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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 (OPPN) za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III, za katerega je bil pripravljen Odlok 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III.  

Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogočale posege v prostor in gradnjo objektov za potrebe poslovne 

cone Arnovski gozd III. V ureditvenem območju OPPN je načrtovana gradnja objektov in ureditev površin 

za njihovo nemoteno funkcioniranje ter gradnja prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture. 

Na območju je načrtovanih 15 parcel, namenjenih gradnji stavb in drugih objektov, umestitev novih cest 

znotraj gospodarske cone, ureditve za odvodnjavanje območja, zadrževalnik in novi transformatorski 

postaji. Dve gradbeni parceli sta obstoječi. Predvidena je tudi izgradnja gospodarske javne infrastrukture 

ter ureditev pripadajočih priključkov nanjo. 

Območje OPPN se nahaja južno od avtoceste A1 Arja vas–Šentrupert, zahodno od proizvodnega območja 

Juteks in od obstoječe poslovne cone Arnovski gozd II. Na zahodu območje omejuje lokalna cesta LC 

490441, na jugu lokalna cesta LC 490641. Površina območja OPPN je okvirno 14 ha. 

Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel 271, 276, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 308, 309, 

310, 311, 312, 313, 314, 315, 320, 321, 322, del 332, 333, 334, del 340/4, del 1962/3, del 1966/1, 1966/2, 1966/3, 

del 2095/8, 265/1, del 265/2, 266/1, del 266/3, 266/4, 269/2, 269/5, 269/7, 269/8, 269/9, 269/12, 269/13, 

270/1, 270/3, del 270/4, 270/5, 270/7, del 281/3, 289/1, 289/2, 301/1, 316/1, 316/2, 319/1, 319/2, 323/2, 323/8, 

323/9, del 331/2, vse k.o. Žalec. 

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, in 

dejstva, da je bila uspešna pri pridobivanju zunanjih virov financiranja, se je Občina Žalec (naročnik) odločila 

za prenovo Elaborata programa opremljanja za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski 

gozd III in na podlagi te odločitve pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila njegovo prenovo. 

Elaborat programa 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., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), ki 

opredeljuje tudi podrobno vsebino elaborata programa opremljanja. Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno 
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upoštevana tudi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – 

odl. US) in Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – 

GZ-1). 

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 za OPPN na 

območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III. 

1.4 Zakonske podlage za pripravo EPO in POSZ s kratkim povzetkom 

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

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 

• Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-

1), 

• 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, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 

• 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, 13/18 in 195/20 – odl. US), 

• Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22), 

• Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni 

list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), v nadaljevanju Uredba. 

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 
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komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Območje opremljanja iz prejšnjega odstavka 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. 

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

in elaborat programa opremljanja, ki se javno objavita, ne smeta vsebovati osebnih podatkov 

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). 
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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). 

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). 
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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). 

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). 
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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 območje EUP LO 4/3 Poslovna 

cona Arnovski gozd III (Uradni list RS, št. 34/19). 

2.1.1 Območje OPPN 

Območje OPPN se nahaja južno od avtoceste A1 Arja vas–Šentrupert, zahodno od proizvodnega območja 

Juteks in od obstoječe poslovne cone Arnovski gozd II. Na zahodu območje omejuje lokalna cesta LC 

490441, na jugu lokalna cesta LC 490641. 

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 enoti urejanja prostora LO 

4/3. Območje se deli po namenski rabi prostora na območje za poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska 

cona in na območje za centralne dejavnosti (CD). 

  

Slika 1: Prikaz namenske rabe iz OPN Občine Žalec (iObčina/Kaliopa) 
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Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel 271, 276, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 308, 309, 

310, 311, 312, 313, 314, 315, 320, 321, 322, del 332, 333, 334, del 340/4, del 1962/3, del 1966/1, 1966/2, 1966/3, 

del 2095/8, 265/1, del 265/2, 266/1, del 266/3, 266/4, 269/2, 269/5, 269/7, 269/8, 269/9, 269/12, 269/13, 

270/1, 270/3, del 270/4, 270/5, 270/7, del 281/3, 289/1, 289/2, 301/1, 316/1, 316/2, 319/1, 319/2, 323/2, 323/8, 

323/9, del 331/2, vse k.o. Žalec. Površina območja OPPN je okvirno 14 ha. 

2.2 Vrste dopustnih dejavnosti in vrste objektov 

Območje se deli po namenski rabi prostora na območje za poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 

in na območje za centralne dejavnosti (CD). Posamezne vrste gospodarskih dejavnosti niso predpisane, 

vendar so mogoče le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive. 

Znotraj območja OPPN, na gradbenih parcelah Gp-1 do Gp-14 so dopustne različne gospodarske 

dejavnosti, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim 

dejavnostim. Vrste dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov so opredeljene v skladu s predpisi o 

razvrščanju objektov (CC-SI): 

a) Nestanovanjske stavbe: 

• 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 

• 12203 Druge poslovne stavbe, 

• 12301 Trgovske stavbe, 

• 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 

• 12420 Garažne stavbe, 

• 125 Industrijske stavbe in skladišča, 

• 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega nadstrešnice, ki se uporabljajo kot 

pripadajoči objekt k glavnemu objektu. 

 

b) Gradbeno inženirski objekti: 

• 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 

• 2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, 

• 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi 

 

c) Drugi gradbeni posegi: 

• 3 Drugi gradbeni posegi. 

 

Na gradbenih parcelah Gp-P, Gp-11 in Gp-Sh, na območju opredeljenih centralnih dejavnosti, kjer 

prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj, je dopustna trgovina (tudi trgovina z motornimi vozili in 

popravila motornih vozil) ter storitvene in skladiščne dejavnosti. Vrste dopustnih zahtevnih in manj 

zahtevnih objektov so opredeljene v skladu s predpisi o razvrščanju objektov (CC-SI): 

a) Nestanovanjske stavbe: 

• 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 

• 12203 Druge poslovne stavbe, 

• 12301 Trgovske stavbe, 

• 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 

• 12420 Garažne stavbe, 

• 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, samo skladiščne stavbe, 

• 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega nadstrešnice, ki se uporabljajo kot 

pripadajoči objekt k glavnemu objektu. 
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b) Gradbeno inženirski objekti: 

• 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 

• 2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, 

• 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi. 

 

c) Drugi gradbeni posegi: 

• 3 Drugi gradbeni posegi. 

 

Na območju OPPN je dovoljena gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, enostavnih in nezahtevnih 

nestanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov navedenih v nadaljevanju. Objekti so lahko 

večnamenski. Gradnja objektov z možnostjo bivanja (stalnega ali začasnega) ni dopustna. 

2.2.1 Dovoljeni posegi 

Na območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi: 

• gradnja novega objekta; 

• rekonstrukcija in vzdrževanje objekta; 

• vzdrževalna dela v javno korist; 

• odstranitev objekta; 

• prizidava (dozidave in nadzidave) obstoječih in novih stavb v okviru dopustne etažnosti in faktorja 

zazidanosti parcele (FZ) določenega za nove objekte; 

• spremembe namembnosti objektov v okviru dopustnih dejavnosti; 

• izgradnja gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter ureditev pripadajočih priključkov nanjo; 

• zunanje ureditve. 

2.2.2 Regulacijski elementi 

Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski elementi: 

• gradbena meja: črta (prikazana kot tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih in 

podzemnih delov stavb na stiku z zemljiščem), ki je načrtovana stavba ne sme presegati, lahko pa 

se je dotika v eni ali več točkah ali pa je od nje odmaknjena v notranjost zemljišča. 

• zelenica: je površina namenjena krajinsko-arhitekturni ureditvi (zelenice, nižje drevesne zasaditve 

oziroma grmovnice). Zelene površine se uredijo ob prometnih površinah. 

• brežina: je površina za premostitev večjih višinskih razlik, predvsem kot posledica novih prometnic. 

2.2.3 Zasnova območja 

Območje OPPN se prometno navezuje na zahodu na lokalno cesto LC 490441, na jugu na lokalno cesto 

LC 490641 ter na vzhodu na obstoječi javni cesti poslovne cone Arnovski gozd II. Predvidena je krožna 

cesta z navezavo na severno vezno cesto in južno vezno cesto. Zasnovo pogojuje pretežno nagnjen teren 

v severnem delu območja. Za premostitev večjih višinskih razlik, predvsem kot posledica novih prometnic 

se predvidijo brežine v naklonu 1:3. 

 

Osnovno prometnico območja predstavljata cesti P in cesta J. Vzhodno in zahodno od ceste P so formirane 

terase oziroma platoji za gradbene parcele. 

 

Pri vseh stavbah je potrebno upoštevati regulacijske elemente ter smeri dovozov na parcele, ki so razvidni 

iz grafičnega dela OPPN. Gradbene parcele in gradbene meje so zasnovane v obliki ortogonalne mreže, 

znotraj katere niso predpisane točne lokacije stavb in zunanjih ureditev, pač pa je prostor razdeljen na 

posamezna območja za gradnjo stavb. Znotraj gradbenih mej je mogoče pod danimi pogoji umeščati 
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posamezne stavbe ali objekte gospodarske infrastrukture, manipulativne in parkirne površine ter druge 

zunanje ureditve (zelenice, ploščadi ipd.). 

 

 

Slika 2: Ureditvena situacija (OPPN) 
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2.2.4 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

Umestitev in tlorisni gabariti novih stavb so omejeni z gradbenimi mejami (novozgrajene stavbe je ne 

smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča), pri kateri so 

upoštevani minimalni potrebni odmiki od parcelnih mej in zahtevani odmiki od prometne in komunalne 

infrastrukture. Za objekte, za katere je potrebno zagotavljati gradnjo do predpisane gradbene meje, štejejo 

samo stavbe in ne gradbeno inženirski objekti ter objekti in omrežje gospodarske javne infrastrukture. Na 

celotni gradbeni parceli se dopusti gradnja dostopa, parkirišča, manipulativnih površin, objektov GJI s 

priključki, zelenih površin ipd.. Stavbe naj bodo enostavni pravokotni volumni. Stavbni volumen ne sme 

presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov. Material in konstrukcije stavb niso predpisane. 

 

Tlorisni gabariti: 

• oblika pravokotna, prevladujejo naj enostavni pravokotni volumni; 

• ob stavbi se dopuščajo tudi nadstreški, zunanje stopnice ipd. oziroma manjši volumni: 

• stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov.  

 

Etažnost: 

• etažnost stavb je poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita. Maksimalna višina stavbe nad 

terenom je 12,00 m merjeno od relativne kote terena +/- 0,00 do najvišje točke stavbe; 

• dovoljene so vse vrste konstrukcij. 

 

Streha: 

• ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki; mogoča je izvedba v naklonu z ustrezno 

izvedbo maske venca, da daje vtis ravne strehe, 

• streha skrita za fasadnim vencem. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, oddajnike, 

antene, strelovode, strojnice, dvigala, ob upoštevanju vpliva na podobo območja in širše okolice, 

• kritina je pogojena s tehnološko rešitvijo strehe. Dovoljeni so temnejši toni, zaželeni v sivi barvi. 

Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih materialov. 

 

Materiali in barve: 

• fasade stavb morajo biti zasnovane s trajnimi in sodobnimi materiali, po načelih varčne energetske 

gradnje, fasade so nesvetleče, od sivih, peščenih in umazano belih barvnih tonov, 

• fasade ob lokalni cesti LC 490641 so v stiku z naseljem vizualno izpostavljene, morajo biti po barvi, 

materialih in odprtinah na fasadi medsebojno usklajene, tako da tvorijo skladen ulični niz, 

• materiali; sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov. 

 

Pozidanost gradbene parcele, faktor zazidanosti (FZ): 

• FZ je razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V tlorisno 

površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti. 

• FZ je določen ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki 

od parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja, parkiranje, manipulativne površine idr.). Prav tako 

morajo biti ob tem zagotovljeni predpisani odmiki glede na sanitarno-tehnične in 

požarnovarnostne pogoje, kakor tudi minimalni potrebni odmik od parcelne meje, ki znaša 5.00 m, 

razen če je v grafičnem delu OPPN določeno drugače. Minimalni odmiki stavb od cest so 10.00 m. 

• FZ za območje proizvodnih dejavnosti je 0.8., FZ za območje centralnih dejavnosti je 0.6. 

 

Kota tal pritličja stavb se določi na podlagi projektov dovoznih cest in je praviloma 20 cm nad koto tal 

dovozne ceste; podrobneje se opredeli v DGD projektu zunanje ureditve. Največji dovoljeni tlorisni in 

višinski gabariti dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov so določeni skladno s predpisi o razvrščanju 
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objektov. Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni v podrejenem položaju glede na glavno 

stavbo na gradbeni parceli in oblikovani skladno z glavno stavbo ter ne smejo imeti samostojnih 

komunalnih priključkov. 

2.2.5 Odmiki 

Nove stavbe so odmaknjene od parcelnih mej najmanj 5.00 m (razen, če je v grafičnem delu OPPN 

določeno drugače) tako, da ni motena sosednja posest in, da je možno vzdrževanje in raba objektov v 

okviru gradbene parcele. Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo 

posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture. Ograjo je dopustno postaviti do meje parcele, na kateri 

se gradi; če se gradi na meji, se morajo lastniki zemljišč, na katere gradnja meji, o tem pisno sporazumeti. 

2.2.6 Lega, velikost in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov 

Nezahtevne in enostavne stavbe se gradi znotraj površine, ki je določena z gradbeno mejo. Velikost se 

določi v skladu z veljavnim predpisom za tovrstne objekte. Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti 

oblikovno poenoteni z osnovnimi stavbami. 

2.2.7 Ureditev zunanjih površin 

Dovozi k stavbam oziroma na gradbeno parcelo se uredijo iz predvidenih cest. Prav tako morajo biti ob 

tem zagotovljeni predpisani odmiki glede na sanitarno-tehnične in požarnovarnostne pogoje, kakor tudi 

minimalni potrebni odmik stavb od parcelne meje, ki znaša 5.00 m, razen če je v grafičnem delu OPPN 

določeno drugače. 

 

Možno je opuščanje oziroma zmanjševanje števila uvozov, njihovo povečevanje pa le skladno z dopustnimi 

odstopanji tega odloka. Utrjene površine znotraj mej gradbenih parcel se asfaltirajo ali tlakujejo (travne 

plošče). Vsi lastniki zemljišč morajo zagotoviti obračanje in parkiranje vseh vozil, ki so povezana z 

opravljanjem njihove dejavnosti, na svoji gradbeni parceli. 

 

Dopustna je postavitev ograj. Ograje so lahko višine do 2,20 m (enotne, tipske, žične, sive barve) in 

postavljene do meje parcele, na kateri se gradi. Za postavitev ograje na mejo se morajo lastniki zemljišč, 

na katere gradnja meji, o tem pisno sporazumeti in upoštevati še pogoj, da se s tem ne omejuje prometne 

preglednosti. 

 

Ob javnih cestah je na strani hodnika za pešce predvidena obvezna umestitev obcestnih drevoredov na 

zelenih pasovih, namenjenih varovanju vizur, omejevanju negativnih vplivov prometa, izboljšanju podobe 

prostora in njegove raznolikosti. Širša zelena pasova sta predvidena po zahodni strani območja, vzdolž 

lokalne ceste LC 490441 ter po vzhodni strani območja z namenom prilagajanja terenu. Predvidenih je tudi 

več ožjih zelenih pasov med gradbenimi parcelami v delih, kje je potrebno prilagajanje terenu. Večje zelene 

površine so predvidene tudi ob dostopu 'c', kjer je umeščen zadrževalnik. Zasaditev se izvede z drevesnimi 

vrstami s poudarkom na izboru tistih vrst, ki prenašajo izpušne pline v zraku in obremenjenost tal. Višinske 

razlike je treba premostiti s travnatimi brežinami v naklonu 1:3. 
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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,. 92/13, 

50/16, 102/20), 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona 

Arnovski gozd III (Uradni list RS, št. 34/19). 

3.2 Seznam upoštevanih strokovnih podlag 

• DGD in PZI dokumentacija za prometno in komunalna infrastruktura na območju EUP LO 4/3 

poslovna cona Arnovski gozd III (Savinjaprojekt d.o.o., št. proj.: 34/2019, junij 2019). 

3.3 Seznam druge upoštevane dokumentacije 

• Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 

Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21), 

• Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (Uradni list RS, št. 3/21), 

• Elaborat programa opremljanja za OPN občine Žalec (Zavita, svetovanje, d.o.o., oktober 2021), 

• Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Žalec, februar – marec 2022).  
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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 digitalnih podatkov Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III. 

V obračunska območja so bile vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja na katerih je še 

možna gradnja objektov. Ob tem je bila od površine parcel, ki se uvrščajo v obračunsko območje odšteta 

površina zemljišč, ki se namenjajo gradnji grajenega javnega dobra – v tem EPO gre za površine namenjene 

gradnji cest na gradbeni parceli Gp-15 ter del površine namenjene zadrževalniku na gradbeni parceli Gp-

12. Prav tako so bile odštete parceli Gp-P in Gp-Sh na katerih že stojijo objekti in se priključujejo na 

obstoječo komunalno opremo. 

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

Ureditveno območje 
Število parcel na  

ureditvenem območju 

Skupna površina gradbenih parcel na posameznem  

ureditvenem območju (m2) 

Gp-1 1 15.654,00 

Gp-2 1 2.275,00 

Gp-3 1 2.972,00 

Gp-4 1 3.260,00 

Gp-5 1 4.146,00 

Gp-6 1 8.270,00 

Gp-7 1 21.008,00 

Gp-8 1 12.276,00 

Gp-9 1 22.221,00 

Gp-10 1 5.000,00 

Gp-10.1 1 4.053,00 

Gp-11 1 3.176,00 

Gp-12 1 1.748,19 

Gp-13 1 56,00 

Gp-14 1 74,00 

Skupaj 106.189,19 

 

4.2 Bruto tlorisne površine načrtovanih stavb 

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

podlagi 12. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna 

cona Arnovski gozd III, kjer so določeni pogoji in usmeritve za projektiranje i gradnjo. 

Na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Žalec je bilo ugotovljeno, da so bruto tlorisne površine, 

ki so izračunane na podlagi faktorja zazidanosti in maksimalne etažne višine objektov bistveno previsoke 

in ne predstavljajo realnega stanja. Po usklajevanju s predstavniki Občine Žalec je bila sprejeta odločitev, 

da se v nadaljevanju za določitev bruto tlorisne površine objektov vzame podatek iz grafičnih prilog Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III in se 

na podlagi gradbene meje stavbe izračuna bruto tlorisna površina objektov. Omeniti je še potrebno, da je 

bilo na usklajevalnem sestanku dogovorjeno, da se pri izračunu bruto tlorisne površine upošteva etažnost 

P (1 etaža). 
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Preglednica 2: Osnovne značilnosti predvidenih objektov upoštevanih za določitev BTPO 

Ureditveno 

območje 
Predvidena ureditev 

Površina GP na 

posameznem 

UO (m2) 

Faktor 

zazidanosti 

(Fz) 

Gradbena 

meja 

stavbe 

(m2) 

Etažnost 

Gp-1 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 15.654,00 0,80 11.141,33 P 

Gp-2 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 2.275,00 0,80 1.017,60 P 

Gp-3 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 2.972,00 0,80 1.540,99 P 

Gp-4 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 3.260,00 0,80 1.760,84 P 

Gp-5 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 4.146,00 0,80 2.497,46 P 

Gp-6 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 8.270,00 0,80 5.357,41 P 

Gp-7 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 21.008,00 0,80 16.101,05 P 

Gp-8 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 12.276,00 0,80 9.268,19 P 

Gp-9 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 22.221,00 0,80 16.452,38 P 

Gp-10 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 5.000,00 0,80 3.186,03 P 

Gp-10.1 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona 4.053,00 0,80 1.577,95 P 

Gp-11 centralne dejavnosti (CD) 3.176,00 0,60 1.819,66 P 

Gp-12 centralne dejavnosti (CD) 2.359,00 0,60 0,00 P 

Gp-13 predvidena transformatorska postaja 1 56,00 0,80 20,11 P 

Gp-14 
predvidena transformatorska postaja 2 - v 

primeru potrebe 
74,00 0,80 20,11 P 

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev v nadaljevanju prikazujemo določitev bruto tlorisnih površin 

predvidenih objektov na območju OPPN. 

Preglednica 3: Določitev bruto tlorisnih površin predvidenih objektov 

Ureditveno 

območje 
Predvidena ureditev 

Število etaž 

uporabljenih za 

izračun BTPO 

BTPO na podlagi 

gradbene meje 

stavbe 

Gp-1 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 11.141,33 

Gp-2 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 1.017,60 

Gp-3 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 1.540,99 

Gp-4 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 1.760,84 

Gp-5 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 2.497,46 

Gp-6 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 5.357,41 

Gp-7 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 16.101,05 

Gp-8 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 9.268,19 

Gp-9 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 16.452,38 

Gp-10 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 3.186,03 

Gp-10.1 poslovne dejavnosti (IG) – gospodarska cona  1 1.577,95 

Gp-11 centralne dejavnosti (CD) 1 1.819,66 

Gp-12 centralne dejavnosti (CD) 1 1.415,40 

Gp-13 predvidena transformatorska postaja 1 1 20,11 

Gp-14 predvidena transformatorska postaja 2 - v primeru potrebe 1 20,11 

Skupaj 73.176,51 
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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 Elaborata programa opremljanja za 

OPN občine Žalec (Zavita, svetovanje, d.o.o., oktober 2021). 

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 ZN, bo na 

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

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

Občina Žalec ima že sprejet Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) in določa merila za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

Glede na to, so za obstoječo opremo na območju ZN 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 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) oz. veljavnim Elaboratom programa 

opremljanja za OPN občine Žalec (Zavita, svetovanje, d.o.o., oktober 2021). Iz navedenih dokumentov izhaja, 

da se območje OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III lahko priključuje na sledeče 

vrste obstoječe komunalne opreme: 

• ceste (oznaka oskrbnega območja C), 

• kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K), 

• vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in 

• javne površine (oznaka oskrbnega območja JP). 

5.2 Opis nove 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 območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (Uradni list RS, št. 34/19) ter 

DGD in PZI dokumentacije za prometno in komunalna infrastruktura na območju EUP LO 4/3 poslovna cona 

Arnovski gozd III (Savinjaprojekt d.o.o., št. proj.: 34/2019, junij 2019). 

Območje predvidene gradnje leži na nezazidanem območju poslovne cone Arnovski gozd III. Območje 

leži južno od avtoceste A1 Šentrupert – Arja vas, na vzhodu se nahaja vodotok Vršca, na zahodu območje 

omejuje lokalna cesta 490441 (Ložnica – Velika Pirešica) ter na jugu lokalna cesta 490641 (Ložnica – 

regionalna cesta Arja vas - Žalec). V sklopu prometne ureditve je predvidena izgradnja cestnega omrežja 

in sicer: 

Cesta P: 

Cesta P1  
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(P1.1 - P1.15) L=258.90 m – II. FAZA 

(P1.15 - P1.19) L=85.21 m – I. FAZA 

Cesta P2 – I. FAZA 

(P1.19 - P1.27+14,15) L=190.33 m 

 

Cesta J – I. FAZA 

Cesta J1 (P2.1-P2.11)  L= 188.98 m 

Cesta J2 (P2.11-P2.18) L= 134.21 m 

 

Cesti predstavljata dostopni cesti do posameznih gradbenih parcel. Cesta P se navezuje na obstoječo 

Severno vezno cesto (PC AG II) in se nadaljuje proti zahodu do profila P1.5. Tu se z radijem R=20 m obrne 

v smeri proti jugu ter nato poteka v premi do P1.27+14,15 m. 

 

Cesta J se v profilu P2.1 navezuje na obstoječo Južno vezno cesto (PC AG II), ter se nadaljuje proti zahodu. 

Od stacionaže 0+138.13 poteka cesta v blagi levi krivini (R=698) preko štirikrakega križišča s cesto P proti 

lokalni cesti LC 490441. Na lokalno cesto LC 490441 se priključi preko trokrakega križišča. 

 

Cesta P se navezuje na obstoječo Severno vezno cesto. Horizontalni elementi trase ceste so: prema, radij 

levo R=20 m, prema. Cesta J se navezuje na obstoječo južno vezno cesto. Horizontalni elementi trase ceste 

so: prema, radij desno R=698 m. 

 

Trasa ceste P in J poteka v ravninskem terenu. Vzdolžni nagib ceste P znaša od -1.444 % do 2.671%. 

Vzdolžni nagib ceste J trase znaša od 0.500 % do 2.500 %. Prečni nagib vozišča je enostranski in znaša do 

2,5 %. 

 

Prečni prerez ceste 

Cesta »P«: 

• bankina   0,50m  

• hodnik za pešce  1,50m 

• vozišče 2 x 3,50 m= 7,00m + razširitve  

• bankina   1,50m  

• SKUPAJ   10.50 m + razširitve 

Cesta »J«: 

• bankina   1,50m  

• vozišče 2 x 3,50 m= 7,00m  

• hodnik za pešce  1,50m 

• bankina   1,50m  

• SKUPAJ   11.50 m 

Razširitve so upoštevane za srečanje vlačilca z vlačilcem. 

 

Preddela 

Območje ureditve ceste poteka po kmetijskih površinah. Od preddel je predvidena zakoličba prečnih 

profilov ceste, zakoličba obstoječih komunalnih vodov, ter priprava gradbišča. 

 

Spodnji ustroj- zemeljska dela 

Na trasi se predhodno odstrani plast humusa v debelini cca 20-30 cm. Nato se izvedejo vsi potrebni izkopi 

do planuma. Planum se splanira na zahtevano ravnost v nagibu 4% proti drenaži. 

Brežine nasipov so minimalne in humusirane, oblikovane v naklonu 1:2. 
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Spodnji ustroj predstavlja kamnita greda v debelini 50 cm. 

Izvajalec del mora na planumu kamnite grede dosegati EV2>80MN/m2, zbitost 98%. 

Humusiranje brežin se izvede v debelini 15 cm ter poseje s travnim semenom. 

 

Zgornji ustroj 

Na posameznih planumih mora izvajalec doseči naslednje vrednosti: 

• Na planumu kamnite grede EV2 > 80MN/m2, zbitost 98% 

• Na planumu tampona EV2 > 100MN/m2, EV2/EV1<2,2, zbitost 98% 

 

K zgornjemu ustroju spada: 

• Asfaltni sloj 

• Tamponski sloj 

• Robniki in obrobe 

• Bankine 

 

Vozišče na območju poslovne cone Arnovski gozd III se izvede v sestavi: 

• 4 cm AC 11 PmB 45/80-65 A2 

• 9 cm AC 32 base B 50/70 A3 

• 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32, Ev2≥100 Mpa 

• 50 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. 0-100mm, Ev2≥80 Mpa 

• geotekstil natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2 v območju zaglinjenih temeljnih tal  

• planum temeljih tal Ev2≥30 Mpa 

 

Dimenzioniranje ustroja je razvidno iz priloge. Ker nimamo podatka o predvideni prometni obremenitvi na 

območju, smo ustroj dimenzionirali na 200 (ocenjeno) težkih tovornih vozil s prikolico na dan. 

 

Hodnik za pešce se izvede v sestavi: 

• 5 cm obrabno plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5 

• 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32 (T1), Ev2≥80 Mpa 

• 25 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. 0-100 mm Ev2≥60 Mpa 

• Geotekstil – natezna trdnost nad 16-18 kN/m2 v območju zaglinjenih temeljnih tal 

 

Hodniki za pešce so obrobljeni na strani vozišča z dvignjenim betonskim robnikom 15/25 cm, na zaledni 

strani pa s pogreznjenim betonskim robnikom 8/20 cm. 

 

Odvodnjavanje 

Padavinska voda z hodnika in vozišča se preko vzdolžnih in prečnih padcev vodi v požiralnike DN 500, ki 

posredujejo vodo naprej v novo meteorno kanalizacijo. Za odvodnjavanje planuma spodnjega ustroja je 

predvidena vgradnja drenaž iz trde plastične cevi fi 110 mm, vgrajene na podložni plasti iz cementnega 

betona C8/10. 

 

Predvidena je izgradnja naslednje meteorne kanalizacije: 

Meteorni kanal 1 L=124.16 m - I. FAZA 

Meteorni kanal 1 se navezuje na obstoječ Meteorni kanal 1 (PC AG II), ki se navezuje na obstoječ ZBDV1. 
 

Meteorni kanal 2 L=43.44 m - II. FAZA 

Meteorni kanal 2 se navezuje na obstoječ Meteorni kanal 2 (PC AG II), ki se navezuje na obstoječ ZBDV1. 

Na Meteorni kanal 2, se vodijo meteorne vode iz gradbene parcele 7 ter iz ceste J1. 
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Meteorni kanal 3 L=323.44 m - I. FAZA, L=185.74 m - II. FAZA 

Skupna dolžina meteornega kanala znaša 509.18 m. Na meteorni kanal 3 se vodijo vode iz večjega dela 

ceste P ter iz vseh gradbenih parcel na območju poslovne cone Arnovski gozd III, razen iz gradbene parcele 

7. Meteorni kanal 3 se navezuje na predviden zadrževalni bazen meteornih vod ZBDV2, V=580.00 m3. 
 

Meteorni kanal 3.1 L=116.55 m - I. FAZA  

Meteorni kanal 3.1 se navezuje na predviden Meteorni kanal 3. Na meteorni kanal 3.1 se vodijo vode iz dela 

ceste J2 ter zaledne vode iz obstoječih in predvidenih jarkov na območju poslovne cone Arnovski gozd III. 
 

Meteorni kanal 4 - I. FAZA 

ODPRTI JAREK  L=85.00 m 

Cev ABC DN 1000 L=194.02 m 

ZBDV 2  V=580.00 m3 

Odprti jarek je predviden v dolžini 85.00 m. Širina jarka v dnu znaša 0.60 m. Dno jarka in brežine se izvedejo 

s kamnom Dsr.=0.40 – 0.50 m. Normalni profil jarka in iztok jarka v vodotok Ložnica je razviden iz grafične 

priloge 2.8. Iztok jarka v Ložnico se dodatno zavaruje s kamnom v betonu C20/25 v razmerju 70/30 (kamen 

– beton), Dsr=0.50-0.80 m. Brežine na iztoku je potrebno navezati na obstoječe brežine vodotoka brežine 

Ložnica 

 

ZBDV 2 

Iztok iz ZBDV2 je predviden v vodotok Ložnica preko predvidenega meteornega kanala 4 in odprtega 

jarka. Iztok se izvede s prelivnim objektom iz armiranega betona C30/37 PV-II min. prodor vode do 30 

mm. Tlorisni gabarit objekta je 4,60 x 2,10 m, s prelivno steno L=4.00 m. Debeline sten in plošč so 30 cm. 

Stik talne plošče in zunanje stene se izvede vodotesno z vstavitvijo ekspanzijskega traku. Prav tako se 

tesnijo vsi prehodi cevi skozi stene. V objektu se izvede naklonski beton, z naklonom proti iztoku. 

Vse armiranobetonske konstrukcije se armirajo z rebrasto armaturo kvalitete S 500-B. Po obodu objekta 

proti ZBDV se izvede ograja višine 1.10 m. Koristna višina volumna bazena znaša 1.50 m 
 

Meteorni kanal 5 L=79.61 m - I. FAZA, L=96.92 m - II. FAZA 

Skupna dolžina meteornega kanala 5 znaša 176.53 m. 
 

Meteorni kanal 6 L=125.65 m - II. FAZA 
 

Meteorni kanal 6.1 L=112.98 m - II. FAZA 

Meteorni kanali 5, 6 in 6.1 so predvideni za odvodnjavenje meteornih vod iz zalednega jarka. Meteorni 

kanal 5 se priključuje na predviden meteorni kanal 3.1. Meteorna kanala 6 in 6.1 se priključujeta na 

predviden meteorni kanal 3.  
 

Zaledni jarek  L=58.00 m - I. FAZA, L=340.00 m - II. FAZA 

Zaledni jarek je predviden iz betonskih koritnic/kanalet, ki bodo položene na betonsko posteljico C12/15 v 

debelini 10cm. Brežine se humusirajo in zatravijo v naklonu 1:1.5. 

 

Prometna signalizacija in oprema 

Prometna oprema in signalizacija sta projektirana v skladu s pravilniki. 

Predvidena je izdelava vzdolžne razdelilne črte 5121, širine 15 cm z rastrom 3-3-3.  

 

Kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo 

Iz situacije kabelske kanalizacije je razviden potek kabelske kanalizacije in stojnih mest za potrebe javne 

razsvetljave.  

I. FAZA: L=616.00 m 
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II. FAZA: L=222.00 m 

Skupna dolžina predvidene kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo znaša 838.00 m. Na območju je 

predvidena vgradnja kabelske kanalizacije iz cevi 1 x d110 in vgradnja stojnih mest iz betonskih cevi DN 500 

za potrebe javne razsvetljave. Predvidenih je 37 kandelaberskih svetilk ter NN priključek in prižigališče.  

 

Večji del meteornih vod za območja poslovne cone Arnovski gozd III se odvodnjava preko predvidene 

meteorne kanalizacije in predvidenega zadrževalnega bazena ZBDV2. Gradbena parcela 7 ter del ceste P1 

in ter cesta J1 pa se odvodnjavajo preko obstoječe meteorne kanalizacije ter ZBDV1, ki so bili zgrajeni v 

okviru poslovne cone Arnovski gozd II. Meteorna kanalizacija – Meteorni kanali 1, 2 in 3 potekajo v 

predvidenem vozišču ceste P in J v osi voznega pasu. Za odvodnjavanje zalednih vod iz zahodne brežine 

med platoji Gp1-Gp6 in lokalno cesto LC 490441 je predviden zaledni jarek iz betonskih koritnic/kanalet v 

skupni dolžini 398.00 m. Jarek se odvodnjava preko vtočnih betonskih jaškov v predvidene meteorne 

kanale 5, 6 in 6.1.  
 

Grafični prikaz ureditve cestnega omrežja, pločnikov, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave je prikazan 

v kartografski prilogi 3a. 

 

5.2.2 Fekalna kanalizacija 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz DGD in PZI dokumentacije za 

prometno in komunalna infrastruktura na območju EUP LO 4/3 poslovna cona Arnovski gozd III 

(Savinjaprojekt d.o.o., št. proj.: 34/2019, junij 2019). 

Za celotno območje OPPN je predviden ločen sistem kanalizacije. Odpadne fekalne in tehnološke vode 

območja severno od ceste J se odvodnjavajo preko predvidenih fekalnih kanalov 1 in 2, ki se navezujejo na 

obstoječa fekalna kanala na območju poslovne cone Arnovski gozd II.  

 

Odpadne fekalne in tehnološke vode iz južnega dela območja (južno od ceste J1 in J2) se preko 

predvidenega fekalnega kanala 3 in 3.1 vodijo na predvideno fekalno črpališče Č1. Po predvidenem tlačnem 

kanalu 1 se vodijo odpadne vode iz črpališča do predvidenega fekalnega kanala 1.  

Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in tehnološke odplake. Za vsak izpust 

tehnoloških odplak si je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljalca ČN Kasaze. Predvidena je 

izgradnja naslednje fekalne kanalizacije: 

 

Fekalni kanal 1   L=285.80 m - I. FAZA, L=79.40 m - II. FAZA 

Skupna dolžina kanala znaša 365.20 m. 

Fekalni kanal 1 se navezuje na obstoječ fekalni kanal 1 (PC AG II), ki se navezuje na obstoječe fekalno 

črpališče (PC AG II). 

 

Fekalni kanal 2  L=66.12 m - II. FAZA  

Fekalni kanal 2 se navezuje na obstoječ fekalni kanal 2 (PC AG II), ki se navezuje na obstoječe fekalno 

črpališče (PC AG II). 

 

Fekalni kanal 3  L=96.53 m - I. FAZA 

Fekalni kanal 3 se navezuje na predvideno fekalno črpališče Č1. 

 

Fekalni kanal 3.1 L=20.06 m - I. FAZA 

Fekalni kanal 3.1 se navezuje na predviden fekalni kanal 3. 
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Tlačni kanal 1  L=216.76 m - I. FAZA 

Tlačni kanal 1 se priključuje na predviden fekalni kanal 1. 

 

Fekalno črpališče Č1 DN 2000 mm - I. FAZA 

Fekalno črpališče Č1 se izvede s tipskim AB jaškom fi 2000 mm ter dvema potopnima črpalkama, od katerih 

je 1 črpalka 100 % rezerva. Pokrov jaška se izvede s pokrovom 250 kN iz nerjaveče pločevine s ključavnico 

in protismradno zaporo. Grafični prikaz ureditve omrežja fekalne kanalizacije je prikazan v kartografski 

prilogi 3b. 

 

5.2.3 Vodovodno omrežje 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz DGD in PZI dokumentacije za 

prometno in komunalna infrastruktura na območju EUP LO 4/3 poslovna cona Arnovski gozd III 

(Savinjaprojekt d.o.o., št. proj.: 34/2019, junij 2019). 

Območje OPPN Arnovski gozd III se bo napajalo preko predvidenega vodovoda - Vod 1 in Vod 2. Čez 

območje OPPN Arnovski gozd III poteka vodovod PVC DN 400, ki ga je potrebno prestaviti. Vodovod Vod 

3 predstavlja prestavljen transportni vodovod DN 400, ki se prestavi v obstoječe in predvidene ceste. 

 

Vodovod - Vod 1 L=156.86 m - I. FAZA  

Vodovod – Vod 1 se v točki 1.1 navezuje na obstoječ vodovod (v vodovodnem jašku), ki oskrbuje objekte 

na območju poslovne cone Arnovski gozd II. V točki 1.4 se izvede navezava na obstoječ vodovod NL DN 

100 in NL DN 150. Vod 1 poteka nato v robu ceste J1 zahodno do točke 1.10. V točki 3.18 se vodovod naveže 

na Vod 3. 

 

Vodovod - Vod 2 L=379.27 m - I. FAZA, L=258.56 m - II. FAZA 

Skupna dolžina voda 2 znaša 637.83 m. Vodovod – Vod 2 se navezuje na obstoječ vodovod v severni vezni 

cesti. Vod 2 poteka v levem robu ceste P do točke 2.31. Od točke 2.32 do 2.33 poteka vodovod po vzhodni 

strani ZBDV2. V točki 2.34 se vodovod navezuje na obstoječ vodovod PE d90. 

 

Vodovod - Vod 3 L=669.34 m - I. FAZA 

Vodovod – Vod 3 predstavlja prestavitev obstoječega transportnega vodovoda iz cevi PVC DN 400. Vod 3 

poteka od točke 3.1 do točke 3.11 v robu lokalne ceste 490441. Od točke 3.11 do točke 3.17 poteka v osi 

levega voznega pasu ceste J2, nato pa do točke 3.29 v osi ceste P2. Od točke 3.29 do točke 3.32 poteka 

Vod 3 v zelenici ter po vzhodni strani ZBDV2. Od točke 3.33 do točke 3.35 poteka v lokalni cesti LC 490641 

do obstoječega vodovoda PVC DN 400. Grafični prikaz ureditve vodovodnega omrežja in hidrantov je 

prikazan v kartografski prilogi 3d. 
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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, ter izdelave OPPN, DGD in 

PZI. Stroške izdelave PID ter projektantskega in geomehanskega nadzora pa izhajajo iz ocenjenih vrednosti, 

ki nam jih je naročnik posredoval v decembru 2020. 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. program opremljanja kos 1 5.661,00 5.661,00 

2. prenova programa opremljanja v letu 2022 kos 1 3.947,31 3.947,31 

SKUPAJ 9.608,31 

B. DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 

1. programsko strateški dokumenti kos / / / 

2. prostorsko izvedbeni akti (OPPN Arnovski gozd 3) kos 1 29.890,00 29.890,00 

3. idejna zasnova kos 1 0,00 0,00 

4. DGD in PZI dokumentacija za komunalno infrastrukturo kos 1 47.875,14 47.875,14 

5. izdelava projekta PID in projekta vzdrževanja kos 1 13.420,00 13.420,00 

6. projektantski nadzor kos / / 43.286.62 

7. geomehanski nadzor kos / / 9.600,25 

SKUPAJ 100.785,39 

SKUPAJ IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
110.393,70 

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. Stroški izdelave PVO za potrebe OPPN in stroški 

prometne študije, izhajajo iz dejanskih stroškov izvedbe (pogodbenih vrednosti). Na podlagi navedenega 

so v EPO in POSZ vključene vrednosti predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo, ki 

so podane 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. hidro-geološko poročilo kos / / / 

2. PVO za OPPN Arnovski gozd 3 kos 1 16.001,59 16.001,59 

3. prometna študija kos 1 8.296,00 8.296,00 

4. hidrotehnične strokovne podlage kos / / / 

5. energetske, komunalne, prometne kos / / / 

6. študija osončenosti kos / / / 

SKUPAJ 24.297,59 

SKUPAJ STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 24.297,59 
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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. Stroškov pridobivanja zemljišč za opremljanje po podatkih naročnika ni, 

zato jih tudi nismo prikazovali v grafičnih prilogah EPO in POSZ. 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 / / / 0,00 

2. služnosti / / / 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 z ostalimi nenapovedanimi str. / / / 0,00 

SKUPAJ 0,00 

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 

SKUPAJ STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 0,00 

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 nadomestitvenih stroškov izgradnje nove komunalne 

opreme, so bile določene na podlagi popisa del iz DGD in PZI dokumentacije za prometno in komunalna 

infrastruktura na območju EUP LO 4/3 poslovna cona Arnovski gozd III (Savinjaprojekt d.o.o., št. proj.: 

34/2019, junij 2019). Vrednost so bile v novembru in decembru 2020 preverjene in revidirane s strani 

naročnika glede na primerljive ponudbe za gradnjo komunalne opreme na območju občine Žalec. 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] 

A. CESTNO OMREŽJE  

1. Cestno omrežje s hodnikom za pešce m2 9.328,31 56,10 523.290,02 
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2. Kabelska kanalizacija in javna razsvetljava m 838,00 150,74 126.316,04 

3. Meteorna kanalizacija in ZBDV 2 (Meteorni kanal 1,  

Meteorni kanal 2, Meteorni kanal 3, Meteorni kanal 3.1,  

Meteorni kanal 4, Meteorni kanal 5, Meteorni kanal 6,  

Meteorni kanal 6.1, Zaledni jarek in ZBDV 2) 

m 2.465,51 192,91 475.624,92 

4. Nepredvideni stroški (7%) / / / 78.766,17 

SKUPAJ CESTNO OMREŽJE 1.203.997,15 

B. FEKALNA KANALIZACIJA  

1. Fekalna in tlačna kanalizacija s črpališčem 

(Fekalni kanal 1, Fekalni kanal 2, Fekalni kanal 3,  

Fekalni kanal 3.1, Tlačni kanal 1 in Fekalno črpališče Č1) 

m 764,67 162,83 124.510,55 

2. Nepredvideni stroški (7%) / / / 8.715,74 

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA 133.226,29 

C. VODOVODNO OMREŽJE 

1. Vodovodno omrežje in hidranti  

(Vodovod - Vod 1, Vodovod - Vod 2 in Vodovod - Vod 3) 
m 1.466,00 186,40 273.264,21 

2. Nepredvideni stroški (7%) / / / 19.128,49 

SKUPAJ VODOVODNO OMREŽJE 292.392,71 

SKUPAJ VSA NOVA KOMUNALNA OPREMA 1.629.616,14 

Občina ima finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme že zagotovljena v občinskem 

proračunu. 

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 gre za 

dejanske stroške že izvedene geodetske meritve, ter ureditve parcelnih mej, ter predvidene stroške izkopa 

in odvodnjavanja platojev, odstranitve obstoječega vodovoda, preddela in ostala pripravljalna dela ter 

ostala zaključna dela, ki so navedeni v rekapitulaciji del za DGD in PZI (vrednosti so revidirane in dopolnjene 

s strani naročnika). Na podlagi navedenega so v elaborat vključene vrednosti drugih stroškov nove 

komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja, ki so podane v spodnji preglednici. 

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

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

  enota količina 
cena/enoto 

[EUR] 
vrednost [EUR] 

B. GEODETSKA DOKUMENTACIJA 

1. geodetski načrti in dela kos 1 4.440,00 4.440,00 

2. ureditev meje oboda območja kos / / / 

3. parcelacije in ureditev mej kos 1 19.280,60 19.280,60 

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

5. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ 23.720,60 

D. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA 

1. hidromelioracija terena (prestavitev vodotokov, itd.) m2 / / / 

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

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

odstranitev panjev) 
m2 / / / 

4. zavarovanje plazovitega terena m2 / / / 

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

6. arheološka izkopavanja kos / / / 

7. drugi stroški (krediti, itd.) kos / / / 
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8. organizacija izvedbe del kos / / / 

9. preddela in ostala pripravljalna dela (zakoličenje osi, 

zavarovanje gradbišča, postavitev gradbenih profilov, 

postavitev opreme, razna nepredvidena dela) 

kos 1 57.376,60 57.376,60 

10. ureditev platojev (izkop in odvodnjavanja platojev,  

odstranitev obstoječega vodovoda) 
kos 1 554.945,46 554.945,46 

11. ostala zaključna dela kos 1 49.452,70 49.452,70 

SKUPAJ 661.774,76 

SKUPAJ DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME 685.495,36 

 

6.2 Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

6.2.1 Obračunska območja  

Zakon o urejanju prostora (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 občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona 

Arnovski gozd III. Obračunska območja so bila določena na podlagi grafičnih podatkov Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III, ter usklajena s 

predstavniki občine na usklajevalnem sestanku. 

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, 

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

predvidenega vodovodnega omrežja. 

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. 

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

parcelah Gp-P in Gp-Sh, 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 površini parcel na obračunskem območju so bili določeni na podlagi digitalnih podatkov Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III. 

V obračunska območja so bile vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja na katerih je še 

možna gradnja objektov. Ob tem je bila od površine parcel, ki se uvrščajo v obračunsko območje odšteta 

površina zemljišč, ki se namenjajo gradnji grajenega javnega dobra – v tem EPO gre za površine namenjene 

gradnji cest na gradbeni parceli Gp-15 ter del površine namenjene zadrževalniku na gradbeni parceli Gp-
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12. Prav tako so bile odštete parceli Gp-P in Gp-Sh na katerih že stojijo objekti in se priključujejo na 

obstoječo komunalno opremo. 

Preglednica 9: Določitev skupne površine parcel na obračunskem območju 

Obračunsko območje 
Površina parcel  

na obračunskem območju (m2) 

OBO_C 103.012,87 

OBO_FK 106.058,87 

OBO_V 106.058,87 

 

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

podlagi 12. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna 

cona Arnovski gozd III, kjer so določeni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. 

Na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Žalec je bilo ugotovljeno, da so bruto tlorisne površine, 

ki so izračunane na podlagi faktorja zazidanosti in maksimalne etažne višine objektov bistveno previsoke 

in ne predstavljajo realnega stanja. Po usklajevanju s predstavniki Občine Žalec je bila sprejeta odločitev, 

da se v nadaljevanju za določitev bruto tlorisne površine objektov vzame podatek iz grafičnih prilog Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III in se 

na podlagi gradbene meje stavbe izračuna bruto tlorisna površina objektov. Omeniti je še potrebno, da je 

bilo na usklajevalnem sestanku dogovorjeno, da se pri izračunu bruto tlorisne površine upošteva etažnost 

P (1 etaža). 

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

Obračunsko območje 
Bruto tlorisna površina objektov  

na obračunskem območju (m2) 

OBO_C 71.356,85 

OBO_FK 73.136,29 

OBO_V 73.136,29 

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. 

Ker so stroški izdelave programa opremljanja opredeljeni za vso javno infrastrukturo na območju OPPN na 

območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III in niso nova komunalna oprema, so bili (skladno s 

tolmačenjem Ministrstva za okolje in prostor) sorazmerno razdeljeni med novo komunalno opremo (cestno 

omrežje, fekalno kanalizacijo in vodovodno omrežje). Prikaz sorazmerne delitve je prikazan v spodnji 

preglednici. 
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Preglednica 11: Skupni stroški nove komunalne opreme 

SKUPNI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME 

A. CESTNO OMREŽJE  

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 81.691,34 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 17.980,22 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 0,00 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 1.203.997,15 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 507.266,57 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA CESTNEGA OMREŽJA 1.810.935,27 

B. FEKALNA KANALIZACIJA  

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 8.831,50 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 1.943,81 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 0,00 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 133.226,29 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 54.839,63 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA OMREŽJA FEKALNE KANALIZACIJE 198.841,22 

C. VODOVODNO OMREŽJE 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 19.870,87 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 4.373,57 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 0,00 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 292.392,71 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 123.389,17 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA VODOVODNEGA OMREŽJA 440.026,30 

 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 nove komunalne opreme (glej poglavje 9. Opozorilo o celovitosti) in so 

prikazani v spodnji preglednici. 

Preglednica 12: Skupni stroški opremljanja 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 

Sklop Vrednost (EUR) 

Cestno omrežje 1.810.935,27 

Fekalna kanalizacija 198.841,22 

Vodovodno omrežje 440.026,30 

SKUPAJ 2.449.802,80 

 

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 

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.  
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Preglednica 13: 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 

evropska kohezijska politika v obdobju 2014 - 2020 (podpora EU - 75%) 1.419.830,22 

evropska kohezijska politika v obdobju 2014 - 2020 (nacionalni javni prispevek iz državnega 

proračuna - 25%) 473.278,75 

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 

druga finančna sredstva, ki niso komunalni prispevek (ostali stroški) 0,00 

SKUPAJ 1.893.108,97 

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. 
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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 14: Obračunski stroški opremljanja 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 

Sklop Vrednost (EUR) 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 2.449.802,80 

Cestno omrežje 1.810.935,27 

Fekalna kanalizacija 198.841,22 

Vodovodno omrežje 440.026,30 

B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI 

DRUGIH VIROV 1.893.108,97 

Cestno omrežje 1.400.900,64 

Fekalna kanalizacija 151.448,72 

Vodovodno omrežje 340.759,61 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 556.693,83 

Cestno omrežje 410.034,63 

Fekalna kanalizacija 47.392,50 

Vodovodno omrežje 99.266,69 

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 nove komunalne opreme s 

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

samo nova komunalna oprema.  
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Preglednica 15: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (CpN) 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL 

Vrsta opreme 

Oznaka 

obračunskega 

območja 

Površina 

gradbenih parcel 

[m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne 

enoto  

[EUR/m2] 

Cestno omrežje OBO_C 103.012,87 410.034,63 3,98 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 106.058,87 47.392,50 0,45 

Vodovodno omrežje OBO_V 106.058,87 99.266,69 0,94 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  556.693,83 5,37 

 

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

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

Preglednica 16: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (CtN) 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO 

Vrsta opreme 

Oznaka 

obračunskega 

območja 

Bruto tlorisna 

površina objekta  

[m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne 

enoto  

[EUR/m2] 

Cestno omrežje OBO_C 71.356,85 410.034,63 5,75 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 73.136,29 47.392,50 0,65 

Vodovodno omrežje OBO_V 73.136,29 99.266,69 1,36 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  556.693,83 7,76 

 

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 za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III.
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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 
2020 2021 2022 2023 2024 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Pridobivanje zemljišč                                     

Priprava zemljišč                                     

Projektna dokumentacija                                     

Gradbeno dovoljenje za infrastrukturo                                     

Javni razpis, oddaja del izvajalcu                                     

Začetka gradnje nove komunalne opreme                                     

Zemeljska dela za ureditev cestnega telesa                                     

Ceste, pločniki in javna razsvetljava, meteorna kanalizacija za odvajanj 

cest in zadrževanje hipnih voda 
                                

    

Fekalna in mešana kanalizacija                                     

Vodovodno omrežje in hidranti                                     

Javne površine in parkirišča                                     

Tehnični pregled                                     

Uporabno dovoljenje                                     

Predaja komunalne opreme v upravljanje                                     

Začetek gradnje nove komunalne opreme je predviden januarja 2021, predaja komunalne opreme v upravljanje pa decembra 2023. 
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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 

komunalne opreme, ki se odmerja zavezancu zaradi graditve na tem zemljišču, izračuna na 

naslednji način: 
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• 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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

  



Elaborat programa opremljanja za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  46 

8.3 Informativni izračun komunalnega prispevka 

Primer izračuna za gradnjo industrijske stavbe na gradbeni parceli Gp-1 

Primer izračuna komunalnega prispevka na območju OPPN za območje EUP LO 4/3 Poslovna 

cona Arnovski gozd III, ki ga podajamo v nadaljevanju, prikazujeta izračun komunalnega prispevka 

za gradnjo industrijske stavbe na gradbeni parceli Gp-1. Skupna bruto tlorisno površina objekta 

znaša 11.141,33 m2. Površina gradbene parcele (zazidljivo zemljišče), ki neposredno pripada 

objektu pa znaša 15.654,00 m2. Parcela bo opremljena z vso razpoložljivo komunalno opremo in 

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

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (nadomestitveni stroški): 
Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 15.654,00 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 11.141,33 m2 

- faktor dejavnosti 0,9 (industrijske stavbe in skladišča) 

- Dpi 0,4 -  

- Dti 0,6 -  

- Cp(i) 22,33 EUR/m2 

- Ct(i) 61,31 EUR/m2 

- Psz Ceste 60 % 

- Psz Kanalizacija 50 % 

- Psz Vodovod 80 % 

- Psz Javne površine 100 % 

Komunalni prispevek 320.371,05 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (KP) znaša 320.371,05 EUR.  

 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo: 
Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 15.654,00 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 11.141,33 m2 

- Dpi 0,5 -  

- Dti 0,5 -  

- Cp(ij) 5,37 EUR/m2 

- Ct(ij) 7,76 EUR/m2 

Komunalni prispevek  85.259,35 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo znaša 85.259,35 EUR. 

Skupni komunalni prispevek  

Vrsta komunalne opreme KPobstoječa(i) KPnova(i) 

Pripadajoči del komunalnega  

prispevka za posamezno vrsto  

obstoječe komunalne opreme 

KP  

za odmero 

Cestno omrežje 121.385,56 63.182,78 58.202,77 121.385,56 

Fekalna kanalizacija 104.214,09 7.143,08 97.071,01 104.214,09 

Vodovodno omrežje 78.355,64 14.933,48 63.422,16 78.355,64 

Javne površine 16.415,76 0,00 16.415,76 16.415,76 

SKUPAJ 320.371,05 85.259,35   

ODMERJENI KOMUNALNI PRISPEVEK 320.371,05 

V primerih kjer je komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme nižji od 

komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (cestno omrežje 

fekalna kanalizacija, vodovodno omrežje in javne površine), se v skupni komunalni prispevek 

štejejo nadomestitveni stroški za uporabo obstoječe komunalne opreme do višine vrednosti za 

obstoječo komunalno opremo. 

Skupni komunalni prispevek izračunan v skladu z 31. členom Uredbe tako znaša 320.371,05 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., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3)), 

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, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. 

US). 

 

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 podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) in določa merila za odmero 

komunalnega prispevka za 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 Odlok o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, 

št. 173/21) oz. veljavnim Elaboratom programa opremljanja za OPN občine Žalec (Zavita, 

svetovanje, d.o.o., oktober 2021). Iz navedenih dokumentov izhaja, da se območje občinskega 

podrobnega prostorskega načrta na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III lahko 

priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne opreme: 

• ceste (oznaka oskrbnega območja C), 

• kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K), 

• vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in 

• javne površine (oznaka oskrbnega območja JP). 

 

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), 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), 

• podatkov o predvidenih stroških izgradnje nove komunalne opreme, določenih na 

podlagi rešitev nove komunalne opreme iz dokumentacije za novo komunalno opremo 

ter na podlagi vrednosti gradnje posamezne komunalne opreme na enoto mere, ki jih je 

potrdil naročnik. 

 

Ta EPO in POSZ se uporablja samo za obračun komunalnega prispevka s tem programom 

opremljanja določenih obračunskih območjih za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona 

Arnovski gozd III. 
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Opis obstoječe komunalne opreme, ki izhaja iz Elaborata programa opremljanja za OPN občine 

Žalec (Zavita, svetovanje, d.o.o., oktober 2021). 

Opis nove komunalne opreme je povzet po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (Uradni list RS, št. 34/19) ter DGD in PZI 

dokumentacije za prometno in komunalna infrastruktura na območju EUP LO 4/3 poslovna cona 

Arnovski gozd III (Savinjaprojekt d.o.o., št. proj.: 34/2019, junij 2019). 

Podatki o površini parcel na obračunskem območju so bili določeni na podlagi digitalnih 

podatkov Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna 

cona Arnovski gozd III. V obračunska območja so bile vključene vse parcele znotraj meje 

obravnavanega območja na katerih je še možna gradnja objektov. Ob tem je bila od površine 

parcel, ki se uvrščajo v obračunsko območje odšteta površina zemljišč, ki se namenjajo gradnji 

grajenega javnega dobra – v tem EPO gre za površine namenjene gradnji cest na gradbeni parceli 

Gp-15 ter del površine namenjene zadrževalniku na gradbeni parceli Gp-12. Prav tako so bile 

odštete parceli Gp-P in Gp-Sh na katerih že stojijo objekti in se priključujejo na obstoječo 

komunalno opremo. 

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

na parcelah Gp-P in Gp-Sh, 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 12. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III, kjer so določeni pogoji in usmeritve za projektiranje 

in gradnjo. 

Na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Žalec je bilo ugotovljeno, da so bruto tlorisne 

površine, ki so izračunane na podlagi faktorja zazidanosti in maksimalne etažne višine objektov 

bistveno previsoke in ne predstavljajo realnega stanja. Po usklajevanju s predstavniki Občine Žalec 

je bila sprejeta odločitev, da se v nadaljevanju za določitev bruto tlorisne površine objektov vzame 

podatek iz grafičnih prilog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP 

LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III in se na podlagi gradbene meje stavbe izračuna bruto 

tlorisna površina objektov. Omeniti je še potrebno, da je bilo na usklajevalnem sestanku 

dogovorjeno, da se pri izračunu bruto tlorisne površine upošteva etažnost P (1 etaža). 
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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; 

11. opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad kakovostjo izvedbe, 

skladnostjo izvedbe del s pogodbo o opremljanju in predajo komunalne opreme; 
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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. 


