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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 odloka 
o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas; (v nadaljevanju: SD ZN). 
 
 
Izhodiščna točka opisa poteka meje prične na stični točki parcel št. 704/1 in 706, k.o. Rogaška Slatina 
in severnim robom regionalne ceste R-3 št.685. Od te točke poteka meja po južnem robu parcele št. 
706 k.o. Rogaška Slatina in po vzhodnem robu parcele 706 k.o. Rogaška Slatina ter po celotni vzhodni 
strani parcele 705/1 k.o. Rogaška Slatina v smeri severozahoda do spodnjega roba nasipa železniške 
proge Celje - Rogatec, to je parcela št. 1773 k.o. Rogaška Slatina. Od te točke dalje poteka meja po 
južni meji parcele št. 1773 k.o. Rogaška Slatina vse do severovzhodnega roba parcele 685/5 k.o. 
Rogaška Slatina. Na tem mestu se meja obrne proti jugu, poteka ob zahodnem robu parcele št. 656/1 
k.o. Rogaška Slatina do parcele št. 662 k.o. Rogaška Slatina, po severnem robu parcele 662 k.o. 
Rogaška Slatina do stika s parcelo 656/3 k.o. Rogaška Slatina, se obrne proti jugu ob celotnem 
zahodnem robu parcele 556/3 k.o. Rogaška Slatina, po cesti parcela št. 665 k.o. Rogaška Slatina do 
severnega roba parcele št. 655 k.o. Rogaška Slatina, ob severovzhodni in jugovzhodni meji parcele št. 
655 k.o. Rogaška Slatina, od tu pa po cesti parcela št. 665 k.o. Rogaška Slatina proti severozahodu do 
parcele št. 689 k.o. Rogaška Slatina in po parceli št. 689 k.o. Rogaška Slatina ter po parceli št. 695/3 
k.o. Rogaška Slatina do severnega roba parcele št. 695/1 k.o. Rogaška Slatina, ob severnem in 
vzhodnem robu parcele 695/1 k.o. Rogaška Slatina, nato prečka regionalno cesto R-3 št. 685 parcela 
št. 1790 k.o. Rogaška Slatina in po južnem robu ceste proti zahodu s ponovnim prečkanjem do 
izhodišče točke. Celotna površina območja znotraj opisane meje ZN znaša 4,39 ha. 
 
Območje je namenjeno za individualno stanovanjsko organizirano gradnjo. V okviru ureditvenega 
območja SD ZN je: 

- 18 obstoječih individualnih stanovanjskih objektov in 
- 33 novih stanovanjskih objektov. 

 
 
Elaborat ekonomike je namenjen opredelitvam komunalne opreme in druge gospodarske javne 
infrastrukture, ki je potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev za območje s SD ZN 
načrtovane stanovanjske gradnje, prav tako pa tudi ocenam vplivov načrtovanih prostorskih ureditev 
na kapacitete posameznih vrst družbene infrastrukture. 
 
 
Ker se komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura v smislu definicije po ZureP-2 s 
SD ZN ne spreminja oz. je ni potrebno na novo zgraditi, dograditi ali rekonstruirati, ni potrebno oz. ni 
mogoče podati ocene investicij. 
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Etapnost izvajanja: 
- zahtevana izgradnja drenažnega sistema narekuje realizacijo najprej komunalne ureditve in 

nato stanovanjske gradnje, in sicer po naslednjem vrstnem redu: 
- zgraditev drenažnega sistema za osušitev zamočvirjenega dela zemljišča, 
- izravnava zemeljskih mas, 
- gradnja cestnega omrežja in druge komunalne infrastrukture ter skupne greznice, kolikor ne 

bo še zgrajena ČN Rogaška Slatina, 
- graditev objektov, pri katerih je pogoj, da so temelji zabetonirani v kompaktnem laporju, 
- finalizacija – dograditev komunalne infrastrukture. 

 
 
 
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 ZN ne predstavljajo dodatne poseljenosti oz. 
dodatno ne bremenijo osnovnega prostorskega akta, kar ne predstavlja dodatne obremenitve oz. 
potrebe po posameznih vrstah družbene infrastrukture. 
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1. NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
 
Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – 
odločba US; 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 in 199/21 
– ZUreP-3), 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, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odločba US); v 

nadaljevanju: ZUreP-2; 
- Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19 in 199/21 – ZUreP-3); 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: 
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- Komunalna oprema je del gospodarske javne infrastrukture in jo predstavljajo:  

 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: 
- Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas, (izdelal API d.o.o., št. projekta API-

260, november 2000); v nadaljevanju: ZN; 
- Popravek odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas; 
- Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas; v nadaljevanju 

SD ZN. 
 
Večina podatkov in strokovnih rešitev načrtovanih prostorskih ureditev je povzetih po ZN in SD ZN. 
 
 
Za pripravo elaborata ekonomike so pomembne vse rešitve, določene s SD ZN, 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 
 
 
Izhodiščna točka opisa poteka meje prične na stični točki parcel št. 704/1 in 706, k.o. Rogaška Slatina 
in severnim robom regionalne ceste R-3 št.685. Od te točke poteka meja po južnem robu parcele št. 
706 k.o. Rogaška Slatina in po vzhodnem robu parcele 706 k.o. Rogaška Slatina ter po celotni vzhodni 
strani parcele 705/1 k.o. Rogaška Slatina v smeri severozahoda do spodnjega roba nasipa železniške 
proge Celje - Rogatec, to je parcela št. 1773 k.o. Rogaška Slatina. Od te točke dalje poteka meja po 
južni meji parcele št. 1773 k.o. Rogaška Slatina vse do severovzhodnega roba parcele 685/5 k.o. 
Rogaška Slatina. Na tem mestu se meja obrne proti jugu, poteka ob zahodnem robu parcele št. 656/1 
k.o. Rogaška Slatina do parcele št. 662 k.o. Rogaška Slatina, po severnem robu parcele 662 k.o. 
Rogaška Slatina do stika s parcelo 656/3 k.o. Rogaška Slatina, se obrne proti jugu ob celotnem 
zahodnem robu parcele 556/3 k.o. Rogaška Slatina, po cesti parcela št. 665 k.o. Rogaška Slatina do 
severnega roba parcele št. 655 k.o. Rogaška Slatina, ob severovzhodni in jugovzhodni meji parcele št. 
655 k.o. Rogaška Slatina, od tu pa po cesti parcela št. 665 k.o. Rogaška Slatina proti severozahodu do 
parcele št. 689 k.o. Rogaška Slatina in po parceli št. 689 k.o. Rogaška Slatina ter po parceli št. 695/3 
k.o. Rogaška Slatina do severnega roba parcele št. 695/1 k.o. Rogaška Slatina, ob severnem in 
vzhodnem robu parcele 695/1 k.o. Rogaška Slatina, nato prečka regionalno cesto R-3 št. 685 parcela 
št. 1790 k.o. Rogaška Slatina in po južnem robu ceste proti zahodu s ponovnim prečkanjem do 
izhodišče točke. 
 
Celotna površina območja znotraj opisane meje ZN znaša 4,39 ha. 
 
 
Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ter velikost s parcelnim stanjem posameznih 
površin je naslednja: 
Območje je namenjeno za individualno stanovanjsko organizirano gradnjo. V okviru ureditvenega 
območja SD ZN je: 

- 18 obstoječih individualnih stanovanjskih objektov in 
- 33 novih stanovanjskih objektov. 

 
Funkcionalna zemljišča novih objektov s skupno površino 2 ha vključujejo naslednje parcele oziroma 
dele parcel v okviru ureditvenega območja ZN, razen parcel oziroma objektov, ki so zavedeni pod 
zaporednimi številkami 30, 31 in 32. 
 
 
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov: 

- novi stanovanjski objekti se prometno navezujejo na dovozne stanovanjske ceste oštevilčene 
1, 2, 4, 5, in 6; 

- v okviru ureditvenega območja je urediti vse javne zelenice ob dovoznih cestah 1 in 2; 
- obvezni so odmiki objektov od dovoznih cest ter parcelnih mej kot je to določeno v geodetski 

kotirani situaciji; 
- obvezno je upoštevati v grafičnih prilogah določeno osnovno parcelacijo zemljišč, osnove 

zakoličenja objektov in ureditev okolice, 
- za območje objektov št. 11 do 14 je potrebno izdelati načrt zunanje ureditve. 

 
Skladno s predlagano niveleto ceste št. 2 in 4 je potrebno urediti izravnave terena vzdolž navedenih 
cest, in sicer: 

- pri objektih 1 do 6 na južni strani ceste v širini cca 20 m; 
- pri objektu št. 7 – 18 na južni strani ceste v širini cca 20 m. 
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V okviru posameznih parcel je višinske razlike terena za objekti ublažiti z brežino in kjer bo potrebno z 
nižjim opornim zidom: 

- v okviru posameznih parcel naj se v širini 5 m ob dovoznih cestah zasadi trava, cvetje oziroma 
okrasno grmičevje. Parcelne meje naj se zasadijo z živico, ki se reže v višini 1 m in se prilagaja 
višini terena; 

- v zazidalnem načrtu so predlagani objekti tlorisnih dimenzij 9,00 m x 12,00 m (objekti št. 1 do 
26 in 34) ter 11,00 m x 11,50 m (objekti št. 27 do 33 ter 35 in 36), 

- obvezno je v zazidalnem načrtu upoštevati višino objekta – slemena kot je predvidena v geod. 
kontirani situaciji, smer slemena, naklon strehe, dvokapnice 45° in kritino; 

- območje objektov št. 1 do 26 in 34 je predvideno za organizirano gradnjo po enotnem 
projektu, 

- objekti št. 1 do 26 in 34 imajo garaže v pritlični etaži, objekti št. 27 do 33 in 35, 36 pa v kletni 
etaži,fasade objektov naj bodo ometane v sivo beli barvi. 

 
 
Odstopanje od tlorisnih dimenzij objektov so možna: 

- po zazidalni enoti z objekti št. 1 do 26, odstopanja od predlaganih dimenzij niso možna, 
- pri objektih št. 27 do 29: so možna odstopanja za + 1,0 m; 
- pri objektih št. 30 do 32: so možna odstopanja od predlaganih za + 0,5 m; 
- pri objektu št. 33: odstopanja od predlaganih dimenzij niso možna, 
- pri objektu št. 34: odstopanja od predlaganih dimenzij niso možna, 
- pri objektu št. 35 in 36: so možna odstopanja od predlaganih dimenzij za + 1,0 m. 

 
 
Pogoji za realizacijo območja glede komunalnega urejanja so: 
predvidena je izgradnja cest z oznakami 1, 2, 4 in 5 z naslednjimi normalnimi profili: 

- glavna napajalna cesta t.j. del ceste 1 in del ceste 2 ima širino vozišča 5 m, ob višjem robu 
cestišča je pločnik širine 1,5 m, 

- druge dovozne ceste 1, 2, 4 in 5 so širine 4 m z 0,5 m širokimi bankinami na obeh straneh. 
 
Predvideni so enostranski prečni skloni vozišč: 

- upoštevati je vse cestne elemente (višine, radije) določene v načrtu višine cest je potrebno 
uskladiti in morebitno korigirati, ko se bodo izdelali projekti cest za izvedbo in zakoličenje 
cest, 

- pri gradnji cest in druge infrastrukture je potrebno upoštevati določila o pogojih gradnje, kot 
so opredeljeni v geotehničnem poročilu GEO Ljubljana iz julija 1987, 

- obvezno je upoštevati vse elemente in pogoje komunalnih napeljav in naprav. Pred realizacijo 
gradnje objektov je potrebno izdelati glavne (izvedbene) projekte komunalnih napeljav in 
naprav in zemljišče ustrezno urediti glede na etapnost urejanja, 

- zagotoviti je potrebno organiziran pristop izgradnje komunalne infrastrukture; 
- obstoječe stanovanjske objekte je obvezno priključiti na predvideno kanalizacijsko omrežje, 
- novi predvideni objekti št. 34, 35 in 36 se komunalno napajajo iz obstoječih komunalnih 

ureditev. 
 
 
Načrtovane prostorske ureditve so podrobneje predstavljene na izseku iz SD ZN v nadaljevanju: 
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Slika 1: Izsek iz SD ZN – Ureditvena situacija 
(vir: SD ZN) 
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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 z 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. 

 
 
S SD ZN se ne načrtuje nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v smislu 
definicije po ZUreP-2, zato komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura ni 
razdeljena na dve skupini. 
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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 se komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura v smislu definicije po ZureP-2 
s SD ZN ne spreminja oz. je ni potrebno na novo zgraditi, dograditi ali rekonstruirati, ni potrebno 
oz. ni mogoče podati ocene investicij. 
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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. 
 
 
Ker komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v smislu definicije po ZureP-2 s 
SD ZN ni načrtovane oz. je ni potrebno na novo zgraditi, dograditi ali rekonstruirati, ni potrebno oz. 
ni mogoče določiti virov financiranja v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
infrastrukturo. 
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4.4. OPREDELITEV ETAPNOSTI GRADNJE NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME 
IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
 
Etapnost izvajanja: 

- zahtevana izgradnja drenažnega sistema narekuje realizacijo najprej komunalne ureditve in 
nato stanovanjske gradnje, in sicer po naslednjem vrstnem redu: 

- zgraditev drenažnega sistema za osušitev zamočvirjenega dela zemljišča, 
- izravnava zemeljskih mas, 
- gradnja cestnega omrežja in druge komunalne infrastrukture ter skupne greznice, kolikor ne 

bo še zgrajena ČN Rogaška Slatina, 
- graditev objektov, pri katerih je pogoj, da so temelji zabetonirani v kompaktnem laporju, 
- finalizacija – dograditev komunalne 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 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 s SD ZN ne predstavljajo dodatne poseljenosti oz. 
dodatno ne bremenijo osnovnega prostorskega akta, kar ne predstavlja dodatne obremenitve oz. 
potrebe po posameznih vrstah družbene infrastrukture. 
 
 
 
Zaradi tega izdelava elaborata ekonomike v delu oz. v vsebini, ki se nanaša na družbeno 
infrastrukturo ni potrebna oz. ni možna. 


