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Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 

t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  
 

Številka :  3503-0005/2021-3 

Datum:    11. 10. 2021 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 

 

 

ZADEVA: 

 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje zazidalnega načrta južno od 

železnice v Žalcu  

(obravnava in sprejem) 

 

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

23/17)  

 

NAMEN:  Obravnava Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 

za območje zazidalnega načrta južno od železnice v 

Žalcu  

 

FINANČNE POSLEDICE: v proračunu  za leto 2022 ni finančnih posledic 

 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec Janko Kos 

POROČEVALEC: Predlog Odloka bo na seji obrazložila Darja Dobrajc 

Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo  

 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA 

AKT OZIROMA GRADIVO IN POROČA 

OBČINSKEMU SVETU: 

Odbor za prostor in gospodarstvo  
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OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 
 

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 

t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  
 

Številka :  3503-0005/2021-3 

Datum:     11. 10. 2021 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

 

 

 

ZADEVA: Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu   

 

V prilogi vam, skladno z določilom 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 za območje zazidalnega načrta južno od železnice v 

Žalcu, za obravnavo na seji občinskega sveta. 

 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, bo na seji občinskega sveta 

obrazložila Darja DOBRAJC Lukman, vodja Urada za prostor in gospodarstvo. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta južno od 

železnice v Žalcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priloga: 

- Predlog odloka z obrazložitvijo 

 

Posredovano: 

- naslovniku, po e pošti 

- objavljeno na spletni strani Občine Žalec 

- zbirka dokumentarnega gradiva 
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Predlagatelj: ŽUPAN 

Faza: OBRAVNAVA IN SPREJEM 

 

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, 30/19 – popr. in 34/19), 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 80. člena Statuta Občine Žalec (Ur. l. RS, št. 29/13, 23/17) je Obč inski 
svet občine Žalec na __________ seji dne ____________ sprejel 
 
 

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

območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se 
ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 2/17). 
 

2. člen 
(1) Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat programa opremljanja za območje 
zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz 
Ljubljane, pod številko 291/2021. 
 

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 
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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 za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 
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 3a - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Cestno omrežje 

 Priloga 3b - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Fekalna kanalizacija 

 Priloga 3c - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Meteorna kanalizacija 

 Priloga 3d - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Vodovodno omrežje 

 Priloga 3e - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Javne površine in 
parkirišča 

 Priloga 3f - Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme - Ostali stroški 
 
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu  
sprejme občinski svet z odlokom. 

 
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 

 
5. člen  

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 
se nanaša na enote urejanja prostora ŽA-1/9 in ŽA-1/19, kot jih določa Odlok o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13,. 92/13, 50/16, 102/20) 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 za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 
obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju: 

 obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij OBO_C),  

 obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij OBO_FK),  

 obračunsko območje meteorne kanalizacije (oznaka obračunskih območij OBO_MK), 

 obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij OBO_V), 

 obračunsko območje javnih površin (OBO_JPP), 
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 ostali stroški (oznaka obračunskih območij OBO_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: januar 2017. Rok predaje komunalne opreme v 
upravljanje oz. rok možne priključitve na novo komunalno opremo je: december 2023. Podrobnejši 
terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa 
opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu.  
 

V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
 

8. člen 
(1) Občina Žalec ima zagotovljena finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme v načrtu 
razvojnih programov občinskega proračuna. 
 

VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
 

9. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 
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 
30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2. 

 Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako OBO_FK in skupno površino gradbenih parcel 
30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2. 

 Obračunsko območje meteorne kanalizacije z oznako OBO_MK in skupno površino gradbenih 
parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2. 

 Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V in skupno površino gradbenih 
parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2. 

 Obračunsko območje javnih površin in parkirišč z oznako OBO_JPP in skupno površino gradbenih 
parcel 30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 m2. 

 Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_OST in skupno površino gradbenih parcel 
30.192,20 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 41.518,15 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 1.202.831,76 

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA 
NOVO KOMUNALNO OPREMO 26.341,96 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO 
KOMUNALNO OPREMO 1.618,80 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 98.000,00 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   

Cestno omrežje  424.947,00 

Fekalna kanalizacija 114.740,00 

Meteorna kanalizacija 159.930,00 

Vodovodno omrežje 62.154,00 

Javne površine in parkirišča 294.185,00 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI 
OPREMLJANJA 20.915,00 
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B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH 
VIROV 587.389,33 

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  236.382,32 

Fekalna kanalizacija 63.825,63 

Meteorna kanalizacija 88.963,15 

Vodovodno omrežje 34.573,98 

Javne površine in parkirišča 163.644,25 

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

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 615.442,43 

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA 
NOVO KOMUNALNO OPREMO 26.341,96 

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO 
KOMUNALNO OPREMO 1.618,80 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 98.000,00 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME   

Cestno omrežje  188.564,68 

Fekalna kanalizacija 50.914,37 

Meteorna kanalizacija 70.966,85 

Vodovodno omrežje 27.580,02 

Javne površine in parkirišča 130.540,75 

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI 
OPREMLJANJA 20.915,00 

 
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 30.192,20 188.564,68 6,25 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 30.192,20 50.914,37 1,69 

Meteorna kanalizacija OBO_MK 30.192,20 70.966,85 2,35 

Vodovodno omrežje OBO_V 30.192,20 27.580,02 0,91 

Javne površine in parkirišča OBO_JPP 30.192,20 130.540,75 4,32 

II. OSTALI STROŠKI OBO_OST 30.192,20 146.875,76 4,86 

SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  615.442,43 20,38 
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(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 
BRUTO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTA 

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 41.518,15 188.564,68 4,54 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 41.518,15 50.914,37 1,23 

Meteorna kanalizacija OBO_MK 41.518,15 70.966,85 1,71 

Vodovodno omrežje OBO_V 41.518,15 27.580,02 0,66 

Javne površine in parkirišča OBO_JPP 41.518,15 130.540,75 3,14 

II. OSTALI STROŠKI OBO_OST 41.518,15 146.875,76 3,54 

SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  615.442,43 14,82 

 
(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 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.  
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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 za območje zazidalnega 
načrta južno od železnice v Žalcu. 
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 4/17). 
 

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 ____________________   
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Obrazložitev 

 

 

Investitor, Občina Žalec, namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča na območju 

zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, za katerega je bil pripravljen Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od 

železnice v Žalcu. 

Obravnavano območje se nanaša na območje veljavnega zazidalnega načrta južno od železnice 

v Žalcu ter na južno ležeče območje stavbnih zemljišč. Območji sta v OPN opredeljeni kot EUP 

ŽA-1/9 in ŽA-1/19 in se nahajata na južnem robu mesta Žalec. OU je opredeljeno kot stavbno 

zemljišče s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone (z oznako IG), namenjeno obrtnim, 

skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim oziroma bivanju. 

Obravnavano območje leži med odprtim melioracijskim jarkom na jugu, lokalno cesto LC 

490021 (Ulica Savinjske čete) na zahodu, lokalno zbirno cesto LZ 490162 (Cesta na Lavo) na 

severu in občinsko cesto JP 992921 (Cesta na Lavo) na vzhodu. V naravi so zemljišča v južnem 

delu kmetijska – njivske površine medtem, ko so v severnem delu delno tlakovana, delno 

neurejena, delno pa tudi že pozidana. Stavb v južnem delu območja ni, medtem ko sta v 

severnem delu vzpostavljena ena stavba večjih gabaritov in hiša. Na vzhodnem robu se nahaja 

nekaj stanovanjskih objektov manjšega merila. 

Velikost obravnavanega območja obsega 5,28 ha zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 

*102/2, 1942/9, 1942/7, 1007/29, *243/1, 1007/28, 1006/1, 1007/16, 1007/32, 1986/5, 1986/2, 

1941/7, 1006/3, 1982/6, 1007/30, 1986/1, 2062, *102/3, 1007/8, 1006/4, 1007/13, 1007/26, 

1009/2, 1942/16, 1001/3, 1942/17, 1007/27, 1007/31, 1986/6, 1007/14, 1007/20, 1986/3, 

1986/8, 1982/7, 1942/10, 1986/3, 1004/3, 1004/21,1007/16, 1007/4, 1942/6, 1007/19, 1986/7, 

*219, 2061/1, *387, 1009/1, 974/18, 985/4, 986/4, 1009/3, 1942/7, vse k.o. Žalec. 

Glavni razlog za prenovo POSZ je pridobitev evropskih in državni sredstev za gradnjo 

komunalne opreme v skupni višini 587.389,33 € ter sprememba zakonodaje na področju 

komunalnega opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju 

prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 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) je 

potrebno skladno s 34. členom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri 

komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi Uredbe o 

vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07, 61/17 – ZUreP-2 in 

20/19) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07, 61/17 

– ZUreP-2 in 20/19), uskladiti z določbami te uredbe. 

Zaradi vsega navedenega in nekaterih novih dejstev, se je Občina Žalec odločila za ponovno 

Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v 

Žalcu in na podlagi te odločitve pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila izdelavo 

Elaborata programa opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu. 

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. 
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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 

za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 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. 
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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 objekt za mirno proizvodnjo, poslovno trgovsko servisne skladiščne 

dejavnosti z oznako E3a v enoti E3 

Primer izračuna komunalnega prispevka na območju zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, ki ga 

podajamo v nadaljevanju, prikazujeta izračun komunalnega prispevka za nov objekt na območju E3a. S 

tem bo prikazan izračun višine komunalnega prispevka na obravnavanih obračunskih območjih za 

predvideni objekt na obravnavanem območju. 

 

Skupna bruto tlorisno površina objekta znaša 3.603,00 m2, površina parcele (zazidljivo zemljišče), ki 

neposredno pripada objektu pa znaša 2.450,00 m2. Parcela bo opremljena z vso razpoložljivo komunalno 

opremo in se tako vključuje v naslednja obračunska območja: OBO_C, OBO_FK, OBO_MK, OBO_V, 

OBO_JPP in OBO_OST.  

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (nadomestitveni stroški): 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 2.450,00 m2 

- neto tlorisna površina objekta (m2) 3.062,55 m2 

- faktor dejavnosti 1,2 (Trgovske in druge stavbe za 

storitvene dejavnosti) 

- Dpi 0,4 -  

- Dti 0,6 -  

- Cp(i) 3,105 EUR/m2 

- Ct(i) 11,682 EUR/m2 

Nadomestitveni stroški 28.802,13 EUR brez DDV 

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (KP) znaša 28.802,13 EUR – v primeru, da je i 

(indeks rasti cen) = 1.  

 

Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo: 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 2.450,00 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 3.603,00 m2 

- Dpi 0,5 -  

- Dti 0,5 -  

- Cp(ij) 20,38 EUR/m2 

- Ct(ij) 14,82 EUR/m2 

Nadomestitveni stroški 51.663,73 EUR brez DDV 

 

Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo znaša 51.663,73 EUR – v primeru, da je i (indeks 

rasti cen) = 1. 

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 51.663,73 EUR. 
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Primer izračuna za nov objekt za proizvodnjo, poslovno trgovske servisne in skladiščne 

dejavnosti v enoti E4 

Primer izračuna komunalnega prispevka na območju zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu, ki ga 

podajamo v nadaljevanju, prikazujeta izračun komunalnega prispevka za nov objekt na območju E4. S 

tem bo prikazan izračun višine komunalnega prispevka na obravnavanih obračunskih območjih za 

predvideni objekt na obravnavanem območju. 

 

Skupna neto tlorisno površina objekta znaša 5.370,00 m2, površina parcele (zazidljivo zemljišče), ki 

neposredno pripada objektu pa znaša 4.102,50 m2. Parcela bo opremljena z vso razpoložljivo komunalno 

opremo in se tako vključuje v naslednja obračunska območja: OBO_C, OBO_FK, OBO_MK, OBO_V, 

OBO_JPP in OBO_OST. 

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (nadomestitveni stroški): 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 4.102,50 m2 

- neto tlorisna površina objekta (m2) 4.564,50 m2 

- faktor dejavnosti 1,2 (Trgovske in druge stavbe za 

storitvene dejavnosti) 

- Dpi 0,4 -  

- Dti 0,6 -  

- Cp(i) 3,105 EUR/m2 

- Ct(i) 11,682 EUR/m2 

Nadomestitveni stroški 43.487,50 EUR brez DDV 

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (KP) znaša 43.487,50 EUR – v primeru, da je i 

(indeks rasti cen) = 1.  

 

Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo: 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 4.102,50 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 5.370,00 m2 

- Dpi 0,5 -  

- Dti 0,5 -  

- Cp(ij) 20,38 EUR/m2 

- Ct(ij) 14,82 EUR/m2 

Nadomestitveni stroški 81.596,18 EUR brez DDV 

 

Komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo znaša 81.596,18 EUR – v primeru, da je i (indeks 

rasti cen) = 1. 

 

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 81.596,18 EUR. 

Pripravila: 

 

  


