
usmeritvami in standardi upravljavca. 
 
Zaradi gradnje predvidenega omrežja se prilagodi, odstrani in po potrebi zaščiti obstoječe električno 
omrežje. 
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4.1.2.5. Omrežje elektronskih komunikacij 

 
 
Za načrtovano območje se za izgradnjo TK omrežja izdela ustrezna projektna dokumentacija. V 
predvidenih ulicah in dostopnih cestah se predvidi položitev TK kabelske kanalizacije PEHD 2XDN 50 
in kabelskih jaškov BC DN 80. Do posameznih objektov se predvidi položitev cevi za izvedbo 
priključkov. Točka priključevanja na obstoječe omrežje je na Puhovi cesti. 
 
Za načrtovano območje se za izgradnjo KTV omrežja predvidi izgradnja kabelske kanalizacije 2XDN 
110 ter DN 32 do posameznih objektov Na omrežju se predvidi izgradnja ustreznih kabelskih jaškov 
DN 800. 
 
Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji in pod nadzorom upravljavcev posameznih omrežij. Na 
projektne rešitve je potrebno pridobiti soglasja upravljavcev. 
 
 
 

4.1.2.6. Plinovodno omrežje 

 
 
Za plinifikacijo se zgradi sekundarno plinovodno omrežje z navezavo na obstoječi plinovod v 
Kuharjevi, oziroma Zemljičevi ulici. Do posameznih objektov se predvidijo ustrezni hišni priključki. 
Pri vseh nadaljnjih delih je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja oskrbe s plinom. 
 
 
 

4.1.2.7. Ogrevanje in učinkovita raba energije 

 
 
Predvidi se individualni način ogrevanja. Možno je ogrevanje na plin, električno energijo, toplotna 
črpalka, sončna energija ter njihovo kombinacijo. 
 
V skladu z usmeritvami LEPK se na območjih, kjer ni zgrajenega daljinskega ogrevanja in plinovodnega 
omrežja predvideva uporaba obnovljivih virov. Prioriteto imajo sistemi, ki izrabljajo energijo zemlje in 
sonca. 
 
 
 
 
 
Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na izseku iz SD 
OPPN v nadaljevanju: 
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Slika 6: Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo 
(vir: SD 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 SD 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 SD 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 SD OPPN ni oz. je ni potrebno zgraditi, 
dograditi ali rekonstruirati, saj bo vsa infrastruktura na območju SD 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 s SD 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 SD OPPN v lastni investitorja in je 
opredeljena kot priključek. 
 
 
Priključke na območju SD OPPN predstavlja naslednja zgoraj opisana infrastruktura: 

- prometne površine vključno s priključki in parkirišči; 
- izgradnja vodovodnega cevovoda (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; 
- 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 SD 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 SD 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 SD 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 
 
 
Gradnja se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti 
zaključena celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo in 
priključki ter zunanjimi ureditvami. 
 
Izgradnja komunalne in prometne infrastrukture se izvaja fazno in sicer od navezave na obstoječa 
omrežja GJI proti notranjosti območja (Zemljičeva ulica, Vzhodna ulica, Dalmatinova ulica). Izvedejo 
se lahko posamezne ulice ali odseki cest, ki zagotavljajo navezavo na obstoječe prometno omrežje in 
omrežje gospodarske javne infrastrukture. 
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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 s SD 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 s SD OPPN, so namenjene gradnji trgovskega objekta, 
kar ne predstavlja dodatne poseljenosti in dodatnih prebivalcev na območju. 
 
 
Zaradi tega izdelava elaborata ekonomike za družbeno infrastrukturo ni potrebna. 
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