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1 Ključne ugotovitve elaborata ekonomike 

Elaborat ekonomike je obvezna strokovna podlaga prostorskih načrtov. Elaborat 

ekonomike izkazuje  finančne  posledice prostorskega načrta,  kadar  bo  za  izvedbo  v  

njem načrtovanih prostorskih ureditev treba zagotoviti novo komunalno opremo in drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo ali družbeno infrastrukturo. 

 
Za izvedbo prostorskih ureditev bodo potrebne investicije v komunalno opremo in drugo 

infrastrukturo. Stroški so ocenjeni po dveh metodah: glede na oceno stroškov gradnje na 

enoto, komunalna oprema pa je ocenjena tudi skladno s prilogo 1 Pravilnika o elaboratu 
ekonomike, ki ocenjuje stroške glede na površino parcel (54.658 m2). 

Komunalna oprema Ocena po enotnih cenah Ocena po Pravilniku 

Ceste in zelenice 836.910,00 € 819.870,00 €1 

Javna razsvetljava2 41.300,00 €  

Vodovod 209.210,00 € 81.987,00 € 

Fekalna kanalizacija 127.200,00 € 109.316,00 € 

SKUPAJ 1.214.620,00 € 1.011.173,00 € 

 
Ocena glede na enotne cene je višja od ocene po Pravilniku zlasti zaradi dražjega 

vodovoda, saj nov vodovod od odcepa VF1 do območja OPPN predstavlja dodatno 

investicijo. Ostale cene so primerljive, glede na leto sprejema pravilnika (2019) in 
povezovalni vodovod pa menimo, da je ocena po enotnih cenah ustreznejša za nadaljnjo 

obravnavo. 

 

Komunalno opremo bo financirala Občina, potencialno s pridobitvijo nepovratnih 

sredstev, saj Regionalni razvojni program predvideva financiranje komunalne opreme 

poslovnih con. Po izgradnji pa bo lahko vse stroške pokrila s komunalnim prispevkom 

zavezancev za komunalni prispevek. Drugo infrastrukturo (elektrika, telekomunikacije) pa 
bodo financirali upravljavci/lastniki te infrastrukture. 

 

Načrtovana prostorska ureditev sama ne bo neposredno zahtevala investicij v družbeno 
infrastrukturo, le za izboljšanje trajnostne mobilnosti bi lahko Občina aktivno spodbudila 

Ministrstvo za infrastrukturo k izboljšanju voznega reda javnega linijskega prevoza, da bi 

lahko čim več uporabnikov poslovne cone namesto avtomobila uporabljalo javni prevoz. 

                                                             
1 Pravilnik določa ceno za javne ceste, vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo. 
2 Javna razsvetljava ni obvezen del prometne komunalne opreme, naveden je ocenjen 

znesek za gradnjo razsvetljave ob vseh cestah in pešpoti, lahko pa se razsvetljava zgradi 

le za del območja ali pa sploh ne. 
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2 Splošni podatki in zakonska podlaga 

22..11  NNaammeenn  iizzddeellaavvee  eellaabboorraattaa  

Elaborat ekonomike je strokovna podlaga, ki je spremljajoče gradivo prostorskih načrtov, 

ki ga predpisuje 6. alineja 2. odstavka 55. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 
199/21), vsebino pa določata 68. člen ZureP-3 in Pravilnik o elaboratu ekonomike (Ur. l. 

RS, 45/19). 

 

Elaborat ekonomike izkazuje  finančne  posledice prostorskega načrta,  kadar  bo  za  
izvedbo  v  njem načrtovanih prostorskih ureditev treba zagotoviti novo komunalno 

opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ali družbeno infrastrukturo. 

 
Elaborat ekonomike za izvedbo 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 ter 

– etapnost izvajanja načrtovanih ureditev, ki se nanašajo na komunalno opremo in 

drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo. 

 

22..22  PPooddllaaggee  zzaa  iizzddeellaavvoo  eellaabboorraattaa  

 
Za izdelavo elaborata ekonomike so bile uporabljene naslednje podlage: 

 osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – 

poslovna cona, izdelovalec ZUM d.o.o., december 2022 
 prikaz stanja obstoječe komunalne opreme (zbirni kataster gospodarske javne 

infrastrukture, Geodetska uprava RS, stanje marec 2023), 

 prikaz načrtovane komunalne opreme, 

 Regionalni razvojni program pomurske regije 2021–2027, Razvojni center Murska 
Sobota, 13.6.2022 

 statistični podatki o gibanju prebivalstva v občini, Statistični urad RS 
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22..33  OOppiiss  nnaaččrrttoovvaannee  pprroossttoorrsskkee  uurreeddiittvvee  

 

Območje OPPN se nahaja na južnem robu naselja Bogojina v občini Moravske Toplice ob 

regionalni cesti, ki vodi proti avtocestnemu priključku Gančani.  Obsega zemljišča s parc. 

št.: 4450/1, 4450/9, 4450/10, 4450/11, 5469, 5470, 5471, 5473, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479 
in 5480/2, vse k.o. Bogojina skupne površine ca. 5,5 ha. Po veljavnem OPN so zemljišča v 

enoti urejanja prostora BG 9, ki je opredeljena kot zemljišča s podrobnejšo namensko 

rabo prostora »BD- površine drugih območij«. 
 

 
Slika 1. Lokacija OPPN, vir Geodetski inštitut Slovenije, SIGI 50 

 
Osnutek OPPN opredeljuje, da se območje nameni za poslovno cono, v kateri se načrtuje 

gradnja nestanovanjskih stavb oz. objektov. Na območje se umeščajo posebne dejavnosti:  

– poslovne (finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 

storitve), 
– proizvodne (različne predelovalne dejavnosti, za katere ni treba izdelati presoje 

vplivov na okolje), 

– odlaganje in predelava odpadkov, 
– storitvene, 

– trgovske (tudi dejavnost sejmišč in trgovskih centrov), 

– prometne in skladiščenje,  
– energetske (do začetka izgradnje cone v delu ali na celotnem območju), 

OPPN dopušča le dejavnosti in obrate, ki ne bodo pomenile večjega tveganja za 

onesnaževanje okolja, t.j. ne dopušča dejavnosti ali objektov, za katere bi morali 

upravljavci pridobiti okoljevarstveno dovoljenje skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in 
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naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Ur. l. RS, št. 44/22)  ali obratov, ki v skladu z 

Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 

22/16) sodijo glede na vrsto in količino nevarnih snovi med obrate večjega tveganja za 
okolje. 

 

 
Slika 2. Ureditvena situacija (izsek iz lista 4/1-Ureditvena situacija, osnutek OPPN, ZUM, 

d.o.o.) 
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Slika 3. Lokacija OPPN 
 

Načrt parcelacije območja OPPN predvideva več parcel za gradnjo stavb ter javno 

površino za ceste, transformatorsko postajo in zelenice ob cesti. Površine posameznih 
parcel in rabe so prikazane v naslednji tabeli: 

 

Tabela 1. Površine parcel 

Parcela Površina [m2] Delež 

Gradbene parcele 12.528   

  5.237   

  5.000   

  2.213   

  1.939   

  2.101   

  2.645   

  1.413   

  1.058   

  1.058   

  1.494   

  1.494   

  1.058   

  1.058   

  1.881   

Gradbene parcele skupaj 42.177 77,17% 

Transformatorska postaja 50 0,09% 

Ceste 10.736 19,64% 

Zelenice 1.695 3,10% 

SKUPAJ 54.658 100,00% 
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Slika 4. Načrt parcelacije(izsek iz lista 7-Načrt parcelacije, osnutek OPPN, ZUM, d.o.o.) 

 



Elaborat ekonomike OPPN BG9 – poslovna cona 

Stran 10  

22..44  PPrreeddppiissii  

 

Pri pripravi elaborata so bili upoštevani naslednji predpisi: 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21), 

- Pravilnik o elaboratu ekonomike (Ur. l. RS, št. 45/19) 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – 

odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) 

- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – 

ZUreP-3) 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (Ur. l. RS, št. 99/07,  61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 
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3 Elaborat ekonomike glede komunalne opreme in druge 

gospodarske javne infrastrukture 

33..11  PPoovvzzeetteekk  kkoommuunnaallnnee  oopprreemmee  iinn  ddrruuggee  ggoossppooddaarrsskkee  jjaavvnnee  

iinnffrraassttrruukkttuurree  

Na sliki 5 je prikazana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo 
je treba dograditi ali na novo zgraditi. V nadaljevanju je podrobneje opredeljena vsaka 

vrsta komunalne opreme, kot je predvideno v OPPN. 

 

 
Slika 5. Komunalna oprema in druga infrastruktura (izsek iz lista 5/2 Ureditvena situacija 

komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij, OPPN) 
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Vsa načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura bo 
zgrajena izključno za oskrbo območja načrtovane prostorske ureditve, skladno s 1. alinejo 

5. člena Pravilnika o elaboratu ekonomike. 

 

33..22  PPrroommeettnnoo  oommrreežžjjee  

Notranje cestno omrežje sestavljajo nove ceste z delovnimi imeni cesta A, B in C. 
 

Prometno dostopnost obravnavanega območja zagotavljata novi dvosmerni dvopasovni 

dostopni cesti, cesta A in cesta B, s širino vozišča 7,0 m, ki se prometno podrejeno, na 
severnem in južnem robu območja navezujeta na kategorizirano državno cesto, 

regionalno cesto III. reda R3-743 Bogojina – Gančani (AC priključek). 

 

Uredi se tudi dvosmerna dvopasovna dostopna cesta C, s širino vozišča 7,0 m, ki se na 
severu prometno podrejeno navezuje na cesto A in na jugu na cesto B in ju tako povezuje.  

 

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste in ureditev enostranske dvosmerne 
kolesarske steze vzdolž zahodne strani ceste. Ureditev je načrtovana v sklopu izdelane 

projektne dokumentacije za izvedbo gradnje: Kolesarska povezava med Bogojino in 

Gančani (ATRIJ, gradbeni inženiring d.o.o., št. projekta 017, april 2021). Uredi se tudi 
pločnik vzdolž vzhodne strani regionalne ceste. Ti dve investiciji nista zajeti v oceni 

stroškov v tem elaboratu. 

 

Nove dostopne ceste so namenjene dovozu uporabnikov ter intervencijskih in dostavnih 
vozil do predvidenih stavb. Cesta A in cesta B se uredita z enostranskim pločnikom širine 

2,0 m. Cesta C se uredi z obojestranskim pločnikom širine 2,0 m.  

 
Kolesarjem je namenjena enostranska dvosmerna kolesarska steza ob regionalni cesti, na 

območju pa se vodijo po vozišču. 

 
Pešcem so namenjeni pločniki ob novih dostopnih cestah in pešpot v osrednjem in vzdolž 

vzhodnega dela območja, od koder se vodijo do pločnika ob vzhodni strani regionalne 

ceste (izven območja OPPN). 

 
Parkirne površine se uredijo na lastnih parcelah ali kot obvoziščne parkirne površine, v 

tem elaboratu niso predvidena parkirna mesta na javnih površinah na območju OPPN. 
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V območju OPPN je predvidena javna razsvetljava, ki pa ni podrobneje obdelana v 

grafičnem delu. V tem elaboratu je ocenjena potrebna dolžina kablovodov in svetilk, 

predvidoma na visokih kandelabrih z LED svetilkami, ob pešpoti pa na nizkih kandelabrih. 
Priklop javne razsvetljave je predviden v novi transformatorski postaji. Ker razsvetljava ni 

obvezna, sploh ker je verjetno, da bodo razsvetljena dvorišča objektov, se lahko pri 

projektiranju uvede tudi drugačna rešitev. 

 

 
Slika 6. Prometna komunalna oprema(izsek iz lista 5/2-Ureditvena situacija prometne 

infrastrukture, osnutek OPPN, ZUM, d.o.o.) 
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Tabela 2: Opredelitev prometne komunalne opreme 

Komunalna oprema Velikost 

Cesta A – 162 m, 7 m + 2 m hodnik za pešce 1.458 m2 

Cesta B – 175 m, 7 m + 2 m hodnik za pešce 1.575 m2 

Cesta C – 268 m, 7 m + 2 x 2 m hodnik za pešce 2.948 m2 

Pešpot – 98 m, 2 m 196 m2 

Javna razsvetljava – 20 svetilk, 610 m kabla, 1 
prižigališče 

 

Zelenice 1.695 m2 

 

 

33..33  VVooddoovvoodd  

Za potrebe vodooskrbe se zgradi ustrezne nove priključne vodovodne cevovode v krožni 

navezavi na predviden cevovod NL DN150, ki nadomesti obstoječi PE ⌀110, ki poteka 

vzhodno od območja. Predviden cevovod NL DN150 se uredi kot odcep VF1 v sklopu 

projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B, ki poteka severno od območja. Na 
predviden cevovod NL DN150 se ustrezno prevežejo vodovodni priključki za obstoječe 

objekte Bogojina 1, 2, 2A, 2C, 3, 4A, 4 in 10B. 

 
Vodovod je v OPPN predviden tudi na bodočih zasebnih parcelah ob zahodnem robu 

območja. Ker je zaključena zanka nujna za kakovostno delovanje vodovoda 

(preprečevanje slepih krakov), je v tem elaboratu predvidena ocena celotnega vodovoda, 

vključno z vodi na gradbenih parcelah. 
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Slika 7. Vodovod na območju OPPN, priključek VF1 im ukinitev PE voda 
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Tabela 3: Opredelitev komunalne opreme vodovod 

Komunalna oprema Velikost 

NL DN150 odcep VF1 do območja OPPN 526 m 

Vodovod na območju OPPN 881 m 

Ukinitev obstoječega PE ⌀110 520 m 

 

33..44  FFeekkaallnnaa  kkaannaalliizzaacciijjaa  

Komunalne odpadne vode iz območja se navežejo na obstoječi fekalni vod komunalne 
kanalizacije, ki poteka vzhodno od območja. 

 

Glede na kapaciteto obstoječe čistilne naprave 950 PE in število prebivalcev v Bogojini (ca. 
600) v tem elaboratu ni upoštevana morebitna širitev čistilne naprave, zgolj stroški 

gradnje kanalizacije na območju OPPN. V višini investicije je upoštevana zgolj kanalizacija 

na javnih površinah. 
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Slika 8. Fekalna kanalizacija na območju OPPN, priključek na obstoječo kanalizacijo 
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Tabela 4: Opredelitev komunalne opreme odvajanja odpadne vode 

Komunalna oprema Velikost 

Fekalna kanalizacija 636 m 

 

 

33..55  OOddvvaajjaannjjee  ppaaddaavviinnsskkee  vvooddee  

Padavinska voda se ponika. Voda s streh in utrjenih površin gradbenih parcel se odvaja, 

prečisti in ponika skladno z OPPN, voda z javnih prometnih površin pa se uredi razpršeno 

po terenu. 

 
V tem elaboratu tako ne upoštevamo nobene investicije v komunalno opremo za 

odvajanje padavinske vode. 

 

33..66  EElleekkttrrooeenneerrggeettsskkoo  oommrreežžjjee  

Severno in po severovzhodnem delu območja poteka obstoječi srednje napetostni 
prostozračni daljnovod, ki se med stebroma skladno s pogoji upravljavca ustrezno kablira 

in skupaj z obstoječim nizkonapetostnim omrežjem na severovzhodnem delu območja 

prilagodi načrtovanim prostorskim ureditvam.  
 

Za napajanje območja z električno energijo se na prestavljen in kabliran srednje 

napetostni vod ustrezno vzanka nova transformatorska postaja (TP), ki se locira ob stavbi 
v severovzhodnem delu območja obravnave. Iz nje se ob novih dostopnih cestah zgradi 

ustrezni nizkonapetostni izvod do predvidenih novih stavb. 

 

Elektroenergetsko omrežje ni komunalna oprema, ki bi jo financirala Občina, temveč 
investicijo zagotavlja upravljavec omrežja. Zato investicija v tem elaboratu ni 

ovrednotena, čeprav jo je potrebno vključiti v načrte za gradnjo infrastrukture (kabelska 

kanalizacija, jaški, priključno-merilne omarice končnih odjemalcev). 
 

33..77  OOmmrreežžjjee  eelleekkttrroonnsskkiihh  kkoommuunniikkaacciijj  

Predvidene stavbe se lahko, pod pogoji upravljavca, navežejo na obstoječe omrežje 

elektronskih komunikacij vzhodno od območja. 

 
Podobno kot pri elektroenergetskem omrežju, tudi pri omrežju elektronskih komunikacij 

investicije ne financira Občina, temveč upravljavec omrežja, za katerega bo predvidena 

kabelska kanalizacija v javnih površinah. 
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33..88  OOcceennaa  ssttrroošškkoovv  iinnvveessttiicciijj  

V tabeli 5 so prikazani stroški investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo. Stroški so ocenjeni po dveh metodah: glede na oceno stroškov gradnje na 

enoto, komunalna oprema pa je ocenjena tudi skladno s prilogo 1 Pravilnika o elaboratu 

ekonomike, ki ocenjuje stroške glede na površino parcel (54.658 m2) za namensko rabo 
»posebne površine – BD«. 

 

Za oceno stroškov na enoto smo upoštevali naslednje ocene: 

- Gradnja asfaltiranih površin (ceste, pločniki): 130 €/m2 

- Javna razsvetljava: 1000 €/svetilko, 30 €/m kabla, 3000 € prižigališče s priklopom 

- Urejanje zelenic: 20 €/m2 

- Nov vodovod NL DN 150 v regionalni cesti do odcepa VF1: 180 €/m 

- Odstranitev obstoječega vodovoda: ni stroškov, cev bo samo opuščena, ne 

izkopana 

- Vodovod na območju OPPN: 130 €/m 

- Fekalna kanalizacija: 200 €/m 

 

Tabela 5: Ocena stroškov investicij 

Komunalna oprema Ocena po enotnih cenah Ocena po Pravilniku 

Ceste in zelenice 836.910,00 € 819.870,00 €3 

Javna razsvetljava4 41.300,00 €  

Vodovod 209.210,00 € 81.987,00 € 

Fekalna kanalizacija 127.200,00 € 109.316,00 € 

SKUPAJ 1.214.620,00 € 1.011.173,00 € 

 
Ocena glede na enotne cene je višja od ocene po Pravilniku zlasti zaradi dražjega 

vodovoda, saj nov vodovod od odcepa VF1 do območja OPPN predstavlja dodatno 

investicijo. Ostale cene so primerljive, glede na leto sprejema pravilnika (2019) in 

povezovalni vodovod pa menimo, da je ocena po enotnih cenah ustreznejša za nadaljnjo 
obravnavo. 

 

                                                             
3 Pravilnik določa ceno za javne ceste, vključno z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo. 
4 Javna razsvetljava ni obvezen del prometne komunalne opreme, naveden je ocenjen 

znesek za gradnjo razsvetljave ob vseh cestah in pešpoti, lahko pa se razsvetljava zgradi 

le za del območja ali pa sploh ne. 
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33..99  VViirrii  ffiinnaanncciirraannjjaa  kkoommuunnaallnnee  oopprreemmee  

Regionalni razvojni program pomurske regije 2021–2027 (Razvojni center Murska Sobota, 

junij 2022) v poglavju »3.2.6 Gospodarske in poslovne cone« izpostavlja potrebo po 

komunalno urejenih in konkurenčnih gospodarskih in poslovnih površinah za razvoj 

gospodarske dejavnost. Komunalno opremljanje poslovnih con je predvideno kot 
prednostna dejavnost regionalnega razvoja. Specifično so v poglavju 8.1.1.2. predvidene 

investicije v komunalno ureditev in razvoj poslovnih con, tako da je obravnavana 

investicija skladna s strateškimi razvojnimi dokumenti in primerna za sofinanciranje. 
 

Kljub morebitnemu sofinanciranju pa je skladno z ZUreP-3 primarni vir financiranje 

komunalne opreme komunalni prispevek, ki ga bodo plačali zavezanci, ki bodo na 

območju gradili stavbe. 

 

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-3/ (Ur. l. RS, št. 199/21) v 227. členu določa, da se za 

novo komunalno opremo v obračunskem območju, odmeri komunalni prispevek na 
podlagi obračunskih stroškov iz programa opremljanja. Komunalni prispevek za novo 

komunalno opremo se lahko odmeri le za tisto komunalno opremo, ki je določena v 

programu opremljanja in: 
– jo je občina že zgradila oziroma predala v upravljanje v obsegu iz programa 

opremljanja oziroma v obsegu, ki zagotavlja zavezancem enak raven oskrbe, če se 

pri podrobnejšem projektiranju ali izvedbi izkaže, da so zaradi tehničnih, 
funkcionalnih ali drugih rešitev oziroma razmer potrebna odstopanja od rešitev 

načrtovane komunalne opreme iz programa opremljanja, ali 

– je občina še ni zgradila oziroma predala v upravljanje v obsegu iz programa 

opremljanja, vendar le, če zavezanec in občina skleneta pogodbo o priključitvi v 

skladu z 239. členom ZUreP-3. 

 

Ob upoštevanju vsega navedenega bo Občina verjetno financirala investicijo na naslednji 
način: 

- delno s pridobitvijo sredstev iz EU in Republike Slovenije 

- delno z lastnim vložkom. 

Šele po izgradnji infrastrukture, pa bo lahko investitorjem ob prodaji zemljišč zaračunala 
akontacijo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 

 

Ker je Občina lastnica večine zemljišč na območju OPPN, bo prihodek tudi kupnina za 

zemljišča, ki jih bo občina prodala investitorjem. 
 

Ocena možnih virov financiranja je tako prikazana v tabeli 6, pri čemer gre za prikaz 

financiranja brez prikaza navedenih kasnejših prihodkov (komunalni prispevek, ki bo 
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pokril celotno investicijo), saj bodo ti realizirani šele po izgradnji komunalne opreme v 

celoti. Drugo gospodarsko infrastrukturo financirajo upravljavci oz. lastniki te 

infrastrukture, zato ni predmet ocene. 
 

Tabela 6: Možni viri financiranja 

Vir financiranja Višina financiranja 

Nepovratna sredstva za komunalno opremljanja poslovnih 

con 

607.310,00 € 

Lastna sredstva občine 607.310,00 € 

 

 

33..1100  OOpprreeddeelliitteevv  eettaappnnoossttii  ggrraaddnnjjee  

Komunalna oprema in druga gospodarska infrastruktura na območju se zgradi enovito 

brez možnosti etapne gradnje. Zgrajena komunalna oprema je pogoj za gradnjo objektov, 

ki pa se lahko gradijo v poljubnem vrstnem redu. 
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4 Elaborat ekonomike glede družbene infrastrukture 

 

OPPN ne opredeljuje konkretnih družbenih vplivov načrtovane ureditve. Število 
zaposlenih je močno odvisno od dejavnosti podjetij, ki bodo poslovala na območju OPPN, 

grobo pa lahko ocenimo pričakovanih ca. 200 delovnih mest na območju poslovne cone. 

 
Zaradi lokacije v relativni bližini avtocestnega priključka gre za regionalno pomembno 

lokacijo, ne nujno predvsem za lokacijo za investitorje iz občine. 

 
Investicija sicer na družbeno infrastrukturo ne bo neposredno vplivala, saj zaradi poslovne 

cone ne bo sprememb števila in strukture prebivalcev občine, tako da ne bo neposrednih 

vplivov npr. na potrebe po šolah ali  vzgojnovarstvenih storitvah v vrtcu. Večja potreba se 

lahko pojavi po storitvah javnega prometa ter lokalnih gostinskih in trgovskih storitvah. 
 

Za zagotovitev možnosti trajnostne mobilnosti bi morala Občina Moravske Toplice v 

sodelovanju z drugimi občinami v regiji, spodbuditi Ministrstvo za infrastrukturo, ki 
zagotavlja javni linijski prevoz potnikov, da v vozni red doda več voženj zlasti v času 

prihoda in odhoda na delo. 

 
Število prebivalcev v občini Moravske Toplice upada, v letih 2020 in 2021 je sicer naraslo, 

tudi na račun kratko povečane rodnosti, dolgoročno pa upada. Zaradi tega so investicije v 

poslovno infrastrukturo za občino primerne, saj bi potencialno lahko privabila tudi nove 

prebivalce, ki bi lahko uporabljali obstoječo družbeno infrastrukturo 

 
Slika 9. Gibanje prebivalstva v občini Moravske Toplice 

 


