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PRAVNA PODLAGA:  20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 

23/17) ter 119. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-
2 (Uradni list RS, št. 61/17). 

  
NAMEN:  Druga obravnava predloga Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu občine Žalec za leto 2020 sredstva niso 
zagotovljena 
 

PREDLAGATELJ:  
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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ODLOKA  
 
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec, (Uradni list RS 
št. 92/13), posredujemo predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5, za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo 1. julija  2020. 
 
 
PREDLOG SKLEPA  
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Posredovano: 

- naslovniku, po e pošti 
- objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
- zbirka dokumentarnega gradiva 

  



 
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19), 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Ur. l. RS, št. 29/13, 23/17) 
je Občinski svet občine Žalec na __________ seji dne ____________ sprejel 
 

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del 

območja ŽA-1/5 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja 
skladno z Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5 (Uradni list RS, št.__/__). 
 

2. člen 

(1) Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat programa opremljanja OPPN za del območja ŽA-1/5, ki 
ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 213/2020. 
 

3. člen 

(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče: 
• Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina 

gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo 
standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina, 
izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836. 

• Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe. 

• Komunalna oprema so:  

o  objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

o  objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po 
predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

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

• Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim 
sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s 
komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom 
razvojnih programov občinskega proračuna. 

• Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne 
opreme, ki ga zavezanec plača občini. 

• Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga 
zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. 



• Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste 
nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se financirajo 
iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo. Obračunski stroški 
posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove 
komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne 
površine objekta. 

• Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi 
na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in možnosti 
priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne opreme v prostorskih aktih občine. 

• Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih 
zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. 
Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi 
projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z 
odlokom. 

• Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov. 

• Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s 
projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju 
opremljanja (Uredba). 

 
4. člen  

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za del območja ŽA-1/5 je izdelan v skladu z Uredbo o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in vsebuje: 

• območje opremljanja, 

• novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za 
opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja, 

• roke za izvedbo in etapnost opremljanja, 

• finančna sredstva za izvedbo opremljanja,  

• podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 

 
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč so tudi naslednje grafične priloge:  

• Priloga 1 - Območje opremljanja 

• Priloga 2 - Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture 

• Priloga 3 - Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ 

• Priloga 4a - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Cestno omrežje 

• Priloga 4b - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Fekalna kanalizacija 

• Priloga 4c - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Vodovodno omrežje 



• Priloga 4d - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Ostali stroški 

 
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za del območja ŽA-1/5 sprejme občinski svet z odlokom. 
 

II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
 

5. člen  

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za del območja ŽA-1/5 se nanaša na enote urejanja prostora ŽA-
1/5 in v manjšem delu v enoti urejanja prostora ŽA-1/1, kot jih določa Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 popr., 92/13 obv.razl.) in se podrobneje ureja s prostorskim 
izvedbenim aktom navedenim v 1. členu tega odloka.  
(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.  
 

III. NOVA KOMUNALNA OPREMA 
 

6. člen  

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za del območja ŽA-1/5 obravnava naslednjo novo komunalno 
opremo na obravnavanem območju: 

• obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij C),  

• obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij FK),  

• obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij V), 

• ostali stroški (oznaka obračunskih območij OST), ki vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in 
dokumentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo 
komunalno opremo; stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroški nove komunalne opreme, 
ki nastanejo zaradi opremljanja. 

(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v 
grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. 
 

IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
 

7. člen 

(1) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je: junij 2022. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oz. 
rok možne priključitve na novo komunalno opremo je: junij 2024. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa 
opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja OPPN za del območja ŽA-1/5.  
 

V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
 

8. člen 

(1) Občina Žalec finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme iz prejšnjega odstavka še nima v načrtu 
razvojnih programov občinskega proračuna. Zato jih bo vanj vključila najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti 
programa opremljanja stavbnih zemljišč. 
 

VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
 

9. člen 

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za del območja ŽA-1/5 določa naslednja obračunska območja za 
novo komunalno opremo na območju opremljanja: 



• Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako OBO_C in skupno površino gradbenih parcel 5.447,25 m2 
in skupno bruto tlorisno površino objektov 8.041,93 m2. 

• Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako OBO_FK in skupno površino gradbenih parcel 5.447,25 
m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 8.041,93 m2. 

• Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V in skupno površino gradbenih parcel 5.447,25 
m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 8.041,93 m2. 

• Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_OST in skupno površino gradbenih parcel 5.447,25m2 
in skupno bruto tlorisno površino objektov 8.041,93 m2. 

(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in 
obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme: 
 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 
Sklop Vrednost (EUR) 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 244.091,22 
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO 
KOMUNALNO OPREMO 29.418,22 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO 
OPREMO 0,00 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 7.504,00 
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   

Cestno omrežje 130.599,00 
Fekalna kanalizacija 49.780,00 
Vodovodno omrežje 26.790,00 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI 
OPREMLJANJA 0,00 

B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV 0,00 
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO 
KOMUNALNO OPREMO 0,00 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO 
OPREMO 0,00 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 0,00 
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   

Cestno omrežje 0,00 
Fekalna kanalizacija 0,00 
Vodovodno omrežje 0,00 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI 
OPREMLJANJA 0,00 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 244.091,22 
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO 
KOMUNALNO OPREMO 29.418,22 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO 
OPREMO 0,00 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 7.504,00 
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   

Cestno omrežje 130.599,00 
Fekalna kanalizacija 49.780,00 
Vodovodno omrežje 26.790,00 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI 
OPREMLJANJA 0,00 



3) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno 
komunalno opremo na obračunskem območju so (CpN): 
 
 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA 
PARCEL 

Vrsta opreme 
Oznaka 

obračunskega 
območja 

Površina 
gradbenih 
parcel [m2] 

Vrednost  
[EUR] 

Cena ne 
enoto  

[EUR/m2] 
I. STROŠKI GRADNJE NOVE 
KOMUNALNE OPREME         

Cestno omrežje OBO_C 5.447,25 130.599,00 23,975 
Fekalna kanalizacija OBO_FK 5.447,25 49.780,00 9,139 
Vodovodno omrežje OBO_V 5.447,25 26.790,00 4,918 

II. OSTALI STROŠKI OBO_OST 5.447,25 36.922,22 6,778 
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  244.091,22 44,810 

 
(4) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno 
opremo na posameznem obračunskem območju so (CtN): 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO 

Vrsta opreme 
Oznaka 

obračunskega 
območja 

Bruto 
tlorisna 

površina 
objekta  

[m2] 

Vrednost  
[EUR] 

Cena ne 
enoto  

[EUR/m2] 

I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE 
OPREME         

Cestno omrežje OBO_C 8.041,93 130.599,00 16,240 
Fekalna kanalizacija OBO_FK 8.041,93 49.780,00 6,190 
Vodovodno omrežje OBO_V 8.041,93 26.790,00 3,331 

II. OSTALI STROŠKI OBO_OST 8.041,93 36.922,22 4,591 
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  244.091,22 30,352 

 
(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri 
izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je DpN : DtN 
= 0,5 : 0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (DpN) 0,5, delež bruto tlorisne površine 
objekta pri izračunu komunalnega prispevka (DtN) pa 0,5. 
 

VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

10. člen 

(1) Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo določa 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.  
 

11. člen 

(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po 
tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov 
občinskega proračuna. 
 

12. člen 

(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Obročno plačilo je možno izključno pod pogoji, ki 
jih določa veljavni Pravilnik o kriteriji za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. 



Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
 

13. člen 

(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in jo brezplačno prenesel v last in upravljanje Občini, 
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili veljavne 
področne zakonodaje.  
 
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek 
Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.  
 
 

14. člen 

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o 
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo 
z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve. 
 
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja 
v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 

(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju OPPN za del območja ŽA-
1/5. 
 

16. člen 

(1) Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled 
na sedežu Občine Žalec. 
 

17. člen 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

 
OBČINA ŽALEC Janko Kos 
Številka _____________________ Župan 
Žalec, dne ____________________   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazložitev: 
 

Občina Žalec namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja ŽA-1/5, za katerega je bil pripravljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
ŽA-1/5.  

Razlog za pripravo OPPN predstavlja potreba po celoviti preureditvi območja za potrebe delovanja podjetja 
Hmezad exim d.d., ki je podjetje z dolgoletno tradicijo trgovanja s hmeljem. Območje urejanja se uredi za namen 
prevzema in skladiščenja hmelja, obdelavo in odpremo hmelja, predstavitve izdelkov ter gostinsko in poslovno 
dejavnost. S predvideno ureditvijo se ne spreminja osnovna namembnost legalno zgrajenih objektov. 
Območje obdelave predmetnega OPPN so parcele št. 907/2, 907/3, 907/5, 907/6, *297, *835, 908/25, 908/24, 
908/23, 908/22, 908/7-del vse k.o. Žalec, ki so lastništvu podjetja Hmezad Export-Import d.d. (skrajšano Hmezad 
exim d.d.), parcele št. 908/21, 908/20 obe k.o. Žalec, ki so v delnem lastništvu podjetja Hmezad Export-Import d.d 
in delno predstavljajo javno dobro ter parcele št. 897/3-del, 897/4 – del, 897/1 – del, vse k.o. Žalec, ki so v lasti 
Občine Žalec. Območje OPPN je veliko ca. 22447 m². 

Območje OPPN je na zahodu in severu omejeno z zazidanim zemljiščem. Na vzhodu meji na krajevno cesto Cesta 
Josipa Širca (šifra odseka 490162).Območje OPPN je v celoti v varovalnem progovnem pasu železniške proge 
(regionalna železniška proga Celje - Velenje). Na južni strani je omejeno s progovnim pasom železniške proge. 

Na mestu odstranjenega starejšega industrijskega objekta se predvidi nov objekt z nadstreškom (Objekt Hmezad 
2), ki bo sestavljen iz: hladilnic hmelja (skladišče), prostorov za prevzem, obdelavo in odpremo hmelja. Predvidena 
je nadzidava in rekonstrukcija obstoječega objekta (Objekt Hmezad 1). Iz obstoječega objekta Hmezad 1 se 
prestavi obstoječe skladišče in glavni del priprave hmelja v nov predviden objekt Hmezad 2. Glavnemu objektu 
(Objekt Hmezad) se dozida dvigalo in zunanje stopnišče do obstoječe razgledne ploščadi, kjer se uredi gostinski 
lokal, s čimer se delu objekta spremeni namembnost iz industrijske v gostinsko namembnost. 

V delu glavnega objekta Hmezad, kjer trenutno potekala predelava hmelja, se uredijo prostori namenjeni za 
poslovno dejavnost. V objektu Hmezad se izvede novo notranje stopnišče s predhodno statično preveritvijo. Na 
severnem delu območja urejanja je predvidena gradnja novega objekta (objekt Hmezad 3). 

Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge 
gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z OPN 
ali OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo. 
Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje 
ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih. Gradnja objektov je dopustna 
tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih: 

• če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju 
ali 

• če investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob upoštevanju določb 
iz drugega odstavka 150. člena Zakon o urejanju prostora. 

Podlaga za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ) je elaborat programa 
opremljanja (v nadaljevanju EPO). Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. 

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja, se je 
Občina Žalec (naročnik) odločila za izdelavo Elaborata programa opremljanja OPPN za del območja ŽA-1/5 in na 
podlagi te odločitve pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila njegovo izdelavo. 

Pri izdelavi elaborata programa opremljanja (v nadaljevanju EPO) so uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih 
je izdelovalec EPO prejel s strani naročnika, investitorja in pristojnih upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so 
uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec EPO stavbnih zemljišč ocenila kot relevantne za 
njegovo izdelavo. 

Primer izračuna za gradnjo gostinskega objekta VRT PIVA 
Primer izračuna komunalnega prispevka na območju OPPN za del območja ŽA-1/5, ki ga podajamo v nadaljevanju, 
prikazujeta izračun komunalnega prispevka za gradnjo gostinskega objekta VRT PIVA na gradbeni parceli G.M. 
GOSTINSKI OBJEKT. Skupna bruto tlorisno površina objekta znaša 849,60 m2. Površina gradbene parcele 



(zazidljivo zemljišče), ki neposredno pripada objektu pa znaša 1.986,00 m2. Parcela bo opremljena z vso 
razpoložljivo komunalno opremo in se tako vključuje v naslednja obračunska območja: OBO_C, OBO_FK, OBO_V 
in OBO_OST. 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo pri priključevanju prek nove komunalne opreme: 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 
površina parcele (m2) 1.986,00 m2 
neto tlorisna površina (m2) 739,15 m2 
faktor dejavnosti  1,2 (gostinske stavbe) 
Dpi 0,4  
Dti 0,6  
Cpi 10,350 EUR/m2 
Cti 38,940 EUR/m2 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno 28.945,50 EUR 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo znaša 28.945,50 EUR. 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo: 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 
površina parcele (m2) 1.986,00 m2 
bruto tlorisna površina (m2) 849,60 m2 
DpN 0,5  
DtN 0,5  
CpN 44,810 EUR/m2 
CtN 30,352 EUR/m2 
Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo 57.389,86 EUR 

Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo znaša 57.389,86 EUR. 

 

Skupni komunalni prispevek  

Ker je komunalni prispevek za novo komunalno opremo višji od komunalnega prispevka za obstoječo opremo, se 
v skupni komunalni prispevek šteje le komunalni prispevek za novo komunalno opremo. Skupni komunalni 
prispevek izračunan v skladu z 31. členom Uredbe tako znaša 57.389,86 EUR. 

 

 

 

Vodja Urada za prostor in gospodarstvo 
Darja Dobrajc Lukman 
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1 UVOD 

1.1 Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč 

Občina Žalec namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del območja ŽA-1/5, za katerega je bil pripravljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja ŽA-1/5.  

Razlog za pripravo OPPN predstavlja potreba po celoviti preureditvi območja za potrebe delovanja 

podjetja Hmezad exim d.d., ki je podjetje z dolgoletno tradicijo trgovanja s hmeljem. Območje urejanja se 

uredi za namen prevzema in skladiščenja hmelja, obdelavo in odpremo hmelja, predstavitve izdelkov ter 

gostinsko in poslovno dejavnost. S predvideno ureditvijo se ne spreminja osnovna namembnost legalno 

zgrajenih objektov. 

Območje obdelave predmetnega OPPN so parcele št. 907/2, 907/3, 907/5, 907/6, *297, *835, 908/25, 

908/24, 908/23, 908/22, 908/7-del vse k.o. Žalec, ki so lastništvu podjetja Hmezad Export-Import d.d. 

(skrajšano Hmezad exim d.d.), parcele št. 908/21, 908/20 obe k.o. Žalec, ki so v delnem lastništvu podjetja 

Hmezad Export-Import d.d in delno predstavljajo javno dobro ter parcele št. 897/3-del, 897/4 – del, 897/1 

– del, vse k.o. Žalec, ki so v lasti Občine Žalec. Območje OPPN je veliko ca. 22447 m². 

Območje OPPN je na zahodu in severu omejeno z zazidanim zemljiščem. Na vzhodu meji na krajevno 

cesto Cesta Josipa Širca (šifra odseka 490162) in nadalje na kmetijska zemljišča. Območje OPPN je v celoti 

v varovalnem progovnem pasu železniške proge (regionalna železniška proga Celje - Velenje). Na južni 

strani je omejeno s progovnim pasom železniške proge. 

Na mestu odstranjenega starejšega industrijskega objekta se predvidi nov objekt z nadstreškom (Objekt 

Hmezad 2), ki bo sestavljen iz: hladilnic hmelja (skladišče), prostorov za prevzem, obdelavo in odpremo 

hmelja. Predvidena je nadzidava in rekonstrukcija obstoječega objekta (Objekt Hmezad 1). Iz obstoječega 

objekta Hmezad 1 se prestavi obstoječe skladišče in glavni del predelave hmelja v nov predviden objekt 

Hmezad 2. Glavnemu objektu (Objekt Hmezad) se dozida dvigalo in zunanje stopnišče do obstoječe 

razgledne ploščadi, kjer se uredi gostinski lokal, s čimer se delu objekta spremeni namembnost iz 

industrijske v gostinsko namembnost. 

V delu glavnega objekta Hmezad, kjer trenutno potekala predelava hmelja, se uredijo prostori namenjeni 

za poslovno dejavnost (start up inkubator). V objektu Hmezad se izvede novo notranje stopnišče s 

predhodno statično preveritvijo. Na severnem delu območja urejanja je predvidena gradnja novega 

objekta (objekt Hmezad 3). 

Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij 

druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, 

načrtovani z OPN ali OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo. 

Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in 

delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih. Gradnja 

objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih: 

• če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o 

opremljanju ali 

• če investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob upoštevanju 

določb iz drugega odstavka 150. člena Zakon o urejanju prostora. 
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Podlaga za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ) je elaborat programa 

opremljanja (v nadaljevanju EPO). Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. 

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja, 

se je Občina Žalec (naročnik) odločila za izdelavo Elaborata programa opremljanja OPPN za del območja 

ŽA-1/5 in na podlagi te odločitve pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila njegovo izdelavo. 

Elaborat program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo 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. in 34/19), ki opredeljuje tudi 

podrobno vsebino elaborata programa opremljanja. Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 

in 72/17 – popr.). 

S POSZ se v skladu s 5. členom Uredbe za območje, na katerem se predvideva gradnja nove komunalne 

opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema in druga 

gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba na novo zgraditi za opremljanje območja opremljanja in 

obstoječa komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki ji je zaradi potreb priključevanja 

objektov na območju opremljanja treba povečati zmogljivost. Podlage za odmero komunalnega prispevka 

se določi za novo komunalno opremo.  

Pričujoči elaborat programa opremljanja vsebuje: 

• opis območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na območju opremljanja, 

• seznam upoštevanih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge 

dokumentacije, upoštevanih pri izdelavi programa opremljanja, 

• podatke o predvidenih površinah gradbenih parcel stavb in bruto tlorisnih površinah načrtovanih 

stavb, površinah načrtovanih gradbenih inženirskih objektov ali površinah načrtovanih drugih 

gradbenih posegov z navedbo vira podatkov, 

• opis obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture na območju 

opremljanja, 

• roke za izvedbo in etapnost opremljanja, vključno s pojasnili glede načina določitve rokov, 

• določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, vključno s 

pojasnili glede načina določitve finančnih sredstev za izvedbo opremljanja, skupnih in obračunskih 

stroškov nove komunalne opreme ter obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto 

mere. 

Pri izdelavi elaborata programa opremljanja (v nadaljevanju EPO) so uporabljene osnove in dokumentacija, 

ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani naročnika, investitorja in pristojnih upravljavcev komunalne opreme. 

Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec EPO stavbnih zemljišč ocenila 

kot relevantne za njegovo izdelavo. 
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1.2 Podatki o naročniku in izdelovalcu EPO 

1.2.1 Naročnik 

Naročnik: 

 

Občina Žalec 

Ulica Savinjske čete 5 

3310 Žalec 

 

Župan: Janko Kos, univ. dipl. org. spec. 

Matična številka: 5881544 

ID št. za DDV: SI 62546708 

Telefon: 03/ 713 64 10 

Faks: 03/ 713 64 00 

e-pošta: glavna.pisarna@zalec.si 

Predstavnik naročnika: ga. Darja Dobrajc Lukman 

1.2.2 Izdelovalec 

Izdelovalec: 

 

Zavita, svetovanje, d.o.o. 

Tominškova 40 

1000 Ljubljana  

 

Direktor: Matjaž Harmel 

Matična številka: 6158234000 

ID št. za DDV: SI 92303633 

Telefon: 041/ 711-794 

Faks: / 

e-pošta: info@zavita.si 

Predstavnika izvajalca: Klemen Strmšnik in Matjaž Harmel 

  

mailto:glavna.pisarna@zalec.si
mailto:info@zavita.si
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1.3 Namen in cilji EPO in POSZ 

Namen EPO in POSZ je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPPN, uskladitev 

gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega 

prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. 

Program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ) določa usklajevanje dejavnosti povezanih s 

komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in 

omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega 

prispevka. Cilji izdelave EPO in POSZ so: 

• analizirano stanje območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na območju opremljanja; 

• analizirano stanje upoštevanih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge 

dokumentacije, upoštevanih pri izdelavi programa opremljanja; 

• analizirano stanje predvidenih površin gradbenih parcel stavb in bruto tlorisnih površin načrtovanih 

stavb; 

• analizirano stanje obstoječe in nove komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture 

na območju opremljanja; 

• določeni roki za izvedbo in etapnost opremljanja in 

• določene podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju 

OPPN za del območja ŽA-1/5. 

1.4 Zakonske podlage za pripravo EPO in POSZ s kratkim povzetkom 

Za pripravo EPO in POSZ so bili uporabljeni spodaj navedeni predpisi: 

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 

• Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 

• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 

• Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

• Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), 

• 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. in 34/19, 30/19 – popr. in 34/19). 

Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in 

delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih. Gradnja 

objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih: 

• če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o 

opremljanju ali 

• če investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob upoštevanju 

določb iz drugega odstavka 150. člena Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). 

V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka zgrajeni objekti lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če 

je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge 

gospodarske javne infrastrukture. 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi 

programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ). S programom opremljanja stavbnih 

zemljišč se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo 

komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Območje opremljanja iz prejšnjega odstavka je 
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območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, na katerem je z OPN ali 

OPPN predvidena nova prostorska ureditev, za katero je treba predhodno zgraditi novo komunalno 

opremo ter objekte ali omrežja druge gospodarske javne infrastrukture. 

EPO in POSZ se pripravita na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi 

projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. POSZ sprejme občinski svet z odlokom. 

S programom opremljanja se za območja, na katerih se z OPN ali OPPN predvideva nove prostorske 

ureditve ter gradnja nove komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne 

infrastrukture, podrobneje določijo komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je 

treba zgraditi ali dograditi, roki za gradnjo ter podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo. 

Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka so: 

• obračunska območja nove komunalne opreme, 

• skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme, 

• preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in 

• merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lastnik zemljišča, ki je na novo 

opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja ali investitor oziroma lastnik objekta, ki se na 

novo priključuje na komunalno opremo iz programa opremljanja. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik 

objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali 

spreminja njegovo namembnost. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi: 

• zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja 

v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na 

obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, 

• investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni 

izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o 

opremljanju posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma 

bremeni že zgrajeno komunalno opremo. 

Občina zagotavlja 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. 

Vsebino programa opremljanja podrobno določa 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. Uredba določa tudi podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo te odmero in način izračuna komunalnega 

prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo. 

Program opremljanja se sprejme po začetku veljavnosti prostorskega izvedbenega akta občine, ki 

podrobneje določa načrtovane prostorske ureditve za zadevno območje. 

Program opremljanja se objavi v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu. V 

uradnem glasilu se objavi tekstualni del programa opremljanja, za grafični del pa se v uradnem glasilu 

navede le identifikacijska številka programa opremljanja v prostorskem informacijskem sistemu. V 

prostorskem informacijskem sistemu se objavi tudi elaborat programa opremljanja. Program opremljanja 

in elaborat programa opremljanja, ki se javno objavita, ne smeta vsebovati osebnih podatkov 
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Občina mora po začetku veljavnosti programa opremljanja pred izdajo prve odmerne odločbe na 

posameznem obračunskem območju preveriti skupne stroške posamezne vrste nove komunalne opreme, 

obračunske stroške posamezne vrste nove komunalne opreme in obračunske stroške posamezne vrste 

nove komunalne opreme na enoto mere. Če se ti stroški spremenijo za več kot 20 odstotkov, se POSZ 

spremeni ali dopolni tako, da se ponovno določijo podlage za odmero komunalnega prispevka. 

Če občina po začetku veljavnosti POSZ ugotovi, da opremljanja ni mogoče zagotoviti v rokih, določenih v 

programu opremljanja, se program opremljanja spremeni ali dopolni tako, da se določijo novi roki za 

izvedbo opremljanja. 

1.5 Obrazložitev pogosto uporabljenih pojmov  

V nadaljevanju so, zaradi jasnosti in lažjega razumevanja dokumenta, podane obrazložitve najbolj pogosto 

uporabljenih pojmov. 

Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, 

površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno 

uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna 

površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836 (Uredba). 

Druga gospodarska javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura, ki ni komunalna oprema in je 

namenjena za zagotavljanje opremljenosti stavbnega zemljišča (Uredba). 

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) (ZUreP-2). 

Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih 

služb skladno z zakonom ter objekti ali omrežja za druge namene v javnem interesu, ki so kot taki določeni 

z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska 

javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena (ZUreP-2). 

Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe (ZUreP-2). 

Grajeno javno dobro so zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na 

namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je 

državnega in lokalnega pomena (ZUreP-2). 

Javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, 

tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina 

(ZUreP-2). 

Komunalna oprema so:  

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih 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 energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

• objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine 

v javni lasti (ZUreP-2). 

Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim 

sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s 

komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z 

načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. (ZUreP-2). 
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Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne 

opreme, ki ga zavezanec plača občini (ZUreP-2). 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki 

ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini (ZUreP-2). 

Komunalno opremljeno je stavbno zemljišče, ki ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja in je zanj 

mogoče izvesti priključke na: 

• javno elektroenergetsko omrežje, 

• javno vodovodno omrežje in 

• javno kanalizacijsko omrežje. 

Ne glede na prejšnji odstavek je komunalno opremljeno stavbno zemljišče tudi stavbno zemljišče za 

katerega: 

• ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega 

akta ali iz drugih področnih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na 

javno vodovodno omrežje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo zagotovljena javna služba oskrbe 

s pitno vodo; 

• ni mogoče izvesti priključka na javno kanalizacijsko omrežje, vendar le, če iz občinskega 

prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja 

na javno kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo zagotovljena javna služba 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali; 

• ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vendar le, če iz 

občinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost 

priključevanja na javno vodovodno in javno kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem nista 

oziroma ne bosta zagotovljeni javna služba oskrbe s pitno vodo in javna služba odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode. 

Omrežja so omrežja, kot so evidentirana v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Če podatek 

o omrežjih iz evidence v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture ni razviden, se za določitev 

opremljenega zemljišča lahko uporabi tudi druge evidence s katerimi razpolaga občina oziroma upravljavci 

infrastrukturnih vodov (ZUreP-2). 

Komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča pomeni tisto vrsto dodatne 

komunalne opreme, na katero lastnik obstoječega objekta dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu 

ni bila omogočena njena uporaba. Komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča 

se po tej uredbi ne šteje za novo komunalno opremo (Uredba). 

Nadomestna gradnja je gradnja, pri kateri se najprej odstrani obstoječi objekt in namesto njega zgradi nov 

objekt (ZUreP-2). 

Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba površin in objektov, ki ob upoštevanju 

pretežnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti določa namen, za katerega se lahko te uporabljajo (ZUreP-

2). 

Nepremičninske evidence so evidence, ki se o nepremičninah in njihovih sestavinah vodijo na podlagi 

predpisov o evidentiranju nepremičnin (ZUreP-2). 

Nova komunalna oprema je komunalna oprema, ki jo je treba izvesti za opremljanje stavbnih zemljišč na 

območju opremljanja (Uredba). 

Območje opremljanja je območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, 

na katerem je z OPN ali OPPN predvidena nova prostorska ureditev, za katero je treba predhodno zgraditi 

novo komunalno opremo ter objekte ali omrežja druge gospodarske javne infrastrukture (ZUreP-2). 
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Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne 

vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunalnega prispevka in se 

financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo. Obračunski 

stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste 

nove komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter 

bruto tlorisne površine objekta (Uredba). 

Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 

priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se 

določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in možnosti 

priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne opreme v prostorskih aktih občine (ZUreP-2). 

Obstoječa komunalna oprema je komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje 

posameznemu izvajalcu gospodarske javne službe (Uredba). 

Pogodba o opremljanju je dogovor med investitorjem ali investitorko in občina s katerim se dogovorita, 

da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo, za zemljišče, na katerem namerava graditi, 

če je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Stroške izgradnje v pogodbi 

predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal 

komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. Če se nova komunalna oprema 

posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno 

komunalno opremo, je investitor dolžan plačati še pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo (ZUreP-2). 

Površina zemljišča pod stavbo je površina, določena v skladu s predpisi, ki določajo evidentiranje 

nepremičnin (Uredba). 

Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih 

zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. 

Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi 

projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski 

svet z odlokom (ZUreP-2). 

Razvoj stavbnih zemljišč pomeni zaporedje načrtovalskih, upravnih ali investicijskih nalog, katerih cilj je 

razvoj stavbnega zemljišča do najvišje razvojne stopnje – urejenega zazidljivega zemljišča in pozidava 

takšnega zemljišča (ZUreP-2). 

Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov (ZUreP-2). 

Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s 

projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem 

območju opremljanja (Uredba). 

Stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na enoto mere so stroški posamezne vrste 

obstoječe komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter 

bruto tlorisne površine objekta (Uredba). 

Uporaba komunalne opreme pomeni uporabo tiste vrste komunalne opreme, ki jo objekt lahko uporablja, 

ne da bi se nanjo tudi priključil. Med to komunalno opremo praviloma spadajo objekti grajenega javnega 

dobrega v javni lasti: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti (parki, zelenice, 

igrišča, objekti za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 

ipd. (Uredba). 
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2 OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA IN NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV 

2.1 Opis območja 

Poglavje je povzeto po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5 

2.1.1 Območje OPPN 

Območje obdelave predmetnega OPPN so parcele št. 907/2, 907/3, 907/5, 907/6, *297, *835, 908/25, 

908/24, 908/23, 908/22, 908/7-del vse k.o. Žalec, ki so lastništvu podjetja Hmezad Export-Import d.d. 

(skrajšano Hmezad exim d.d.), parcele št. 908/21, 908/20 obe k.o. Žalec, ki so v delnem lastništvu podjetja 

Hmezad Export-Import d.d in delno predstavljajo javno dobro ter parcele št. 897/3-del, 897/4 – del, 897/1 

– del, vse k.o. Žalec, ki so v lasti Občine Žalec. Območje OPPN je veliko ca. 22.447 m². 

Območje OPPN je na zahodu in severu omejeno z zazidanim zemljiščem. Na vzhodu meji na krajevno 

cesto Cesta Josipa Širca (šifra odseka 490162) in nadalje na kmetijska zemljišča. Območje OPPN je v celoti 

v varovalnem progovnem pasu železniške proge (regionalna železniška proga Celje - Velenje). Na južni 

strani je omejeno s progovnim pasom železniške proge. 

Na mestu odstranjenega starejšega industrijskega objekta se predvidi nov objekt z nadstreškom (Objekt 

Hmezad 2), ki bo sestavljen iz: hladilnic hmelja (skladišče), prostorov za prevzem, obdelavo in odpremo 

hmelja. Predvidena je nadzidava in rekonstrukcija obstoječega objekta (Objekt Hmezad 1). Iz obstoječega 

objekta Hmezad 1 se prestavi obstoječe skladišče in glavni del predelave hmelja v nov predviden objekt 

Hmezad 2. Glavnemu objektu (Objekt Hmezad) se dozida dvigalo in zunanje stopnišče do obstoječe 

razgledne ploščadi, kjer se uredi gostinski lokal, s čimer se delu objekta spremeni namembnost iz 

industrijske v gostinsko namembnost. 

 

Slika 1: Prikaz namenske rabe iz OPN Občine Žalec (iObčina/Kaliopa) 
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V delu glavnega objekta Hmezad, kjer trenutno potekala predelava hmelja, se uredijo prostori namenjeni 

za poslovno dejavnost (start up inkubator). V objektu Hmezad se izvede novo notranje stopnišče s 

predhodno statično preveritvijo. Na severnem delu območja urejanja je predvidena gradnja novega 

objekta (objekt Hmezad 3). 

V vzhodnem delu območja urejanja se predvidi gostinski lokal s spremljajočimi objekti in uredijo se zunanje 

površine za potrebe predstavitve in degustacije - ureditev površin z imenom »VRT PIVA«. 

Območje obdelave se organizira z upoštevanjem naslednjih pogojev: 

• upoštevanje in vključevanje obstoječih prostorskih danosti (naravnega in grajenega prostora), 

• upoštevanje danosti za kontinuirano vzpostavljanje omrežja javne gospodarske infrastrukture, 

ki izhaja iz obstoječe oz. izgrajene javne gospodarske komunalne infrastrukture, 

• upoštevanje pretežne namenske rabe površin, 

• upoštevanje morfologije obstoječe pozidave in ohranjati obstoječo tipologijo naselja,  

• upoštevanje namer in potreb za takojšne posege v prostor. 

 

V skladu z veljavnim občinskim prostorskim aktom Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13) se območje opremljanja nahaja v enote urejanja prostora ŽA-

1/5 in v manjšem delu v enoti urejanja prostora ŽA-1/1. Območje se deli po namenski rabi prostora na 

območje za poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona in na območje za centralne dejavnosti (CD).  

2.2 Predvideno stanje 

Na mestu odstranjenega starejšega industrijskega objekta na zahodni strani območja urejanja se predvidi 

več novih objektov, ki se bodo razlikovali po namembnosti - objekt Hmezad 2 in bo sestavljen iz: hladilnic 

hmelja (skladišče), prostorov za prevzem, obdelavo in odpremo hmelja. 

Iz obstoječega Objekta Hmezad se prestavi obstoječe skladišče v nov predviden objekt (Objekt Hmezad 

2). Na objektu Hmezad je predvidena dozidava. 

Glavnemu objektu Hmezad se dozida dvigalo do obstoječe razgledne ploščadi, kje se uredi gostinski lokal, 

s čimer se delu objekta spremeni namembnost iz industrijske v gostinsko namembnost. V delu glavnega 

objekta (Hmezad), kjer trenutno potekala predelava hmelja, je dopustna ureditev prostorov namenjenih za 

poslovno dejavnost (start up inkubator). Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja je v objektu Hmezad 

potrebno izvesti novo notranje stopnišče s predhodno statično preveritvijo. Dozida se tudi novo zunanje 

stopnišče. 

Na obstoječem objektu Hmezad 1 je dopustna izvedba nadzidave in za funkcionalno posodobitev objekta 

se izvede rekonstrukcija objekta. 

Na severni strani območja OPPN se predvidi objekt z namembnostjo, ki je skladna z namembnostjo 

objektov znotraj obravnavanega OPPN. 

V vzhodnem delu območja urejanja se predvidi gostinski lokal s spremljajočimi objekti in uredijo se zunanje 

površine za potrebe predstavitve in degustacije - ureditev površin z imenom »VRT PIVA«. 

Na južni strani območja urejanja je obstoječ industrijski železniški tir, ki ni v uporabi. Dopustna je 

odstranitev industrijskega železniškega tira. 

Predvidi se celovita ureditev prometne in gospodarske infrastrukture znotraj območja urejanja in navezava 

peš poti na predviden podhod pod krajevno cesto Cesta Josipa Širca (šifra odseka 490162). 

Prometna ureditev dopušča možnost kasnejše cestne navezave na predvideno krožno križišče na 

jugovzhodni strani območja urejanja, kot je prikazano na grafičnem prikazu. 

Na jugozahodu območja prometna ureditev dopušča možnost navezave na obstoječo javno pot. 
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2.3 POGOJI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 

2.3.1 Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del 

a) Gradnje: 

• gradnje novih objektov, 

• dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih objektov, 

• rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov, 

• odstranitev objektov, 

• odstranitev zakonito zgrajenih objektov in gradnja novih objektov enake namembnosti in v 

okviru obsega kot je odstranjeni objekt, 

• vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov 

• gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. 

b) Spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov so možne za dejavnosti, ki so v 

skladu z namembnostjo enote urejanja in ob upoštevanju normativov za varstvo okolja. 

c) Vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve objektov gospodarske infrastrukture: 

• vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve objektov in naprav prometnega omrežja, 

• ureditev poti za pešce, 

• ureditev kolesarskih stez. 

2.3.2 Vrste dopustnih objektov glede na namen 

Stavbe: 

• nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti, v delu stavbe je 

dopustna stanovanjska raba. 

Gradbeno inženirski objekti: 

• objekti prometne infrastrukture (od tega lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste), 

mostovi, viadukti, predori in podhodi, 

• cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, 

• igrišča za športe na prostem (večnamenska igrišča za potrebe območja), otroška in druga javna 

igrišča, trgi, zelenice. 

Nezahtevni in enostavni objekti. 

2.3.3 Vrste dopustnih dejavnosti 

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti: 

• trgovska in storitvena dejavnost promet in skladiščenje, poslovna dejavnost in upravna dejavnost, 

gostinstvo, intelektualne dejavnosti, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in socialna varnost, 

kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter druge dejavnosti, 

• kot spremljajoča dejavnost je dopustno bivanje, tudi bivanje različnih skupin prebivalstva (otrok, 

ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin). 

2.3.4 Usmeritve za projektiranje in gradnjo 

Odstranitev objekta 

Obstoječ industrijski objekt na parceli št. *297 k.o. Žalec se odstrani. Bruto dimenzije objekta so 29,34 m x 

70,37 m, etažnosti P+5. Objekt je namenjen skladiščenju, sušenju in pakiranju hmelja. 

Nova gradnja objektov znotraj območja pozidave Hmezad 2 

Znotraj območja za pozidavo Hmezad 2 je dopustno postaviti več objektov. Dopustna etažnost objektov 

je do P+1, višina objekta ne sme presegati višine 18,00 m. Območje za pozidavo Hmezad 2 je površine 



Elaborat programa opremljanja OPPN za del območja ŽA-1/5 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  16 

 

3155 m2. Objekti znotraj tega območja bodo objekti namenjeni skladiščenju hmelja (hladilnice), prevzemu, 

obdelavi in odpremi hmelja. Nad vhodom v kompleks Hmezad 2 je predvidena postavitev nadstreška. 

Objekt Hmezad 1 

Objekt Hmezad 1 ostaja enakih horizontalnih dimenzij. Objekt Hmezad 1 je bruto tlorisne velikosti 44,50 m 

x 36,50 m, višinski gabarit objekta je do P+2. Objekt se lahko nadzida, vendar višina objekta ne sme 

presegati višine 18 m. Za funkcionalno posodobitev objekta se izvede rekonstrukcija in nadzidava objekta 

Hmezad 1. 

Objekt Hmezad  

Objekt Hmezad ostaja enakih vertikalnih dimenzij. Objekt Hmezad je bruto tlorisne velikosti 88,40 m x 

44,07 m, višinski gabarit objekta je P+1- del in P+15 - del. 

Za funkcionalno posodobitev objekta se izvede rekonstrukcija objekta Hmezad, sprememba namembnosti 

dela objekta in dozidava obstoječega objekta Hmezad. Objektu se dozida dvigalo do obstoječe razgledne 

ploščadi, kje se dopusti ureditev gostinskega lokala, s čimer se delu objekta spremeni namembnost iz 

industrijske v gostinsko namembnost. V delu glavnega objekta (Hmezad), kjer trenutno potekala predelava 

hmelja, se uredijo prostori namenjeni za poslovno dejavnost (start up inkubator).  

Objekt Hmezad 3 

Bruto tlorisne velikosti 12,00 x 12,00m, toleranca ±2,00 m, višinski gabarit objekta je do P+2, z možnostjo 

širitve in prestavitve v območju za pozidavo. Namembnost objekta: upravna ali skladiščna stavba oziroma 

skladno z dopustno namembnostjo znotraj območja OPPN. 

Ureditev površin znotraj območja za pozidavo »VRT PIVA« 

Velikost površin za ureditev znaša 1986 m2, znotraj katerih je predviden gostinski objekt in dopustna je 

možnost postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe osnovnega objekta. 

2.3.5 Oblikovanje zunanje podobe objekta 

Objekti območja za pozidavo Hmezad 2. Nosilna konstrukcija novih objektov znotraj pozidave Hmezad 2 

bodo zgrajeni iz betonskih prefabriciranih elementov, streha objektov bo dvokapnica z nizkim naklonom 

(skrita z atiko), kar bo skladno z obstoječimi objekti v neposredni okolici.  

Objekti območja za pozidavo »VRT PIVA«. Fasade objektov naj bodo v beli barvi ali v svetlih zemeljskih 

tonih, z možnostjo uporabe lesenih oblog. 

Kritina objektov bo nesvetleča, barva kritine naj bo skladna z obstoječimi objekti v neposredni okolici. 

Osnovna oblika strehe se lahko dopolnjuje z drugimi oblikami strehe. Dopustno je drugačno oblikovanje 

strehe, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju. Dopustna je uporaba drugačnih materialov 

in barv kritine, ki naj bodo skladna s prevladujočimi elementi naselja. Fasada objektov bo bele barve ali v 

barvi zemeljskih odtenkov oziroma naj bo skladna s prevladujočimi elementi v naselju. 

Zunanje stopnišče in dvigalo na najvišjem objektu naj bosta oblikovana transparentno in oblikovno 

nevtralno tako, da bosta skladna z betonsko konstrukcijo objekta. 
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2.4 REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 

Lega objektov je načrtovana znotraj območja predvidenega za pozidavo. Objekti morajo biti odmaknjeni 

od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani 

varnostni pogoji. Odmiki med sosednjimi objekti morajo biti najmanj 8 m. Manjši odmiki so dopustni, če 

so zagotovljeni ustrezni požarno-varnostni ukrepi in to dovoljuje vplivno območje. 

 

Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo na celotni parceli. Od parcelne meje morajo biti 

oddaljeni najmanj polovico višine objekta. Medsosedske ograje za ograjevanje parcele, škarpe, in podporni 

zidovi so lahko postavljene do posestne meje sosednjih parcel. Manjši odmiki od odmikov navedenih v 

predhodnih odstavkih tega člena so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča. 

2.4.1 Zunanja ureditev 

Zunanja ureditev je zasnovana tako, da je znotraj območja obdelave predvidena čim večja površina zelenih 

površin. Ureditev okolice objekta predstavlja: hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, 

zasaditev drevesnih vrst, grmovnic ipd.) in parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, 

brežin, opornih zidov ipd.). 

Okolica objektov in parkirišč naj bo čim bolj zazelenjena z listopadnimi drevesi, obstoječa drevesa na 

vzhodnem delu območja, kjer je predviden gostinski lokal z vrtom, naj se ohranijo v največji možni meri.  

Zelenice se načrtujejo v okviru predvidenih parcel in predstavljajo zunanjo ureditev okoli objektov. 

Zasaditev je načrtovana z avtohtonim drevesnimi vrstami, grmovnicami in travami. Pred posameznim 

objektom se predvidi prostor za zbiranje komunalnih odpadkov. Zunanja ureditev načrtovanih parcel mora 

biti urejena tako, da površinska voda ne bo odtekala na prometne površine. 

 

Slika 2: Ureditvena situacija (OPPN) 

Površine, namenjene izključno peš prometu, so tlakovane z drobnimi tlakovci ali travnimi ploščami. 

Parkirišča so lahko tlakovana, asfaltirana ali izvedena s travnimi ploščami. Površine mešanega prometa 

(kolesarska steza s pešpotjo) se izvedejo v asfaltni izvedbi. Na obravnavanem območju je predvidena 

postavitev ograje. Višina ograje znaša maksimalno 1,80 m. Ograja mora biti transparentna. V območju 
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preglednostnega trikotnika ne sme ovirati preglednosti. Na jugozahodnem delu območja, kjer se interna 

dovozna cesta priključuje na dovozno pot, ki bo prešla v javno upravljanje, mora ograja biti od roba 

dovozne poti odmaknjena za dolžino merodajnega vozila. 

2.5 NAČRT PARCELACIJE 

Mejne točke gradbenih parcel in objektov bodo razvidne iz grafične priloge OPPN št. 8. Na območju 

obravnavanega OPPN je zemljišče, ki že predstavlja javno dobro. Parcela št. 908/21 k.o. Žalec predstavlja v 

deležu 2/5 javno dobro, parcela št. 908/21 k.o. Žalec predstavlja v deležu 3/10 javno dobro. Dovozna pot 

s kolesarsko stezo (omejitev hitrosti na 30km/h) in peš potjo na južni in vzhodni strani območja OPPN ter 

dovozna cesta s peš potjo na vzhodni strani območja OPPN se po parcelaciji predajo v javno dobro. 

Enosmerna cesta B z ostalo prometno ureditvijo na južni strani območja OPPN je predvidena za 

obratovanje in vzdrževanje objektov celotnega kompleksa Hmezad. 

2.6 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 

Ureditve, načrtovane s predmetnim OPPN, se lahko izvajajo v več etapah. Etapna gradnja je možna skladno 

s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Etape morajo biti funkcionalno zaključene celote, ki se 

lahko tudi združujejo. 

2.7 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, 

OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura), določenih s tem 

prostorskim aktom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali 

hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z 

oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali vidika racionalnosti možne boljše 

tehnične rešitve, ki pa ne smejo povzročiti negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte 

in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih 

pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje. Spremembe morajo biti skladne s predpisi. Pod 

enakimi pogoji je možno uvesti tudi dodatne komunalne naprave, ki v tem OPPN niso predvidene. Pri vseh 

večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k 

temu podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti 

mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. 

3 SEZNAM UPOŠTEVANIH VELJAVNIH PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV, 

STROKOVNIH PODLAG IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

3.1 Seznam upoštevanih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13), 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5 (Uradni list RS, št. __/__). 

3.2 Seznam strokovnih podlag in druge upoštevane dokumentacije 

• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013), 

• Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec – 

elaborat( KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., maj 2013), 

• Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Žalec, marec – april 2020). 
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4 PODATKI O POVRŠINAH PARCEL IN STAVB 

4.1 Predvidene površine gradbenih parcel stavb 

Podatki o površini parcel na obračunskem območju so bili določeni na podlagi podatkov Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5. Vključene so bile parcele gradbenih 

meja: G.M. HMEZAD 2, G.M. HMEZAD 3 in G.M. GOSTINSKI OBJEKT. V obračunska območja so bile 

vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja na katerih je še možna gradnja novih objektov. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da v obračunska območja niso bili vključeni obstoječi objekti HMEZAD 

in HMEZAD 1 ter pripadajoče gradbene parcele, ki se že priključujejo na obstoječo komunalno opremo in 

tako ne bodo koristili predvidene komunalne opreme, ki bo zgrajena za potrebe delovanja predmetnega 

območja. 

Preglednica 1: Površina parcel na posameznem območju (površine povzete po grafičnih prilogah OPPN) 

Ureditveno območje 

(gradbena meja) 

Število parcel na  

ureditvenem območju 

Skupna površina gradbenih parcel na posameznem  

ureditvenem območju (m2) 

G.M. HMEZAD 2 1 3.155,00 

G.M. HMEZAD 3 1 306,25 

G.M. GOSTINSKI OBJEKT 1 1.986,00 

Skupaj 5.447,25 

4.2 Bruto tlorisne površine načrtovanih stavb 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov so bili za predvidene objekte znotraj območja OPPN določeni na 

podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5, kjer so določeni 

usmeritve za projektiranje in gradnjo. 

Na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Žalec je bilo dogovorjeno, da se pri bruto tlorisnih 

površinah objektov upošteva tudi predvideno nadvišanje obstoječega objekta HMEZAD 1 za eno etažo. 

Preglednica 2: Osnovne značilnosti predvidenih objektov in nadzidave obstoječih upoštevanih za določitev BTPO 

Oznaka 

objektov 
Bruto tlorisne velikosti 

Tlorisna površina  

(m2) 

Višinski gabarit 

objekta 

HMEZAD 1 44,50 m x 36,50 m 1.624,25 
predvidena 

nadzidava - 1 etaža 

HMEZAD 2 
56,80 m x 15,90 m; 24,85 m x 21,40 m; 24,60 m x 

21,40 m; 28,35 m x 21,40 m 
2.568,04 P+1 

HMEZAD 3 12,00 m x 12,00 m 144,00 P+2 

VRT PIVA 12,00 m x 35,40 m 424,80 P+1 

Preglednica 3: Določitev bruto tlorisnih površin predvidenih objektov 

Oznaka 

objektov 
Predvidena ureditev 

Število etaž uporabljenih 

za izračun BTPO 

Bruto tlorisna 

površina objekta 

HMEZAD 1 44,50 m x 36,50 m 1 1.624,25 

HMEZAD 2 
56,80 m x 15,90 m; 24,85 m x 21,40 m; 24,60 m x 

21,40 m; 28,35 m x 21,40 m 
2 5.136,08 

HMEZAD 3 12,00 m x 12,00 m 3 432,00 

VRT PIVA 12,00 m x 35,40 m 2 849,60 

Skupaj 8.041,93 
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5 OPIS OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME TER DRUGE GOSPODARSKE 

JAVNE INFRASTRUKTURE 

5.1 Opis obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture 

V nadaljevanju je podan opis obstoječe komunalne opreme, ki izhaja iz Programa opremljanja stavbnih 

zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec – ELABORAT (KALIOPA informacijske 

rešitve d.o.o., maj 2013). 

Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Uredbe 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. in 34/19) šteje tista komunalna 

oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje posameznemu izvajalcu gospodarske javne službe. 

Za potrebe nemotenega obratovanja (uporaba in funkcioniranje) obravnavanega območja OPPN, bo na 

območju zgrajena potrebna spremljajoča komunalna oprema (infrastruktura). Vodi predvidene komunalne 

opreme bodo priključeni na obstoječo komunalno opremo, ki se nahaja ob območju OPPN.  

Občina Žalec ima že sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za 

odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) in določa merila za 

odmero komunalnega prispevka za že obstoječo komunalno opremo. 

Glede na to, so za obstoječo opremo na območju OPPN že podana izhodišča in ugotovitve glede analize 

stanja obstoječe komunalne opreme. Zaradi tega v sklopu tega poglavja ne navajamo posebej analize 

stanja, ocen vrednosti obstoječe opreme, določitve obračunskih območij in merskih enot, ker so ta 

izhodišča že določena s sprejetim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in 

merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) oz. 

veljavnim Programom opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine 

Žalec – ELABORAT( KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., maj 2013). Iz navedenih dokumentov izhaja, da se 

OPPN za del območja ŽA-1/5 lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme: 

• občinske ceste, 

• kanalizacijo in 

• vodovodno omrežje. 

5.2 Opis predvidene komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture 

5.2.1 Cestno omrežje 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5. 

Do območja urejanja poteka obstoječ dostop in poteka na severovzhodni strani iz parcele št. 908/7 k.o. 

Žalec. Za potrebe prometne pozidave je potrebno zagotoviti notranje prometne, parkirne in manipulativne 

površine, ki se vežejo na obstoječo dovozno pot. 

Dostop do objektov se zagotovi s predvidenima cestama A in B. Cesta A se navezuje na zbirno mestno 

cesto LC 490162 in poteka po obstoječem dostopu na območje ter se nadaljuje do predvidene ceste B. 

Cesta B se na jugozahodu območja navezuje na obstoječo javno pot JP 992912. Navezava na obstoječo 

javno pot ni predmet tega projekta, se pa v sklopu OPPN zagotovi prosti koridor, na katerem bo možno 

izvesti navezavo na JP 992912. 
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Cesta B poteka vzdolž železniške proge št. 31, Celje – Velenje. Skrajni rob voznega pasu je oddaljen 6.30 

m od osi skrajnega tira. Vozišče je na strani proti železniški progi obrobničen z betonskim robnikom 15/25 

cm, višine 12 cm. Ob cesti se izven progovnega pasu (6.00 m) izvede varovalna ograja. Na cesti B je 

predviden enosmerni promet vozil z največjo dovoljeno maso 7.5 tone. Merodajno vozilo za 

dimenzioniranje ceste B je dvoosno tovorno vozilo. 

Cesta A predstavlja glavno dostopno pot do objektov. Merodajno vozilo za dimenzioniranje ceste A in 

uvoza k objektu »Hmezad« je vlačilec. Cesta A je širine 6.00 m. Ob cesti poteka mešana površina za pešce 

in kolesarje širine 2.20 in 2.50 m. Na vzhodnem delu so predvidena pravokotna parkirišča dimenzij 2.50 x 

5.00 m. Za parkirišči poteka hodnik za pešce širine 1.50 m. Cesta B je širine 3.50 m. Ob cesti poteka mešana 

površina za pešce in kolesarje širine 2.20 m. Ceste bodo obrobničene z betonskim robnikom 15/25 cm, 

položenimi v beton C12/15. Mešane površine in hodniki za pešce se obrobniči z betonskim robnikom 8/20 

cm, položenim v beton C12/15. Širina bankine ob vozišču je predvidena 0.75 m, ob hodniku za pešce pa 

0.5 m. 

Vse voziščne, parkirne in manipulativne površine morajo biti izvedene protiprašno z rešenim 

odvodnjavanjem padavinskih voda. 

Pri prehodu za pešce in kolesarje na cesti A je predviden prosti koridor za umestitev podhoda pod LC 

490162. Na vzhodnem delu na cesti A je predviden prostor za začasno ustavljanje vozil, namenjenih za 

dostavo na območje gostinskega objekta. 

V območju urejanja je predvidena nova cestna razsvetljava. Namestitev cestne razsvetljave, ki bo prešla v 

občinsko last, je predvidena v površinah za kolesarje in pešce (mešan promet) na južni strani območja 

urejanja.  

Na obravnavanem območju je predvidena postavitev ograje. Višina ograje znaša maksimalno 1,80 m. 

Ograja mora biti transparentna. V območju preglednostnega trikotnika ne sme ovirati preglednosti. Na 

jugozahodnem delu območja, kjer se interna dovozna cesta priključuje na dovozno pot, ki bo prešla v 

javno upravljanje mora ograja biti od roba dovozne poti odmaknjena za dolžino merodajnega vozila. 

Grafični prikaz ureditve cestnega omrežja, pločnikov in javne razsvetljave je prikazan v kartografski prilogi 

4a. 

5.2.2 Omrežje fekalne kanalizacije 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5. 

Iz obravnavanega območja se bodo fekalne vode odvajale v izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se 

zaključuje s centralno čistilno napravo. 

Na obravnavanem območju se nahaja javni fekalni kanal K 1002 v izvedbi BET DN 800 mm ter kanal K 1001 

v izvedbi BET DN 1000 mm. Obstoječi objekti so že priključeni na javno kanalizacijo preko izvedenih 

odcepov za hišne priključke. Priključitev je možna na oba javna fekalna kanala preko obstoječih revizijskih 

jaškov, ki se nahajajo na obravnavanem kanalu. 

Za nove objekte na obravnavanem območju bo potrebno izgraditi sekundarno kanalizacijsko omrežje z 

odcepi za hišne priključke. Za sekundarno kanalizacijsko omrežje bo potrebno izdelati PZI projektno 

dokumentacijo za nove in obstoječe objekte ob upoštevanju obstoječe poselitve. 

Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z zakonodajo. Minimalni odmik novih 

objektov od javne kanalizacije mora znašati najmanj 3,0 m. Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije (tudi 

na hišnih priključkih) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drogov in podobno ter saditi 

dreves ali drugih trajnih nasadov 
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Trasa javnega vodovoda in kanalizacije naj se izbira po prometnih površinah (cestah). Že pri projektiranju 

vodovoda in kanalizacije pa se morajo predvideni hišni vodovodni in kanalizacijski priključki z izvedbo do 

priključnega mesta predvidoma izven utrjenih površin. Grafični prikaz ureditve omrežja fekalne kanalizacije 

je prikazan v kartografski prilogi 4b. 

5.2.3 Vodovodno omrežje 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5. 

Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko zgrajenega 

javnega vodovoda v izvedbi NL DN 100 mm, ki se nahaja zahodno od obravnavanega območja v cestnem 

telesu ter preko vodovoda v izvedbi AC DN 300 mm, ki se nahaja na severnem delu območja. Od obeh 

javnih vodovodov so že izvedeni odcepi preko katerih se oskrbujejo z vodo obstoječi objekti. 

Upoštevati je potrebno obstoječo poselitev na področju nove pozidave. Za nove objekte na obravnavanem 

območju bo potrebno izgraditi sekundarno vodovodno omrežje, ki bo tvorilo krožno zanko z odcepi za 

hišne priključke. Potrebna bo prestavitev obstoječega vodovoda.  

Za sekundarno vodovodno omrežja bo potrebno izdelati PZI dokumentacijo na podlagi predvidene porabe 

vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost. Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se 

zaradi nepovratnega ventila v vodomerni garnituri ne bo kompenziralo v sistemu javnega vodovoda, kar 

mora projektant upoštevati pri projektiranju interne vodovodne inštalacije. 

Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Pod 

utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine. Minimalni odmik novih objektov 

od javnega vodovoda mora znašati 3,0 m. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo 

vodomernega priključka lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o., ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP 

Žalec d.o.o. Grafični prikaz vodovodnega omrežja in hidrantov je prikazan v kartografski prilogi 4c. 

 
Slika 3: Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture 
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6 DOLOČITEV PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO 

KOMUNALNO OPREMO 

6.1 Ocena vrednosti nove komunalne opreme in finančna sredstva za izvedbo 

opremljanja 

Za vsako posamezno vrsto nove komunalne opreme se določijo potrebna finančna sredstva in viri 

financiranja za izvedbo opremljanja. 

Občina načrtuje finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme v načrtu razvojnih programov 

občinskega proračuna. Če ob začetku veljavnosti POSZ finančna sredstva za izvedbo opremljanja na 

posameznem območju opremljanja še niso vključena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna, 

jih občina vanj vključi najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti POSZ. 

Če je na območju opremljanja predvideno etapno izvajanje opremljanja, se potrebna finančna sredstva za 

izvedbo opremljanja določijo za vsako posamezno etapo opremljanja. 

Pri določitvi finančnih sredstev za izvedbo opremljanja se upoštevajo naslednji stroški: 

• stroški izdelave EPO in POSZ in dokumentacije za novo komunalno opremo, izdelane v skladu s 

predpisi, ki urejajo graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija za novo komunalno 

opremo), 

• stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo, 

• stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje, 

• stroški gradnje nove komunalne opreme (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 

opreme) in 

• drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja (kot so stroški rušitev 

objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora ipd.). 

Stroški gradnje komunalne opreme se ovrednotijo na podlagi: 

• rešitev nove komunalne opreme iz občinskega prostorskega izvedbenega akta in njegovih 

strokovnih podlag ali 

• dokumentacije za novo komunalno opremo ali 

• stroškov iz investicijske dokumentacije po predpisu o investicijski dokumentaciji na področju javnih 

financ, če je na voljo v času izdelave EPO in POSZ, ali 

• dejanskih stroškov izvedbe. 

Stroški pridobivanja zemljišč so: 

• stroški odkupa nepremičnin in 

• stroški odškodnin ali nadomestil zaradi razlastitve nepremičnin ali omejitve oziroma obremenitve 

lastninske pravice, ki jo je treba izvesti zaradi gradnje nove komunalne opreme. 

Stroški pridobivanja zemljišč se določijo glede na razpoložljive podatke v času izdelave EPO in POSZ ob 

upoštevanju naslednjega zaporedja: 

• na podlagi dejanskih stroškov odkupa nepremičnin, razvidnih iz kupoprodajnih ali menjalnih 

pogodb, oziroma dejanskih stroškov odškodnin ali nadomestil zaradi razlastitve nepremičnin ali 

omejitve oziroma obremenitve lastninske pravice, 

• na podlagi ocene cenilcev nepremičnin, 

• ob upoštevanju posplošene tržne vrednosti nepremičnin iz uradnih evidenc. 
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6.1.1 Stroški izdelave EPO, POSZ in dokumentacije za novo komunalno opremo 

Osnovo za stroške izdelave EPO, POSZ in dokumentacije za novo komunalno opremo predstavljajo 

podatki, ki jih je ob izdelavi EPO in POSZ opredelil naročnik. Stroški izdelave EPO in POSZ izhajajo iz 

dejanskih stroškov izvedbe (pogodbenih vrednosti) izdelave EPO v letu 2020. Stroške izdelave DGD in PZI 

ter projektantskega in geomehanskega nadzora pa izhajajo iz ocenjenih vrednosti, ki so bile usklajene z 

naročnikom. Na podlagi navedenega so v elaborat vključene vrednosti programa opremljanja in 

dokumentacije za novo komunalno opremo, ki so podane v spodnji preglednici. 

Preglednica 4: Stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 

  enota količina cena/enoto [EUR] vrednost [EUR] 

A. PROGRAM OPREMLJANJA 

1. elaborat programa opremljanja (2020) kos 1 5.918,22 5.918,22 

SKUPAJ 5.918,22 

B. DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 

1. programsko strateški dokumenti kos / / / 

2. prostorsko izvedbeni akti (OPPN) kos / / / 

3. idejne zasnove komunalne infrastrukture kos / / / 

4. idejni projekti komunalne infrastrukture kos / / / 

5. informacijski sistem kos / / / 

6. investicijska dokumentacija IP kos / / / 

7 projektna dokumentacija (DGD, PZI) kos 1 20.000,00 20.000,00 

8. nadzor nad izvajanjem del kos 1 3.500,00 3.500,00 

9. informiranje in komuniciranje kos / / / 

10. program izvajanja del kos / / / 

11. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ 23.500,00 

SKUPAJ IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
29.418,22 

6.1.2 Stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 

Osnovo za stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo predstavljajo podatki, 

ki jih je ob izdelavi EPO in POSZ opredelil naročnik. Stroškov predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo 

komunalno opremo po podatkih naročnika ni. Na podlagi navedenega v ta EPO niso bile vključene 

vrednosti stroškov predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo, kar je tudi prikazano 

v spodnji preglednici. 

Preglednica 5: Stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 

  enota količina cena/enoto [EUR] vrednost [EUR] 

A. RAZISKAVE IN ŠTUDIJE 

1. geodetski posnetek in geomehanske raziskave kos / / / 

2. okoljske, naravovarstvene, CPVO kos / / / 

3.arheološke raziskave kos / / / 

4. meteorološke kos / / / 

5. hidrološke, vodnogospodarske (poplavna varnost) kos / / / 

6. energetske, komunalne, prometne kos / / / 

7. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ 0,00 

SKUPAJ STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 0,00 
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6.1.3 Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 

V ta sklop so uvrščeni stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter 

omejitev lastninske pravice, stroški upravnih postopkov, cenitev in ostali stroški povezani s pridobivanjem 

zemljišč. Osnovo za vrednotenje stroškov pridobivanja zemljišč predstavljajo podatki, ki jih je ob izdelavi 

EPO in POSZ opredelil naročnik. Po podatkih naročnika gre za odkup delov parcel 907/3, 908/7, 908/23, 

908/24, 908/25, 908/20, 908/22 in 908/21 vse k.o. Žalec v skupni površini 1.876 m2. Grafični prikaz parcel 

predvidenih za odkkup je prikazan v grafični prilogi 3. Na podlagi navedenega v EPO in POSZ niso 

vključene nobeni stroški povezani z pridobivanjem zemljišč, kar je tudi prikazano v spodnji preglednici. 

Preglednica 6: Stroški pridobivanja zemljišč 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 

  enota količina cena/enoto [EUR] vrednost [EUR] 

A. NEZAZIDANO ZEMLJIŠČE 

1. stroški odkupa zemljišča m2 1.876,00 4,00 7.504,00 

2. plačila odškodnin za služnosti in stavbno pravico / / /   

3. odškodnina za posevke in kulture / / / 0,00 

4. stroški za cenitve / / / 0,00 

5. upravni in sodni postopki / / / 0,00 

6. ostali stroški / / / 0,00 

7. stroški kreditov / / / 0,00 

8. organizacija izvedbe del z ostalimi nenapovedanimi str. / / / 0,00 

SKUPAJ 7.504,00 

B. ZAZIDANO ZEMLJIŠČE 

1. odškodnina za zemljišče / / / 0,00 

2. odškodnina za objekte in naprave / / / 0,00 

3. odškodnina za posevke in kulture / / / 0,00 

4. stroški za cenitve / / / 0,00 

5. upravni in sodni postopki / / / 0,00 

6. ostali stroški / / / 0,00 

7. stroški kreditov / / / 0,00 

8. organizacija izvedbe del / / / 0,00 

SKUPAJ 0,00 

C. DRUGO 

predhodni stroški / / / 0,00 

drugo za pridobivanje zemljišč / / / 0,00 

delilni načrti / / / 0,00 

organizacija izvedbe del / / / 0,00 

SKUPAJ 0,00 

SKUPAJ STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 7.504,00 

6.1.4 Stroški gradnje nove komunalne opreme 

Osnovo za vrednotenje stroškov gradnje nove komunalne opreme predstavljajo podatki, ki jih je ob izdelavi 

EPO in POSZ opredelil naročnik. Ocenjene vrednosti stroškov izgradnje nove komunalne opreme, so bile 

določene na podlagi na podlagi razpoložljivih primerljivih ponudb za gradnjo cest in ostale komunalne 

opreme na območju Občine Žalec.  

Na tem mestu je potrebno omeniti, da je bila ocenjena vrednost za izgradnjo cestnega omrežja 435.330,00 

€. Ker pa bo predvideno cestno omrežje namenjena tudi drugim območjem izven območja opremljanja se 

v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe določi sorazmerni delež stroškov glede na delež 
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obremenitve vseh območij, ki jim je nova komunalna oprema namenjena. Tako je v nadaljevanju v skupne 

stroške opremljanja upoštevan 30% delež izgradnje cestnega omrežja, kar znaša 130.599,00 €.  

Navedeni delež (30%) je bil določen na podlagi primerjave površin celotnega območja kateremu bo cestno 

omrežje služilo (cca. 7 ha) in površine predmetnega OPPN (cca. 2 ha). Površina predmetnega OPPN tako 

predstavlja približno 30% celotnega območja.   

Skladno z obsegom predvidene ureditve so predvideni naslednji stroški gradnje nove komunalne opreme, 

ki so po posameznih sklopih predstavljeni v spodnji preglednici. 

Preglednica 7: Stroški gradnje nove komunalne opreme 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME 

  enota količina 
cena/enoto 

[EUR] 

vrednost 

[EUR] 

CESTNO OMREŽJE  

1. Cestno omrežje m2 1.560,00 45,00 70.200,00 

2. Meteorna kanalizacija premera fi 300 mm za odvajanje 

padavinskih voda ter dve ponikovalni polji 
m1 340,00 235,29 80.000,00 

3. Vgradnja betonskega robnika (15/25/100) (med cesto in 

pločnikom) 
m1 695,00 22,00 15.290,00 

4. Ureditev bankine v širini 0,75 m m2 229,00 10,00 2.290,00 

5. Površina za pešce in kolesarje širine 2,20 m, 2,50 m in 

1,50 m 
m2 926,25 40,00 37.050,00 

6. Vgradnja betonskega robnika (8/20/100) (na zunanji 

strani javnih površin) 
kos 450,00 18,00 8.100,00 

7. Ureditev bankine v širini 0,50 m m2 210,00 10,00 2.100,00 

8. Izkop jarka, polaganje PVC cevi, zasipanje jarka, dobava 

in uvlačenje kabla za JR 
m1 330,00 30,00 9.900,00 

9. Dobava in montaža LED cestne svetilke, komplet z 

drobnim montažnim materialom 
kos 8 1.300,00 10.400,00 

10. Ureditev podhoda pod obstoječo cesto Josipa Širca 

(dostop do predvidenega parkirišča) 
kos 1 200.000,00 200.000,00 

SKUPAJ OCENJENA VREDNOST CESTNEGA OMREŽJA 435.330,00 

SORAZMERNI DEL STROŠKOV CESTNEGA OMREŽJA – 30% (10. člen uredbe) 130.599,00 

KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

1. Fekalna kanalizacija PE fi 200 m1 262,00 190,00 49.780,00 

SKUPAJ KANALIZACIJSKO OMREŽJE (brez DDV, po 76.a členu ZDDV-1) 49.780,00 

VODOVODNO OMREŽJE  

1. Vodovod NL DN 100 mm m1 195,00 132,00 25.740,00 

2. Izgradnja nadzemnega hidranta kos 1 1.050,00 1.050,00 

SKUPAJ VODOVODNO OMREŽJE (brez DDV, po 76.a členu ZDDV-1) 26.790,00 

SKUPAJ VSA NOVA KOMUNALNA OPREMA 207.169,00 
 

Občina finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme še nima v načrtu razvojnih programov 

občinskega proračuna, jih bo pa vanj vključila najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti POSZ.  

6.1.5 Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 

Osnovo za vrednotenje drugih stroškov nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 

predstavljajo podatki, ki jih je ob izdelavi EPO in POSZ opredelil naročnik. Po podatkih naročnika ni bilo 

drugih stroškov nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja. Na podlagi navedenega v ta 

EPO niso bile vključene vrednosti drugih stroškov nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi 

opremljanja, kar je tudi prikazano v spodnji preglednici.  



Elaborat programa opremljanja OPPN za del območja ŽA-1/5 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  27 

 

Preglednica 8: Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA 

  
enot

a 

količin

a 

cena/enot

o [EUR] 

vrednost 

[EUR] 

A. GEODETSKA DOKUMENTACIJA 

1. geodetski načrti in dela kos / / / 

2. ureditev meje oboda območja kos / / / 

3. parcelacije in ureditev mej kos / / / 

4. odloki o prepovedi delitve in graditve kos / / / 

5. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ GEODETSKA DOKUMENTACIJA 0,00 

B. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA 

1. hidromelioracija terena (prestavitev vodotokov, ureditev vodotokov 

itd.) 
m2 / / / 

2. odstranitev in začasno ali dokončno deponiranje zemljin m3 / / / 

3. odstranitev zelenega pokrova - gozd (grmovje z drevjem in 

odstranitev panjev) 
m2 / / / 

3. izkopi, nasipavanje in izravnave terena m3 / / / 

4. zavarovanje plazovitega terena m2 / / / 

5. odstranitev obstoječih objektov (rušenje) kos / / / 

6. prestavitev obstoječe komunalne infrastrukture m1 / / / 

7. arheološka izkopavanja kos / / / 

8. drugi stroški (krediti, itd.) kos / / / 

9. organizacija izvedbe del kos / / / 

10. ostala pripravljalna dela (zakoličenje osi, zavarovanje gradbišča, 

postavitev gradbenih profilov, postavitev opreme, razna 

nepredvidena dela) 

kos / / / 

SKUPAJ PRIPRAVA ZEMLJIŠČA 0,00 

SKUPAJ DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME 0,00 

6.2 Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

6.2.1 Obračunska območja  

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZUreP2) in Uredba določata, da se obračunska območja določijo za vso 

predvideno novo komunalno opremo. 

Obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne 

opreme oziroma območje njene uporabe. Predmet tega programa opremljanja je gradnja komunalne 

opreme na območju OPPN za del območja ŽA-1/5. Obračunska območja so bila določena na podlagi 

podatkov Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5, ter usklajena s 

predstavniki občine. 

Glede na zgoraj podana izhodišča so bila določena naslednja obračunska območja: 

• obračunska območja stroškov gradnje nove komunalne opreme: 

o obračunsko območje cest (OBO_C), določeno na podlagi poteka predvidenega cestnega 

omrežja, 

o obračunsko območje fekalne kanalizacije (OBO_FK), določeno na podlagi poteka predvidene 

fekalne kanalizacije in 

o obračunsko območje vodovodnega omrežja (OBO_V), določeno na podlagi poteka 

predvidenega vodovodnega omrežja. 
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• obračunsko območje ostalih stroškov (stroškov izdelave programa opremljanja in dokumentacije 

za novo komunalno opremo, stroškov predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno 

opremo ter drugih stroškov nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja) (OBO_OST). 

 

Obračunska območja za predvideno komunalno infrastrukturo predstavljajo zazidljiva zemljišča znotraj 

ureditvenega območja. Glede na predvideni potek gradnje in ureditve posamezne vrste komunalne 

opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka so bila za posamezno vrsto komunalne opreme 

določena zgoraj navedena obračunska območja. Njihove površine so bile določene glede na to, ali se 

določena parcela opremlja z dotično vrsto komunalne opreme ali ne. 

Podatki o površini parcel na obračunskem območju so bili določeni na podlagi podatkov Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5. Vključene so bile parcele gradbenih 

meja: G.M. HMEZAD 2, G.M. HMEZAD 3 in G.M. GOSTINSKI OBJEKT. V obračunska območja so bile 

vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja na katerih je še možna gradnja novih objektov. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da v obračunska območja niso bili vključeni obstoječi objekti HMEZAD 

in HMEZAD 1 ter pripadajoče gradbene parcele, ki se že priključujejo na obstoječo komunalno opremo in 

tako ne bodo koristili predvidene komunalne opreme, ki bo zgrajena za potrebe delovanja predmetnega 

območja. 

Preglednica 9: Določitev skupne površine parcel na obračunskem območju 

Obračunsko območje 
Površina parcel  

na obračunskem območju (m2) 

OBO_C 5.447,25 

OBO_FK 5.447,25 

OBO_V 5.447,25 

OBO_OST 5.447,25 

 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov so bili za predvidene objekte znotraj območja OPPN določeni na 

podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5, kjer so določeni 

usmeritve za projektiranje in gradnjo. 

Na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Žalec je bilo dogovorjeno da e se pri bruto tlorisnih 

površinah objektov upošteva tudi predvideno nadvišanje objekta HMEZAD 1 za eno etažo. 

Preglednica 10: Določitev skupne bruto tlorisne površine objektov na obračunskem območju 

Obračunsko območje 
Bruto tlorisna površina objektov  

na obračunskem območju (m2) 

OBO_C 8.041,93 

OBO_FK 8.041,93 

OBO_V 8.041,93 

OBO_OST 8.041,93 

6.2.2 Skupni in obračunski stroški 

Skupni stroški nove komunalne opreme se določijo kot tisti del potrebnih finančnih sredstev za izvedbo 

opremljanja, ki nastanejo izključno zaradi opremljanja stavbnih zemljišč na posameznem območju 

opremljanja. Če je posamezna vrsta nove komunalne opreme namenjena tudi drugim območjem izven 

območja opremljanja, se za skupne stroške nove komunalne opreme na območju opremljanja lahko šteje 

le sorazmerni del stroškov, ki se določi glede na delež obremenitev nove komunalne opreme z območja 

opremljanja in vseh območij, ki jim je nova komunalna oprema namenjena. 
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Ocena skupni stroškov opremljanja je izdelana na osnovi podatkov o posameznih vrstah stroškov, ki so bili 

v prejšnjem poglavju navedeni po posameznih postavkah. Skupni stroški opremljanja vključujejo le stroške 

povezane z gradnjo predvidene komunalne opreme (glej poglavje 9. Opozorilo o celovitosti) in so prikazani 

v spodnji preglednici.  

Preglednica 11: Skupni stroški opremljanja 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 

Sklop Vrednost (EUR) 

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
29.418,22 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 0,00 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 7.504,00 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   

Cestno omrežje 217.665,00 

Fekalna kanalizacija 49.780,00 

Vodovodno omrežje 26.790,00 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA 0,00 

SKUPAJ 331.157,22 

 

Višina obračunskih stroškov opremljanja je opredeljena na osnovi izračunanih skupnih stroškov. Pri 

opredelitvi višine obračunskih stroškov investicije je upoštevano tudi določilo Uredbe, ki določa, da se 

obračunski stroški nove komunalne opreme določijo kot skupni stroški nove komunalne opreme, zmanjšani 

za finančna sredstva, ki se zagotovijo iz drugih virov financiranja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, in 

za finančna sredstva, ki se zagotovijo iz proračunskih sredstev občine. 

Glede na prejete podatke s strani občine v opremljanje obravnavanega območja ne bo vključenih drugih 

virov financiranja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, in sredstev, ki se zagotovijo iz proračunskih sredstev 

občine. Prikaz zmanjšanja skupnih stroškov opremljanja zaradi drugih virov so podani v spodnji preglednici.  

Preglednica 12: Zmanjšanje skupnih stroškov zaradi drugih virov financiranja 

B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV 

Sklop 

Vrednost 

(EUR) 

takse na podlagi zakona o varstvu okolja, 0,00 

sofinanciranje infrastrukture s področja varstva okolja iz državnega proračuna, 0,00 

sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture na podlagi predpisov, ki urejajo dodeljevanje 

regionalnih državnih pomoči ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim 

agencijam, 0,00 

nepovratnih sredstev Evropske Unije za izgradnjo lokalne infrastrukture, 0,00 

sredstev iz cene komunalnih storitev za izgradnjo komunalne infrastrukture, določenih v skladu s 

predpisom, ki ureja način za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja, 0,00 

zasebnih vlaganj izvajalca gospodarske javne službe v komunalno infrastrukturo. 0,00 

stroški izgradnje elektroenergetskega omrežja vloženi s strani Občine, ki jih mora sistemski operater 

povrniti v skladu z Pravilnikom o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo 

elektroenergetskega omrežja, 0,00 

sredstva, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju zagotovijo iz občinskega proračuna in se ne prenesejo na zavezanca za 

plačilo komunalnega prispevka. 0,00 

SKUPAJ 0,00 
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Obračunski stroški nove komunalne opreme se določijo kot skupni stroški nove komunalne opreme, 

zmanjšani za finančna sredstva, ki se zagotovijo iz drugih virov financiranja v skladu z zakonom, ki ureja 

prostor, in za sredstva, ki se zagotovijo iz proračunskih sredstev občine. Obračunski stroški nove komunalne 

opreme za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se 

izračunajo na naslednji način: 

OSN(ij) = SSN(ij) – Sdrugi viri(ij) – Sproračunska sredstva(ij)) 

Zgornje oznake pomenijo: 
• OSN(ij):obračunski stroški posamezne vrste nove komunale opreme na posameznem obračunskem območju, 

• SSN(ij): skupni stroški posamezne vrste nove komunale opreme na posameznem obračunskem območju, 

• Sdrugi viri(ij): drugi viri financiranja posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 

• Sproračunska sredstva(ij)): sredstva, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju zagotovijo iz občinskega proračuna in se ne prenesejo na zavezanca za plačilo komunalnega 

prispevka, 

• i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

• j: posamezno obračunsko območje. 

Pri določitvi obračunskih stroškov občina določi sredstva, ki se za financiranje komunalne opreme 

zagotovijo iz občinskega proračuna, tako da se delež proračunskih sredstev med obračunskimi območji 

posamezne vrste nove komunalne opreme na območju cele občine ne razlikuje za več kot 25 odstotkov. 

Pri tem se delež proračunskih sredstev določi na naslednji način: 

Dproračunska sredstva(ij) = Sproračunska sredstva(ij) / (SSN(ij) – Sdrugi viri(ij)) 

Zgornje oznake pomenijo: 
• Dproračunska sredstva(ij): delež sredstev, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju zagotovi iz občinskega proračuna in se ne prenese na zavezanca za plačilo komunalnega 

prispevka, 

• druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku. 

Višina obračunskih stroškov opremljanja je prikazana v spodnji preglednici. Predstavljeni obračunski stroški 

opremljanja so bili v nadaljevanju uporabljeni kot osnova za merila za odmero komunalnega prispevka za 

novo komunalno opremo na obravnavanem območju. 

Preglednica 13: Obračunski stroški opremljanja 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 

Sklop Vrednost (EUR) 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 244.091,22 

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
29.418,22 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 0,00 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 7.504,00 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   

Cestno omrežje 130.599,00 

Fekalna kanalizacija 49.780,00 

Vodovodno omrežje 26.790,00 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA 0,00 

B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV 0,00 

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
0,00 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 0,00 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 0,00 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   
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Cestno omrežje 0,00 

Fekalna kanalizacija 0,00 

Vodovodno omrežje 0,00 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA 0,00 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 244.091,22 

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
29.418,22 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 0,00 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 7.504,00 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   

Cestno omrežje 130.599,00 

Fekalna kanalizacija 49.780,00 

Vodovodno omrežje 26.790,00 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA 0,00 

6.2.3 Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere 

Preračun obračunskih stroškov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju se izvede na naslednji način: 

CpN(ij) = OSN(ij)/∑AGP(j) in CtN(ij) = OSN(ij) /∑AOBJEKT 

Zgornje oznake pomenijo: 
• CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju, 

• CtN(ij): stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju, 

• OSN(ij): obračunski stroški posamezne vrste nove komunale opreme na posameznem obračunskem območju, 

• ∑AGP(j): vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju, 

• ∑AOBJEKT(j): vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju, 

• i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

• j: posamezno obračunsko območje. 

Vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju je vsota predvidenih 

gradbenih parcel vseh načrtovanih stavb, ki se bodo priključile na posamezno vrsto nove komunalne 

opreme oziroma ki jo bodo uporabljale in za katere mora zavezanec plačati komunalni prispevek za novo 

komunalno opremo. 

Vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju je vsota bruto tlorisnih 

površin vseh načrtovanih stavb, vsota površin vseh načrtovanih gradbenih inženirskih objektov in vsota 

površin vseh drugih gradbenih posegov, ki se bodo priključili na posamezno vrsto nove komunalne opreme 

oziroma jo bodo uporabljali in za katere mora zavezanec plačati komunalni prispevek za novo komunalno 

opremo. 

V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne s 

preračunom na mersko enoto parcel (CpN). Pri tem velja opomniti, da je v spodnji preglednici upoštevana 

samo predvidena komunalna oprema.  

Preglednica 14: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (CpN) 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL 

Vrsta opreme 

Oznaka 

obračunskega 

območja 

Površina 

gradbenih 

parcel [m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne 

enoto  

[EUR/m2] 

I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME         
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Cestno omrežje OBO_C 5.447,25 130.599,00 23,975 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 5.447,25 49.780,00 9,139 

Vodovodno omrežje OBO_V 5.447,25 26.790,00 4,918 

II. OSTALI STROŠKI OBO_OST 5.447,25 36.922,22 6,778 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  244.091,22 44,810 

* Ostali stroški vključujejo naslednje stroške - stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; 

stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje; drugi stroški 

nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 

V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme in 

preračunom na mersko enoto bruto tlorisnih površin (BTPO) (CtN). 

Preglednica 15: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (CtN) 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO 

Vrsta opreme 

Oznaka 

obračunskega 

območja 

Bruto 

tlorisna 

površina 

objekta  

[m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne 

enoto  

[EUR/m2] 

I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME         

Cestno omrežje OBO_C 8.041,93 130.599,00 16,240 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 8.041,93 49.780,00 6,190 

Vodovodno omrežje OBO_V 8.041,93 26.790,00 3,331 

II. OSTALI STROŠKI OBO_OST 8.041,93 36.922,22 4,591 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  244.091,22 30,352 

* Ostali stroški vključujejo naslednje stroške - stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; 

stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje; drugi stroški 

nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 

6.2.4 Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo so: 

• površina gradbene parcele stavbe, 

• bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih 

gradbenih posegov, 

• razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri 

izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 

Pri odmeri akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se pri izračunu akontacije 

komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina urejenega 

zazidljivega zemljišča. 

Občina lahko določi razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta 

(DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, pri čemer je 

minimum DpN ali DtN = 0,3, maksimum DpN ali DtN = 0,7 in DpN + DtN = 1.  

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu 

komunalnega prispevka je po tem EPO in POSZ (DpN) : (DtN) = 0,5 : 0,5. To razmerje se uporablja za 

obračun komunalnega prispevka na območju OPPN za del območja ŽA-1/5. 
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7 ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
Na usklajevalnem sestanku s predstavniki občinske uprave Občine Žalec je bil definiran naslednji terminski načrt izvedbe opremljanja. 

AKTIVNOST 
2021 2022 2023 2024 

I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Strokovne podlage in raziskave                                     

Izdelava investicijske dokumentacije                                     

Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI                                     

Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja                                     

Priprava razpisne dokumentacije                                     

Postopek javnega naročanja za izbor izvajalca del                                     

Pridobivanje zemljišč in soglasje za izvedbo                                     

Začetka gradnje nove komunalne opreme                                     

Izvajanje gradbenih del                                     

Nadzor nad izvajanjem del                                     

Pridobitev uporabnega dovoljenja                                     

Predaja komunalne opreme v upravljanje                                     

 

Začetek gradnje nove komunalne opreme je predviden junija 2022, predaja komunalne opreme v upravljanje pa junija 2024. 
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8 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

8.1 Izračun komunalnega prispevka 

8.1.1 Izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

Za izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se najprej določi vrsta nove 

komunalne opreme iz EPO in POSZ, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je 

omogočena njena uporaba, in sicer: 

• če se komunalni prispevek za novo komunalno opremo odmerja zaradi graditve, se 

komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega 

dovoljenja za objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, in mnenj, ki so jih 

mnenjedajalci podali k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

• če se komunalni prispevek za novo komunalno opremo odmerja kot akontacija, se 

komunalna oprema določi na podlagi izvedene komunalne opreme in obračunskih 

območij iz EPO in POSZ. 

Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme za stavbe se izračuna tako, 

da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo, in delež, ki odpade 

na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi: 

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN) 

Zgornje oznake pomenijo: 
• KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju, 

• AGP: površina gradbene parcele stavbe, 

• CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju, 

• DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, 

• ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe, 

• CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju, 

• DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, 

• i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

• j: posamezno obračunsko območje. 

Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, se 

komunalni prispevek za novo komunalno opremo izračuna le od deleža, ki odpade na bruto 

tlorisno površino stavbe. 

Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme se za gradbeno inženirske 

objekte izračuna po naslednji enačbi: 

KPnova(ij) = AGIO x CtN(ij) x DtN 

Zgornje oznake pomenijo: 
• KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju, 

• AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta, 

• CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju, 

• DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 
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Komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot 

seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme po 

enačbi: 

KPnova = ∑KPnova(ij) 

pri čemer je: 
• KPnova znesek komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, 

• KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju. 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe 

zmogljivosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo po spremembi zmogljivosti objekta in pred spremembo zmogljivosti objekta. 

Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim 

prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti objekta. Če je razlika negativna, se z 

odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za novo komunalno opremo že poravnan. 

Pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na 

katerem je že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve, se ob smiselni uporabi 

prejšnjega odstavka zavezancu upošteva že plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih: 

• če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, ni bilo 

izdano ali 

• če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, 

prenehalo veljati in se objekt ni začel graditi. 

Akontacija komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme se izračuna po 

naslednji enačbi: 

KPakontacija(ij) = AUZZ x CpN(ij) x DpN 

Zgornje oznake pomenijo: 
• KPakontacija(ij): znesek akontacije komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju, 

• AUZZ: površina urejenega zazidljivega zemljišča, 

• CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju, 

• DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 

Akontacija komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se 

izračuna kot seštevek zneskov akontacije komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove 

komunalne opremo iz prejšnjega odstavka po enačbi: 

KPakontacija = ∑KPakontacija(ij), 

pri čemer je: 
• KPakontacija znesek akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, 

• KPakontacija(ij): znesek akontacije komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju, 

Če je za urejeno zazidljivo zemljišče odmerjena in plačana akontacija komunalnega prispevka za 

posamezno vrsto nove komunalne opreme, se komunalni prispevek za posamezno vrsto nove 
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komunalne opreme, ki se odmerja zavezancu zaradi graditve na tem zemljišču, izračuna na 

naslednji način: 

• če je površina urejenega zazidljivega zemljišča večja od površine gradbene parcele stavbe 

(AUZZ – AGP ≥ 0), se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi:  

KPnova (ij) = ASTAVBA x CtN(ij) x DtN 

pri čemer se poravnana akontacija za preostalo površino urejenega zazidljivega zemljišča 

upošteva pri drugih odmerah komunalnega prispevka za novo komunalno opremo zaradi 

graditve na tistih gradbenih parcelah, ki so nastale na urejenem zazidljivem zemljišču, 

• če je površina urejenega zazidljivega zemljišča manjša od površine gradbene parcele 

stavbe (AUZZ – AGP ≤ 0), se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi: 

KPnova(ij) = ((AGP – ∑AUZZGP) x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN) 

pri čemer ∑AUZZGP pomeni vsoto površin vseh urejenih zazidljivih zemljišč ali njihovih delov, ki 

sestavljajo gradbeno parcelo stavbe in za katere je akontacija komunalnega prispevka že 

poravnana. 

8.1.2 Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

pri priključevanju prek nove komunalne opreme 

Če se nova komunalna oprema iz EPO in POSZ, na katero se priključuje objekt, posredno ali 

neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno 

komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

določi na naslednji način: 

• če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji 

od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

opreme (KPnova(i)– KPobstoječa(i)≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo 0, 

• če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši 

od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

opreme (KPnova(i)– KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za 

posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i)– 

KPnova (i). 

Če investitor in občina skleneta pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, ki ni 

predvidena v EPO in POSZ, se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme določi ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka. 

8.2 Posebna določila 

8.2.1 Odmera komunalnega prispevka za novo komunalno opremo  

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo zaradi graditve odmeri pristojni 

občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v 
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zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Odmerna odločba je izvršilni naslov. 

Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti 

priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero 

komunalnega prispevka. 

Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni od popolne vloge. 

Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi 

je 15 dni. 

Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj 

za izdajo gradbenega dovoljenja. 

8.2.2 Odmera komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti 

Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s 

komunalno opremo, odmeri pristojni občinski organ komunalni prispevek z odmerno odločbo po 

uradni dolžnosti. Odmerna odločba je izvršilni naslov. 

Pri odmeri komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se podatek o zmogljivosti in 

namembnosti objekta pridobi iz uradnih evidenc. 

Komunalni prispevek lahko občina odmeri najpozneje v dveh letih od izboljšanja opremljenosti 

stavbnega zemljišča. 

Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi 

je 15 dni. 

8.2.3 Pogodba o priključitvi 

Ob plačilu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz EPO in POSZ, v primeru ko ta 

še ni zgrajena in predana v upravljanje, ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev 

pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo iz 

EPO in POSZ. 

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo iz 

EPO in POSZ ter druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo iz EPO 

in POSZ. Če občina ne omogoči priključitve v dogovorjenem roku, odgovarja za povzročeno 

škodo. 

8.2.4 Zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka za novo in 

obstoječo komunalno opremo 

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo 

gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, 

ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo. 

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih 

objektov. 
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Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo 

nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot 

pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta. 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve 

objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija 

nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma 

gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji. 

8.2.5 Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka 

Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v 

javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, 

znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje 

obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. 

Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih 

o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. 

Občina lahko predpiše delno oprostitev plačila komunalnega prispevka do višine 50 odstotkov v 

primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta. 

Morebitne ostale oprostitve in olajšave določa Pravilnik o kriteriji za oprostitve in olajšave pri 

odmeri in plačilu komunalnega prispevka.  

Ob oprostitvi mora Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih 

prihodkov občinskega proračuna. 

8.2.6 Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo 

Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo predpiše 

delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj v primeru odstranitve in gradnje novega objekta. 

Občina pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju opremljanja, 

kjer investitor in občina za komunalno opremo iz POSZ skleneta pogodbo o opremljanju in zaradi 

etapne gradnje stavb vrednost zgrajene komunalne opreme po pogodbi o opremljanju presega 

vrednost odmerjenega komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za stavbe v prvi etapi 

gradnje, investitorju za preplačana sredstva izda potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova 

plačila komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju opremljanja, s katerim 

se mu upošteva pretekla vlaganja pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

pri nadaljnji realizaciji gradnje stavb na tem območju. Pretekla vlaganja se investitorju upoštevajo 

le, če predhodno izpolni vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o opremljanju. 

Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

opreme predpiše delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme v primeru vlaganja zavezanca v izgradnjo posamezne vrste komunalne 

opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev. 
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8.3 Informativni izračun komunalnega prispevka 

Primer izračuna komunalnega prispevka na območju OPPN za del območja ŽA-1/5, ki ga 

podajamo v nadaljevanju, prikazujeta izračun komunalnega prispevka za gradnjo gostinskega 

objekta VRT PIVA na gradbeni parceli G.M. GOSTINSKI OBJEKT. Skupna bruto tlorisno površina 

objekta znaša 849,60 m2. Površina gradbene parcele (zazidljivo zemljišče), ki neposredno pripada 

objektu pa znaša 1.986,00 m2. Parcela bo opremljena z vso razpoložljivo komunalno opremo in 

se tako vključuje v naslednja obračunska območja: OBO_C, OBO_FK, OBO_V in OBO_OST. 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo pri priključevanju prek nove komunalne 

opreme: 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 

površina parcele (m2) 1.986,00 m2 

neto tlorisna površina (m2) 739,15 m2 

faktor dejavnosti  1,2 (gostinske stavbe) 

Dpi 0,4  

Dti 0,6  

Cpi 10,350 EUR/m2 

Cti 38,940 EUR/m2 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno 28.945,50 EUR 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo znaša 28.945,50 EUR. 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo: 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 

površina parcele (m2) 1.986,00 m2 

bruto tlorisna površina (m2) 849,60 m2 

DpN 0,5  

DtN 0,5  

CpN 44,810 EUR/m2 

CtN 30,352 EUR/m2 

Komunalni prispevek za predvideno komunalno 

opremo 

57.389,86 EUR 

Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo znaša 57.389,86 EUR. 

Skupni komunalni prispevek  

Ker je komunalni prispevek za novo komunalno opremo višji od komunalnega prispevka za 

obstoječo opremo, se v skupni komunalni prispevek šteje le komunalni prispevek za novo 

komunalno opremo. Skupni komunalni prispevek izračunan v skladu z 31. členom Uredbe tako 

znaša 57.389,86 EUR. 
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9 OPOZORILO O CELOVITOSTI PROGRAMA OPREMLJANJA 

EPO in POSZ sta izdelana v skladu z Uredbo 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. in 34/19), ki opredeljuje tudi 

podrobno vsebino EPO in POSZ. Pri zasnovi vsebine so bili smiselno upoštevani tudi Zakon o 

urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17). 

Pričujoči EPO in POSZ sta bila pripravljena na podlagi dokumentacije in podatkov, ki jih je 

izdelovalec pridobili s strani naročnika (Občina Žalec) ter tokom usklajevanja z občinsko upravo 

Občine Žalec. 

Občina Žalec ima že sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in 

merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013), 

ki temelji na določilih Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) 

in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) in določa merila za 

odmero komunalnega prispevka za že obstoječo komunalno opremo. 

Glede na to, so za obstoječo opremo na območju OPPN že podana izhodišča in ugotovitve glede 

analize stanja obstoječe komunalne opreme. Zaradi tega v sklopu tega poglavja ne navajamo 

posebej analize stanja, ocen vrednosti obstoječe opreme, določitve obračunskih območij in 

merskih enot, ker so ta izhodišča že določena s sprejetim Odlokom o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine 

Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) oz. veljavnim Programom opremljanja stavbnih zemljišč za 

obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec – ELABORAT( KALIOPA informacijske 

rešitve d.o.o., maj 2013). Iz navedenih dokumentov izhaja, da se območje OPPN lahko priključuje 

na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme: 

• občinske ceste, 

• kanalizacijo in 

• vodovodno omrežje. 

Opremljanje zemljišč za gradnjo v občinski pristojnosti je omejena na izgradnjo lokalne prometne 

in komunalne in energetske infrastrukture. Opremljanje zemljišč za gradnjo z elektroenergetskim 

distribucijskim omrežjem, telekomunikacijskim omrežjem in plinovodnim omrežjem se izvaja v 

sklopu državnih gospodarskih javnih služb (ELEKTRO, Telekom Slovenije,) oz. pogojih tržnih 

mehanizmov (telekomunikacije in plinovoda - ADRIAPLIN), zato v tem EPO in POSZ niso prikazani, 

saj niso del končnega obračuna stroškov, ki bo podlaga za obračun komunalnega prispevka. 

Po tem EPO in POSZ so skupni stroški izgradnje nove komunalne opreme opredeljeni na podlagi: 

• podatkov o stroških izdelave EPO in POSZ, ki izhajajo iz dejanskih stroškov izvedbe 

(pogodbenih vrednosti) izdelave EPO v letu 2020, stroške izdelave DGD in PZI ter 

projektantskega in geomehanskega nadzora pa izhajajo iz ocenjenih vrednosti, ki so bile 

usklajene z naročnikom, 

• podatkov o predvidenih stroških pridobivanja zemljišč za opremljanje in sicer odkup 

delov parcel 907/3, 908/7, 908/23, 908/24, 908/25, 908/20, 908/22 in 908/21 vse k.o. 

Žalec v skupni površini 1.876 m2, 

• podatkov o predvidenih stroških izgradnje nove komunalne opreme, določenih na 

podlagi razpoložljivih primerljivih ponudb za gradnjo cest in ostale komunalne opreme 

na območju Občine Žalec. 
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Na tem mestu je potrebno omeniti, da je bila ocenjena vrednost za izgradnjo cestnega omrežja 

435.330,00 €. Ker pa bo predvideno cestno omrežje namenjena tudi drugim območjem izven 

območja opremljanja se v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe določi sorazmerni delež 

stroškov glede na delež obremenitve vseh območij, ki jim je nova komunalna oprema namenjena. 

Tako je v nadaljevanju v skupne stroške opremljanja upoštevan 30% delež izgradnje cestnega 

omrežja, kar znaša 130.599,00 €. 

Ta EPO in POSZ se uporablja samo za obračun komunalnega prispevka s tem programom 

opremljanja določenih obračunskih območjih na območju OPPN za del območja ŽA-1/5. 

Opis predvidene komunalne opreme je povzet po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja ŽA-1/5. 

Podatki o površini parcel na obračunskem območju so bili določeni na podlagi podatkov Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-1/5. Vključene so bile parcele 

gradbenih meja: G.M. HMEZAD 2, G.M. HMEZAD 3 in G.M. GOSTINSKI OBJEKT. V obračunska 

območja so bile vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja na katerih je še 

možna gradnja novih objektov. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da v obračunska območja niso bili vključeni obstoječi objekti 

HMEZAD in HMEZAD 1 ter pripadajoče gradbene parcele, ki se že priključujejo na obstoječo 

komunalno opremo in tako ne bodo koristili predvidene komunalne opreme, ki bo zgrajena za 

potrebe delovanja predmetnega območja. 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov so bili za predvidene objekte znotraj območja OPPN 

določeni na podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ŽA-

1/5, kjer so določeni usmeritve za projektiranje in gradnjo. 

Na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Žalec je bilo dogovorjeno, da se pri bruto 

tlorisnih površinah objektov upošteva tudi predvideno nadvišanje obstoječega objekta HMEZAD 1 

za eno etažo. 



Elaborat programa opremljanja OPPN za del območja ŽA-1/5 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  42 

 

10 POGODA O OPREMLJANJU 

Investitor ali investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina se lahko s pogodbo o 

opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo, za 

zemljišče, na katerem namerava graditi, če je gradnja te komunalne opreme predvidena v 

programu opremljanja. 

Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je 

investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki jo je 

sam zgradil. Če se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo 

komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, je investitor dolžan plačati 

še pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• občina ima sprejet program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine iz 217. člena zakona; 

• občina izjavi, da je načrtovana gradnja na zemljišču, ki je predmet pogodbe o opremljanju, 

v javnem interesu in je investicijsko vzdržna; 

• občina izjavi, da opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe, ni načrtovano v občinskem 

proračunu za tekoče ali prihodnje leto in da občina zato ne more zagotoviti sredstev za 

opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe, z navedbo predvidenega roka možnosti 

zagotovitve sredstev za opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe. 

Pogodbo o opremljanju lahko investitor in občina skleneta tudi, če gradnja komunalne opreme 

ni predvidena v programu opremljanja, vendar le, če se gradnja komunalne opreme izvaja v 

celotnem obsegu in gre izključno za opremljanje zemljišč investitorja oziroma investitorjev na tem 

območju opremljanja. 

Pogodba o opremljanju vsebuje: 

1. opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo opremljal 

investitor; 

2. pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju; 

3. pregled nove komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor; 

4. navedbo obstoječe komunalne opreme, na katero bo investitor priključil novo zgrajeno 

komunalno opremo iz prejšnje točke in pogoje za priključitev novo zgrajene komunalne 

opreme na obstoječo; 

5. izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo; 

6. določitev dela komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, za katerega se šteje, 

da ga bo investitor plačal z izgradnjo komunalne opreme po pogodbi o opremljanju; 

7. izračun pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v 

kolikor se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo 

komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo; 

8. način poračuna stroškov investitorja, če vrednost zgrajene komunalne opreme po 

pogodbi o opremljanju presega vrednost odmerjenega komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo; 

9. rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo; 

10. zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih 

o graditvi objektov, s katero soglaša občina; 
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11. opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad kakovostjo izvedbe, 

skladnostjo izvedbe del s pogodbo o opremljanju in predajo komunalne opreme; 

12. pravice in dolžnosti investitorja ter roke, za odpravo nepravilnosti, ugotovljene pri 

občinskem nadzoru; 

13. bančno garancijo v višini največ 20 odstotkov vrednosti načrtovane komunalne opreme, 

s katero se zavaruje predvideni obseg in rok del in bančno garancijo v višini največ 20 

odstotkov vrednosti zgrajene komunalne opreme brez vključenih stroškov zemljišč, s 

katero se zavaruje dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskemu roku; 

14. zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznosti iz naslova 

komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na podlagi odločbe o komunalnem 

prispevku za novo komunalno opremo na podlagi bančne garancije; 

15. rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za 

investicije po tej pogodbi oziroma sorodnih aktov po tem zakonu, ki so v njeni pristojnosti 

in ki bi lahko vplivali na izvedljivost pogodbe o opremljanju. Če občina spremeni prostorski 

akt oziroma soroden predpis v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo. 

Občina mora prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo o opremljanju, ko je 

zanjo izdano uporabno dovoljenje in so zanjo ustrezno urejene lastniške ali druge stvarnopravne 

pravice. Ne glede na navedeno, občini komunalne opreme ni treba prevzeti, dokler ni izdano vsaj 

eno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se bo priključil na to komunalno opremo in dokler ni plačan 

pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Če so se pri gradnji 

komunalne opreme izvajala dela oziroma posegi v prostor, za katere ni treba pridobiti 

gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja, občina prevzame takšno komunalno opremo, če iz 

ugotovitev nadzornega organa izhaja, da je ta izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev in 

z določbami iz pogodbe o opremljanju ter so zanjo ustrezno urejene lastniške ali druge 

stvarnopravne pravice. 


	07-posz
	Datum:     18.6.2020
	OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC
	Datum:     18.6.2020
	OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC
	O D L O K

	POSZ Hmezad EXIM

