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1 UVOD 

1.1 Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč 

Občina Žalec namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča za OPPN na območju južno od 

železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu, za katera ima sprejet Odlok o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Uradni list 

RS, št. 2/17 in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12 (Uradni list 

RS, št. 35/17). 

Območje opremljanja se nahaja na južnem robu mesta Žalec. Od jedra Žalca je oddaljeno do cca 400 

m, nanj pa se neposredno navezuje preko Ulice Savinjske čete. Gre za lokalno pomemben vstopni 

prostor v mesto na njegovem južnem delu, kjer preko Ulice Savinjske čete dostopajo prebivalci 

zalednega podeželskega dela občine (Migojnice, Griže …). Območje opremljanja je del večjega 

kompleksa gospodarske cone na južnem robu mesta in se nahaja izven območja direktnih prometnih 

povezav z regionalnim središčem Celje, predvsem pa je relativno oddaljeno tudi od avtoceste 

(priključek Žalec–Arja vas) – cca 3 km. Leži ob vpadnici v mesto iz naselja Griže s pripadajočim 

zaledjem. Območje opremljanja zajema območje ZN južno od železnice in območje OPPN ŽA-1/12. 

Območje ZN južno od železnice leži med odprtim melioracijskim jarkom na jugu, lokalno cesto LC 

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

občinsko cesto JP 992921 (Cesta na Lavo) na vzhodu. V naravi so zemljišča v južnem delu kmetijska – 

njivske površine medtem, ko so v severnem delu delno tlakovana, delno neurejena, delno pa tudi že 

pozidana. Stavb v južnem delu območja ni, medtem ko sta v severnem delu vzpostavljena ena stavba 

večjih gabaritov in hiša. Na vzhodnem robu se nahaja nekaj stanovanjskih objektov manjšega merila. 

Velikost območja ZN južno od železnice obsega 5,28 ha zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 

*102/2, 1942/9, 1942/7, 1007/29, *243/1, 1007/28, 1006/1, 1007/16, 1007/32, 1986/5, 1986/2, 1941/7, 

1006/3, 1982/6, 1007/30, 1986/1, 2062, *102/3, 1007/8, 1006/4, 1007/13, 1007/26, 1009/2, 1942/16, 1001/3, 

1942/17, 1007/27, 1007/31, 1986/6, 1007/14, 1007/20, 1986/3, 1986/8, 1982/7, 1942/10, 1986/3, 1004/3, 

1004/21,1007/16, 1007/4, 1942/6, 1007/19, 1986/7, *219, 2061/1, *387, 1009/1, 974/18, 985/4, 986/4, 

1009/3, 1942/7, vse k.o. Žalec. 

Območje OPPN ŽA-1/12 se nahaja v jugovzhodnem delu naselja Žalec, južno od železniške proge 

Velenje – Celje. Na severu je območje omejeno z lokalno cesto LC 490063 (Cesta ob železnici), na 

zahodni strani z javno potjo JP 992921 (Cesta na Lavo). Območje OPPN ŽA-1/12 obsega parcele 

številka: 985/4, 983/7, 985/4, 986/4, 986/5, 978/1, 978/2, 974/18, 1942/9 del, 985/6, 985/7, 974/19, 

1942/7 del, 977/1, 977/2, *236, 975/2, 2063, 974/10, 974/8, 974/11, 974/15, 973/1, 973/27, 974/11, 

974/20, 973/38, 974/13, 974/23, 974/22, 973/11, 973/3, 973/2, 2064/5, 970/2, 2062 del, 973/41, 2064/3, 

973/14, 973/45, 973/46, 973/44, 973/43, 973/39, 973/42, 973/40, 973/16, 973/37, 973/17, 2064/4, 

974/9, 2063, 973/36, 973/11, 974/16, 974/15, 973/30, 973/1, 973/9, 973/26, 973/10, 973/4, 973/29, 

973/13, 973/7, 973/20, 973/21, 973/24, 973/28, 973/25, 973/25, 973/22, 973/32, 973/19, 973/32, 

973/34, 973/33, 973/35, 973/24, 1973/7, 908/10, 909/3 del, 1973/6, *715, 908/13, 908/12 del, 908/11 del, 

vse k.o. Žalec. Površina območja meri cca. 5.9 ha. 

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 OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo. 
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Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo 

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

Gradnja objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih: 

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

opremljanju ali 

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

upoštevanju določb iz drugega odstavka 150. člena Zakon o urejanju prostora. 

Podlaga za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju POSZ) je elaborat 

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

Glavni razlog za prenovo je združitev Elaborata programa opremljanja za območje zazidalnega načrta 

južno od železnice v Žalcu (Zavita, svetovanje, d.o.o., oktober 2021) in Programa opremljanja stavbnih 

zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 (Zavita, svetovanje, 

d.o.o., junij 2017), zaradi evropskih sredstev, ki jih je občina pridobila ob kandidiranju in podpisu 

Pogodbe o sofinanciranju operacije Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni Žalec-južno od 

železnice (št. C2130-18-333005, z dne 26. 3. 2021) za ureditev komunalne opreme na območju OPPN 

južno od železnice in na območju OPPN ŽA-1/12. 

Poleg navedenega je razlog za prenovo tudi sprememba zakonodaje na področju komunalnega 

opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni list 

RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o 

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

ZUreP-3) je potrebno skladno s 34. členom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke o merilih in 

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

vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07, 61/17 – ZUreP-2 in 20/19) in 

Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07, 61/17 – ZUreP-2 in 

20/19), uskladiti z določbami te uredbe. 

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

načrtovanja, se je Občina Žalec (naročnik) odločila za izdelavo Elaborata programa opremljanja za 

OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu in na podlagi te odločitve 

pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila njegovo izdelavo. 

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 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, 
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• 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. 

 

  



Elaborat programa opremljanja za OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  9 

 

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 južno 

od železnice in na območju OPPN ŽA-1/12 v Žalcu, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne 

opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno 

veljavno zakonodajo. 

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

povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za 

opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za 

odmero komunalnega prispevka. Cilji izdelave EPO in POSZ so: 

• analizirano stanje območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na območju 

opremljanja; 

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

druge dokumentacije, upoštevanih pri izdelavi programa opremljanja; 

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

načrtovanih stavb; 

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

infrastrukture na območju opremljanja; 

• določeni roki za izvedbo in etapnost opremljanja in 

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

območju OPPN južno od železnice in na območju OPPN ŽA-1/12 v Žalcu. 

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

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

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

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

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

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

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

prostorskem informacijskem sistemu se objavi tudi elaborat programa opremljanja. Program 

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

podatkov. 

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

površine v javni lasti (ZUreP-2). 

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

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

zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme 

skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. (ZUreP-2). 

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). 



Elaborat programa opremljanja za OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  15 

 

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 Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu in Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za območje Žalec ŽA-1/12. 

2.1.1 Območje ZN južno od železnice in OPPN ŽA-1/12 

Območje ZN južno od železnice leži med odprtim melioracijskim jarkom na jugu, lokalno cesto LC 

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

občinsko cesto JP 992921 (Cesta na Lavo) na vzhodu. V naravi so zemljišča v južnem delu kmetijska – 

njivske površine medtem, ko so v severnem delu delno tlakovana, delno neurejena, delno pa tudi že 

pozidana. Stavb v južnem delu območja ni, medtem ko sta v severnem delu vzpostavljena ena stavba 

večjih gabaritov in hiša. Na vzhodnem robu se nahaja nekaj stanovanjskih objektov manjšega merila. 

Velikost območja ZN južno od železnice obsega 5,28 ha zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 

*102/2, 1942/9, 1942/7, 1007/29, *243/1, 1007/28, 1006/1, 1007/16, 1007/32, 1986/5, 1986/2, 1941/7, 

1006/3, 1982/6, 1007/30, 1986/1, 2062, *102/3, 1007/8, 1006/4, 1007/13, 1007/26, 1009/2, 1942/16, 1001/3, 

1942/17, 1007/27, 1007/31, 1986/6, 1007/14, 1007/20, 1986/3, 1986/8, 1982/7, 1942/10, 1986/3, 1004/3, 

1004/21,1007/16, 1007/4, 1942/6, 1007/19, 1986/7, *219, 2061/1, *387, 1009/1, 974/18, 985/4, 986/4, 

1009/3, 1942/7, vse k.o. Žalec. 

Območje OPPN ŽA-1/12 se nahaja v jugovzhodnem delu naselja Žalec, južno od železniške proge 

Velenje – Celje. Na severu je območje omejeno z lokalno cesto LC 490063 (Cesta ob železnici), na 

zahodni strani z javno potjo JP 992921 (Cesta na Lavo). Območje OPPN ŽA-1/12 obsega parcele 

številka: 985/4, 983/7, 985/4, 986/4, 986/5, 978/1, 978/2, 974/18, 1942/9 del, 985/6, 985/7, 974/19, 

1942/7 del, 977/1, 977/2, *236, 975/2, 2063, 974/10, 974/8, 974/11, 974/15, 973/1, 973/27, 974/11, 

974/20, 973/38, 974/13, 974/23, 974/22, 973/11, 973/3, 973/2, 2064/5, 970/2, 2062 del, 973/41, 2064/3, 

973/14, 973/45, 973/46, 973/44, 973/43, 973/39, 973/42, 973/40, 973/16, 973/37, 973/17, 2064/4, 

974/9, 2063, 973/36, 973/11, 974/16, 974/15, 973/30, 973/1, 973/9, 973/26, 973/10, 973/4, 973/29, 

973/13, 973/7, 973/20, 973/21, 973/24, 973/28, 973/25, 973/25, 973/22, 973/32, 973/19, 973/32, 

973/34, 973/33, 973/35, 973/24, 1973/7, 908/10, 909/3 del, 1973/6, *715, 908/13, 908/12 del, 908/11 del, 

vse k.o. Žalec. Površina območja meri cca. 5.9 ha. 

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

Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, popr. 91/13,. 92/13, 50/16, 102/20), se območje opremljanja nahaja v enoti 

urejanja prostora ŽA-1/9, ŽA-1/12, ŽA-1/19, ŽA-1/20 in ŽA-1/22. Območje se deli po namenski rabi 

prostora na: gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, 

poslovnim in proizvodnim dejavnostim (IG), površine cest (PC), površine železnic (PŽ) in druge urejene 

zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo (ZD). 
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Slika 1: Prikaz namenske rabe iz OPN Občine Žalec (PIS/MOP) 

2.1 Podrobnejši opis območja ZN južno od železnice 

Poglavje je povzeto po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu. 

2.1.1 Lega območja urejanja in namen ureditve 

Obravnavano območje leži med odprtim melioracijskim jarkom na jugu, lokalno cesto LC 490021 (Ulica 

Savinjske čete) na zahodu, lokalno zbirno cesto LZ 490162 (Cesta na Lavo) na severu in občinsko cesto 

JP 992921 (Cesta na Lavo) na vzhodu. V naravi so zemljišča v južnem delu kmetijska – njivske površine 

medtem, ko so v severnem delu delno tlakovana, delno neurejena, delno pa tudi že pozidana. Stavb 

v južnem delu območja ni, medtem ko sta v severnem delu vzpostavljena ena stavba večjih gabaritov 

in hiša. Na vzhodnem robu se nahaja nekaj stanovanjskih objektov manjšega merila.  

Velikost območja obsega 5,28 ha z naslednjimi parcelnimi številkami: *102/2, 1942/9, 1942/7, 1007/29, 

*243/1, 1007/28, 1006/1, 1007/16, 1007/32, 1986/5, 1986/2, 1941/7, 1006/3, 1982/6, 1007/30, 1986/1, 2062, 

*102/3, 1007/8, 1006/4, 1007/13, 1007/26, 1009/2, 1942/16, 1001/3, 1942/17, 1007/27, 1007/31, 1986/6, 

1007/14, 1007/20, 1986/3, 1986/8, 1982/7, 1942/10, 1986/3, 1004/3, 1004/21,1007/16, 1007/4, 1942/6, 

1007/19, 1986/7, *219, 2061/1, *387, 1009/1, 974/18, 985/4, 986/4, 1009/3, 1942/7, vse k.o. Žalec. Poleg 

tega bodo z gradnjo GJI zunaj območja urejanja tangirana zemljišča naslednjih parc. št: 973/2, 973/16, 

vse k.o. Žalec. 

Razlogi za spremembe in dopolnitve ZN so potrebe lastnikov, investitorjev po širitvi oziroma preselitvi 

obstoječih dejavnosti, objektov in manipulativnih površin za skladiščenje oziroma deponiranje 

gradbeno vodovodnih izdelkov, dejavnost servisiranja vozil ter širitvi in umeščanju površin in objektov 

za mirujoči promet (javna parkirišča oz. garažna hiša). Hkrati je namen akta ureditev površin in 
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objektov za dejavnosti v okviru nabora dejavnosti gospodarskih con ter ureditev vse pripadajoče 

prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture. Urbanistični razlogi v opredeljenem 

območju ZN narekujejo vzpostavitev dolgoročnega razvojnega koncepta robnega dela mesta, ki mora 

biti mestotvorno univerzalen, hkrati pa usklajen s potrebami in možnostmi aktualnih investitorjev. Pri 

tem naj bo poudarek na oblikovanju skladnega urbanega stika med različnimi območji s 

stanovanjskimi, trgovsko-poslovno-upravnimi ter servisno-proizvodno- skladiščnimi dejavnostmi. 

2.1.2 Organizacija prostora 

Urbanistična zasnova območja je usklajena z izhodiščnimi elementi prostora, ki jih označujejo južni 

rob mesta Žalec, koridor železnice in obstoječa pozidava. Na podlagi slednjega je iz obstoječih 

nastavkov razvita mreža javnega prostora, ki določa dolgoročno, relativno univerzalno razvojno 

matrico tega dela mesta. Ob upoštevanju programskih vsebin se s tem območje urejanja členi v 9 

prostorskih enot (E), ki jih določa notranja mreža poti. Prometno funkcionalno se območje navezuje 

na lokalni cesti (Cesta na Lavo in Ulica Savinjske čete). Zelena ureditev (gručasta visokorasla vegetacija) 

se oblikuje predvsem ob celotni dolžini Ulice Savinjske čete in se v severnem robu izteče vzdolž Ceste 

na Lavo. Tipični prečni profili cest imajo tudi pas zelenic, na katerih je mogoče vzpostaviti tudi 

drevorede. S slednjimi je opremljen tudi občutljiv stik vodotoka in južne ceste. 

2.1.3 Razvoj programov, coniranje 

Prostorske enote - E na ta način sovpadajo s posameznimi programi oziroma gospodarskimi subjekti– 

kot taki so lastniško in funkcionalno zaključene prostorske celote, bolj ali manj opredeljeni z robovi 

javnega prostora. Posamezne sorodne dejavnosti se conirajo v naslednjih prostorskih enotah: 

• E1a: vulkanizerske in podobne servisne storitve ter poslovno-trgovsko-skladiščne 

dejavnosti, v podenoti – jp pa brez proizvodnje in skladišča, 

• E1b: poslovno - trgovske dejavnosti, v podenoti z oznako – jp brez proizvodnje in skladišča, 

• E2: javna garažna hiša oz. javno odprto parkirišče za osebna vozila, 

• E3: proizvodnja, poslovno trgovske servisne skladiščne dejavnosti, 

• E3a: mirna proizvodnja (z manjšimi vplivi na okolje z vidika hrupa in prometa), poslovno 

trgovsko servisne skladiščne dejavnosti, 

• E3b: stanovanjska ali poslovno stanovanjska dejavnost, 

• E4: proizvodnja, poslovno trgovske servisne in skladiščne dejavnosti, 

• E4a: proizvodnja, poslovno trgovske servisne in skladiščne dejavnosti, 

• E4b: proizvodnja, poslovno trgovske servisne in skladiščne dejavnosti. 
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Slika 2: Urbanistično arhitektonska ter krajinska zasnova OPPN SD ZN južno od železnice 

2.1.4 Merila posegov v prostorskih enotah 

Merila posegov v prostorskih enotah določajo namembnost, gostoto pozidave, vrste stavb, merila 

oblikovanja stavb, dopustne enostavne in nezahtevne objekte, oblikovanja zunanjih ureditev in 

priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo. 

Prostorska enota E je zaokrožen prostor zemljišč ene ali več parcel (osnovna urbanistična funkcionalno 

prostorska celota), praviloma stavbnih zemljišč z načeloma soodvisno stavbno strukturo ter 

funkcionalnimi povezavami ali skupnim upravljanjem zunaj območja javnega prostora. 

2.1.5 Dopustne dejavnosti 

Dopustne dejavnosti na obravnavanem območju so opredeljene na ravni prostorskih enot v skladu z 

veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti: 

• C - 10 Proizvodnja živil, 11 Proizvodnja pijač, 13 Proizvodnja tekstilij, 14 Proizvodnja oblači, 

16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva;18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, 22 Proizvodnja izdelkov 

iz gume in plastičnih mas, 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, 26 Proizvodnja 

računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, 32 Druga raznovrstne predelovalne 

dejavnosti, 33 Popravila in montaža strojev in naprav,  

• G - 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 46 Posredništvo in trgovina 

na debelo, razen z motornimi vozili, 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;  

• H - 53 Poštna in kurirska dejavnost,  
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• I - 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,  

• J - 58 Založništvo, 59 Dejavnost v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi, 60 Radijska in 

televizijska dejavnost, 61 Telekomunikacijske dejavnosti, 62 Računalniško programiranje, 

svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti; 63 Druge informacijske dejavnosti, 

• K - 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih 

skladov; 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne 

socialne varnosti; 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,  

• L - 68 Poslovanje z nepremičninami,  

• M - 69 Pravne in računovodske dejavnosti; 70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 

poslovno svetovanje; 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in 

analiziranje, 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, 73 Oglaševanje in 

raziskovanje trga, 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti 

• N - 77 Dajanje v najem in zakup, 78 Zaposlovalne dejavnosti, 79 Dejavnost potovalnih 

agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti, 80 Varovanje in 

poizvedovalne dejavnosti, 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice, 82 Pisarniške in 

spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, 

• S – 94 Dejavnost članskih organizacij, 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 

96 Druge storitvene dejavnosti. 

V podenotah E1a-jp in E1b-jp pa so možne izključno naslednje dejavnosti: 

• G Trgovina (47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili),  

• I - Gostinstvo (56 dejavnost strežbe jedi in pijač) - od tega okrepčevalnice in podobni 

obrati, slaščičarne in kavarne,  

• J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti (58 Založništvo, 59 Dejavnost v zvezi s filmi, 

video in zvočnimi zapisi, 60 Radijska in televizijska dejavnost, 61 Telekomunikacijske 

dejavnosti, 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti; 

63 Druge informacijske dejavnosti) - le tiste brez vplivov na okolje, 

• K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti (64 Dejavnosti finančnih storitev, razen 

zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov; 65 Dejavnosti zavarovanja, 

pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti; 66 Pomožne 

dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve), 

• L – 68 Poslovanje z nepremičninami, 

• M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (69 Pravne in računovodske dejavnosti; 70 

Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje; 71 Arhitekturno in tehnično 

projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje, 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna 

dejavnost, 73 Oglaševanje in raziskovanje trga, 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti), 

• N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (77 Dajanje v najem in zakup, 78 Zaposlovalne 

dejavnosti, 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji 

povezanih dejavnosti, 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti, 81 Dejavnost oskrbe stavb 

in okolice, 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti) - le tiste brez 

vplivov na okolje,  

• S - Druge dejavnosti (94 Dejavnost članskih organizacij, 95 Popravila računalnikov in 

izdelkov za široko rabo, 96 Druge storitvene dejavnosti). 

2.1.6 Dopustne vrste gradenj 

Na območju E je v skladu z merili in pogoji urejanja dopustna: gradnja novih objektov, dozidava, 

nadzidava objektov, rekonstrukcija objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov v skladu s 

predpisi o graditvi objektov, sprememba namembnosti objektov, kadar je nova namembnost skladna 

s predvideno namembnostjo in dopustnimi dejavnostmi v posamezni funkcionalni prostorski enoti. 
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Dopustne so tudi vse druge vrste posegov v prostor v skladu z ZGO in drugimi predpisi v zvezi s 

posegi v prostor. 

2.1.7 Etažnost, višina, tlorisna velikost stavb 

Vse stavbe so lahko tudi v celoti ali delno podkletene, etažnost nad koto pritličja pa določa maksimalna 

višina. Podzemni deli stavb ne smejo segati izven E - razen izjemoma, ko se to uredi s posebno 

pogodbo z lastnikom javnega prostora ali njegovim pooblaščencem. Tlorisno velikost stavb določajo 

gradbene linije in gradbene meje ter zahtevani odmiki. Stavbe so lahko visoke od 8,00 m do 12,00 m, 

razen v območju ob Ulici Savinjske čete v podenotah z oznako E1a-jp, E1a-jpp in E1b-jp, kjer so lahko 

visoke le do 8,00 m. Območja so med seboj ločena z obstoječimi in predvidenimi cestami.  

2.1.8 Priključevanje na javno infrastrukturo 

Objekti se morajo priključevati na naslednje vrste gospodarske javne infrastrukture v upravljanju 

izvajalcev gospodarskih javnih služb v Občini Žalec, če ta obstaja:  

• na javno prometno površino za motorna vozila, v okvirnih širinah: 5,0 m ali 7,0 m,  

• kanalizacijsko omrežje odpadnih in meteornih voda v ločenem sistemu,  

• plinovodno omrežje, če nimajo zagotovljene drugačne oskrbe z energijo iz obnovljivih 

virov,  

• vodovodno omrežje,  

• odvoz komunalnih odpadkov,  

• električno omrežje. 

2.1.9 Velikost, merila in pogoji parcelacije ter za združevanje in delitev 

Parcelacija se izvede po načrtu parcelacije (karta 2.2.4), z možnostjo združevanja ali delitve, vendar le 

ob ohranitvi opredeljenega javnega prostora ter osnovnega koncepta prostorske ureditve. Delitev je 

dopustna le prečno na javni prostor ob naslednjih pogojih: 

• da se za takšne novonastale parcele lahko zagotovi samostojen dostop na javni prostor z 

javno infrastrukturo po tem aktu, 

• da se obstoječim in novim dejavnostim znotraj novonastalih parcel lahko zagotovi ustrezno 

število parkirnih mest (ne velja za E1a-jp in E1b-jp). 

Dopustna je parcelacija za potrebe ureditve GJI. 

2.1.10 Dopustna odstopanja 

Odstopanja od določil tega odloka so možna v obsegu in pod pogoji kot so določeni pri merilih in 

pogojih za posamezno funkcionalno prostorsko enoto, vendar le kadar s tem ni ogrožena požarna, 

zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. 

 Dopustne so spremembe tras in objektov gospodarske javne infrastrukture in ostalega omrežja na 

celotnem območju ZN, če bodo rešitve v projektni dokumentaciji racionalnejše, oziroma če se v 

nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih, hidroloških, geoloških, vodnogospodarskih, 

lastniških ali drugih razmer ugotovi možne drugačne rešitve. Dopustna so odstopanja pri parcelaciji 

znotraj posameznih E ob upoštevanju pogojev za parcelacijo iz 10 člena odloka. Odstopanja ne smejo: 

spreminjati načrtovani videz območja, poslabšati bivalne in delovne razmere na območju načrta 

oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi 

odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja. 

2.1.11 Etapnost gradnje 

Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno. Za vsako etapo gradnje je treba zgraditi 

pripadajočo javno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo ureditev, pri čemer 

je potrebno upoštevati tudi potrebne odstranitve in prestavitve. V prvi fazi realizacije posamezne etape 
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ZN se zgradi javna prometna, komunalna in energetska infrastruktura potrebna za priključitev stavb, 

katerih izgradnja predstavlja drugo fazo realizacije te etape. Pred izdajo uporabnega dovoljenja za 

posamezne stavbe in objekte mora biti zgrajena pripadajoča potrebna javna komunalna infrastruktura 

(t.j. cesta vključno z zemljišči na katerih leži, vodovod, kanalizacija in javna razsvetljava) ter predana v 

last in upravljanje Občini Žalec. 

2.2 Podrobnejši opis območja OPPN ŽA-1/12 

Poglavje je povzeto po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12. 

2.2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji 

Območje OPPN se nahaja v jugovzhodnem delu naselja Žalec in se prometno navezuje na lokalno 

cesto LC 490 063 (Cesta ob železnici) preko dveh cestnih priključkov. Obstoječe prometno stanje 

območja je posledica postopnega širjenja proizvodnih, poslovnih in skladiščnih stavb. Zazidava je 

nastala brez celostnega urbanističnega načrtovanja bivšega proizvodnega kompleksa Strojna. 

Obstoječe stanje prometnih ureditev je na več mestih problematično, profili cest in cestnih priključkov 

so mestoma neprimerni. Predvideva se prometna ureditev širšega območja preko načrtovane južne 

obvoznice, na katero bi se obravnavano območje dolgoročno navezalo. V izdelavi je projektna 

dokumentacija dela te obvoznice (vzhodni krak južne obvoznice, vzhodno od obravnavanega 

območja) in ureditev krožnega križišča nove obvoznice z lokalno cesto LC 490 063 in lokalno cesto 

490311. 

2.2.2 Vrste dopustnih dejavnosti 

Znotraj območja OPPN so dopustne različne gospodarske dejavnosti: proizvodna, obrtno-servisna, 

transportna, skladiščna, trgovska, gostinska ter druge poslovne dejavnosti s pripadajočimi parkirnimi 

in manipulativnimi površinami. Posamezne vrste gospodarskih dejavnosti niso predpisane, vendar so 

mogoče le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno 

zakonodajo predpisanih meja. Na opredeljenem območju stanovanjskih površin so dopustne le 

stanovanjske dejavnosti. Prepovedane so vse vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje 

obvezna. 

2.2.3 Dopustni posegi 

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod pogoji določil tega odloka: 

• gradnja novih objektov, 

• vzdrževanje, odstranitve in rekonstrukcije objektov, 

• dozidave in nadzidave obstoječih stavb v okviru dopustnih etažnosti oz. višinskih gabaritov in 

opredeljenega faktorja zazidanosti parcele, 

• spremembe namembnosti v okviru dovoljenih dejavnosti, 

• gradnje objektov in naprav gospodarske infrastrukture, 

• prometne ureditve (gradnja parkirišč, dovoznih cest), 

• urejanje utrjenih zunanjih in zelenih parkovnih površin, 

• gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov. 

• Predvidene odstranitve 

• Predvidene so odstranitve objektov: 

• pomožni gospodarski objekt: parcela št. 973/26. k.o. Žalec,  

• pomožni gospodarski objekt: parcela št. 973/19 in 973/32. k.o. Žalec, 

• pomožni gospodarski objekti: parcele št. 973/20, 973/21, 973/22, 973/25 in 973/28. k.o. Žalec, 

• manjši pomožni objekti na parcelah št. 973/34, 973/35, 970/2 in 2064/3, k.o. Žalec, 

• transformatorska postaja TP.1: parcela št. 973/16 k.o. Žalec, 

• transformatorska postaja TP.2: parcela št. *715 k.o. Žalec. 
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V primeru gradnje na posamezni gradbeni parceli se zaradi umestitve novega objekta lahko objekti iz 

1. odstavka tega člena odstranijo oziroma zaradi tehnoloških potreb tudi ohranijo, ter za njih veljajo 

določila za gradnjo. Odstranijo se lahko tudi drugi objekti. 

2.2.4 Zazidalna zasnova 

Urbanistična-arhitektonska zasnova v pretežni meri ohranja obstoječe stavbe. Ohranja se tudi 

obstoječe stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti ob Cesti na Lavo. Predvidena je zazidava ob Cesti 

ob železnici s formiranjem internih cestnih povezav na območju enega lastnika. Predvidena je izvedba 

novih cestnih priključkov in javne ceste z obračališčem tako, da so omogočeni dostopi in dovozi do 

vsakega poslovnega subjekta preko javne ceste. 

Gradbene parcele je možno združevati (več gradbenih parcel lahko tvori eno gradbeno parcelo) tako, 

da se upošteva vse ostale omejitve ter, da zaradi neustrezne členitve ne ostanejo neuporabne 

površine. Gradbene parcele bodo urejene kot dovozne in parkirne površine, peš dostopi in zelenice. 

Utrjene površine znotraj mej gradbenih parcel bodo asfaltirane ali tlakovane (travne plošče).  

Zasnova urbanistično arhitektonske ureditve posameznega območja namenske rabe predstavlja 

povezano celoto. Javne površine so izven mej gradbene parcele. Za urejanje in vzdrževanje 

gospodarske javne infrastrukture, ki poteka preko gradbene parcele, je treba predhodno skleniti 

služnostno pogodbo. 

2.2.5 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

Umestitev in tlorisni gabariti novih stavb so omejeni z gradbenimi mejami, ki je novozgrajene stavbe 

ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča. 

Gradbeno inženirski objekti ter objekti in omrežje gospodarske javne infrastrukture se lahko gradijo 

na celotni površini gradbene parcele. 

Upoštevati je odmik od parcelnih mej in zahtevane odmike od prometne in komunalne infrastrukture. 

V grafičnih prilogah OPPN so prikazani okvirni tlorisni gabariti stavb. 

Stavbe naj bodo enostavnih pravokotnih volumnov. Material in konstrukcije objektov niso predpisane. 

Fasade stavb morajo biti zasnovane s trajnimi in sodobnimi materiali. Fasadni plašč mora biti zasnovan 

po načelih varčne energetske gradnje. Barve nesvetleče, od sivih, peščenih in do umazano belih 

barvnih tonov. Fasada ob Cesti ob železnici mora biti skrbno oblikovana in strukturirana. Strehe so 

ravne ali imajo minimalni naklon, skrit v maski strehe – videz ravne strehe. Strehe obstoječih objektov 

se ohranjajo in po potrebi rekonstruirajo v enake kot doslej ali spremenijo v ravne. Kritina je temna. 

Možna je izvedba kletne etaže objektov ob predhodni pridobitvi geomehanskega mnenja.  

Maksimalna višina stavb nad terenom v območjih gradbenih parcel Gp-1 do Gp-5 je 12.00 metrov 

merjeno od relativne kote terena +/- 0.00 do najvišje točke objekta oziroma višinsko usklajena z 

obstoječo stavbo. Na območju silosov v Gp-1 se na mestu obstoječih silosov lahko umeščajo novi silosi 

ali predvidi rekonstrukcija obstoječih v okviru iste višine (maksimalne višine 29.6 metrov). Silosi se lahko 

preoblikujejo v kvadratno obliko in povežejo z nadzemnim transportnim trakom, skladno z izbrano 

tehnologijo. Maksimalna višina stavb nad terenom v območju stanovanjskih površin je 8.00 metrov. 

Absolutna kota pritličja: ±0,00 je cca. 20 cm nad koto ceste. 

Dovozi k stavbam oziroma na gradbeno parcelo se uredijo z osnovne cestne mreže, uvozi v stavbe, 

pa z manipulacijskih površin oziroma parcele, namenjene gradnji. Smeri dovozov do objektov so 

označene v grafičnih prilogah. Natančna lokacija dovoza se določi v PGD projektih. Za obstoječe 

objekte se načeloma ohranjajo obstoječi dovozi in dostopi. Vhodi v objekte se oblikujejo poljubno, 

vendar smiselno in funkcionalno navezano na glavne smeri dovozov in dostopov. 
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Pri izgrajevanju območja oziroma posameznih gradbenih parcel se upošteva faktor zazidanosti 

parcele, namenjene gradnji, ki je maksimalno 0.8. 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 4.00 m. Možni so manjši odmiki od sosednjih parcelnih mej ob soglasju 

lastnika sosednjih zemljišč. 

Ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno enotno z izvedbo mrež v višini max 1.80-2.00 m. 

Medsosedske ograje so postavljene na parcelno mejo, enotne tipske iz žičnega pletiva. V križiščih in 

ob prometnicah ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Zamik ograje v križišču in ob cestah je 

obvezen v skladu z predpisi. 

Pogoji za izgradnjo: 

• Za gradnjo stavb na gradbeni parceli Gp-1 (SV prizidek k stavbi 1 in parkirišče za tovorna vozila) 

je predhodno potrebna prestavitev cestnega priključka 'b' proti vzhodu oziroma izgradnja 

novega cestnega priključka 'b1'.  

• Za obratovanje in polnjenja silosov na gradbeni parceli Gp-1 je predhodno potrebna delna 

izvedba ceste 'E' s krožnim križiščem do dela, ki omogoča izvedbo predvidenega priključka 'c1' 

(izvoz) in 'c2' (uvoz).  

• Za izgradnjo objekta na gradbeni parceli Gp-2 (S prizidek k objektu 2) je predhodno potrebna 

fazna izvedba ceste 'D' vsaj do dela, ki omogoča nemoten uvoz/izvoz na gradbeno parcelo 

Gp-2. Prestavitev transformatorske postaje in izvedba obračališča v zahodnem delu ceste 'D' 

za izgradnjo tega objekta ni pogoj. Podrobnejša določila glede izvedbe ceste se podajo v fazi 

izdelave projektne dokumentacije. Ta pogoj ne velja za postavitev enostavnih objektov. 

• Cesto 'D' je potrebno izgraditi ob gradnji novih stavb na Gp-3 in Gp-4. Do takrat, pa so 

mogoče rekonstrukcije in manjše dozidave obstoječih stavb do 20% bruto tlorisne površine. 

• Za izvedbo ceste 'D' v celoti je predhodno potrebna izvedba ceste 'E' s krožnim križiščem do 

te mere, da omogoča izvedbo priključka 'd' in prestavitev transformatorske postaje TP.1, da 

omogoča izvedbo obračališča za tovorna vozila. Po izvedbi cest 'D' in 'E' se lahko cesta 'a' 

nameni za zasebni promet poslovnega subjekta Gp-1.  

• V primeru enotnega lastništva gradbenih parcel Gp-1, Gp-2, Gp-3 in Gp-4 je potrebna 

ohranitev oz. izvedba vseh cestnih priključkov na javno cesto (LC 490063), pri čemer se izvedba 

cestnih površin znotraj OPPN lahko spremeni in prilagodi tehnološkim potrebam lastnika 

celotnega kompleksa.  

2.2.6 Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov 

Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov: 

• ograje, višine do 2.0m,  

• majhna stavba: nadstrešek, vetrolov,  

• enostavni objekt - šotor samo na Gp-2, 

• objekti za oglaševanje za lastne potrebe, 

• na celotnem območju grajena urbana oprema. 

Pri skupnih površinah vseh nezahtevnih in enostavnih objektov k pripadajočim osnovnim objektom se 

upošteva predpisan maksimalen faktor zazidanosti (0.8). Vsi objekti, razen pomožnih infrastrukturnih 

objektov in ograje, morajo biti umeščeni znotraj gradbene meje (območja pozidave z objekti) in jo 

lahko presegajo zgolj zaradi varnostnih oziroma tehnoloških potreb same stavbe. Objekti morajo biti 

arhitekturno usklajeni z ostalimi objekti znotraj območja. 
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Slika 3: Ureditvena situacija OPPN na območju ŽA-1/12 

2.2.7 Splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in 

grajeno javno dobro 

Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture 

na območju OPPN so: 

• vsa gospodarska javna infrastruktura bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja predana v last 

in upravljanje Občini Žalec, 

• pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic 

in mnenj k OPPN, 

• pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in 

komunikacijsko infrastrukturo na kraju samem, 

• trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti 

medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih 

naravnih in grajenih struktur, 

• dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev 

infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo 

ureditve posameznega infrastrukturnega voda, 

• obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, 

obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi 

možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov, 

• dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, 

sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. 
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2.2.8 Etapnost 

Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno. Za vsako etapo gradnje je treba zgraditi 

pripadajočo javno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo ureditev, pri čemer 

je potrebno upoštevati tudi potrebne odstranitve in prestavitve. 

2.2.9 Merila in pogoji za parcelacijo 

Posameznim stavbam so opredeljene zemljiške parcele namenjena gradnji in so razvidne iz grafičnega 

dela OPPN. 

2.2.10 Dopustna odstopanja 

Dopustna so naslednja odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:  

• spremembe lege in tlorisnih gabaritov stavb znotraj opredeljenih gradbenih mej ob 

upoštevanju faktorja zazidanosti FZ do 0,8 ter ob upoštevanju opredeljenih odmikov od javne 

gospodarske infrastrukture in zemljiških parcelnih mej, 

• možno je opuščanje oz. zmanjševanje števila uvozov na gradbene parcele, 

• do prometne navezave ceste »D« z območjem »OPPN južno od železnice v Žalcu« (na zahodni 

strani), lahko transformatorska postaja TP.1 ostane pod pogojem, da se zagotovi ustrezno 

obračanje tovornih vozil na drugi lokaciji,  

• dopustna so odstopanja pri parcelaciji in faznosti izgradnje gospodarske javne infrastrukture. 

 

Dopustne so spremembe tras in objektov gospodarske javne infrastrukture in ostalega komunalnega 

omrežja na celotnem območju OPPN, če bodo rešitve v projektni dokumentaciji racionalnejše oziroma, 

če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih, hidroloških, geoloških, 

vodnogospodarskih, lastniških ali drugih razmer ugotovi možne drugačne rešitve. Odstopanja ne 

smejo: spreminjati načrtovani videz območja, poslabšati bivalne in delovne razmere na območju načrta 

oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji 

morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja. Odstopanja so 

dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo 

prostorske in okoljske razmere. Vsa dopustna odstopanja so možna na podlagi ustrezne strokovne 

preveritve s katero morajo soglašati vsi tangirani upravljavci komunalne infrastrukture in Občina Žalec. 

Na tem mestu podajamo opozorilo, da OPPN dopušča širše in obsežnejše ureditve kot so obravnavane 

v tem Programu opremljanja stavbnih zemljišč, saj je Občina Žalec ocenila, da izvedba OPPN v 

njegovem maksimalnem obsegu vsaj v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju ni realna. Dne 15. 6. 

2017 je bil v prostorih Občine Žalec izveden usklajevalni sestanek na katerem se je izdelovalec POSZ s 

predstavniki Občine Žalec uskladil o obsegu predvidenih ureditev na prostoru predmetnega OPPN: 

• GP-1 – predvidena je izgradnja izključno dveh predvidenih prizidkov (kot sta prikazana v 

kartografskih prilogah),  

• GP-2 – predvidena je izgradnja izključno enega predvidenega prizidka, ki se v začasni izvedbi lahko 

izvede kot šotor (kot je prikazan v kartografskih prilogah), 

• GP-3 – predvidena je sprememba NTPO dveh obstoječih objektov (kot sta prikazana v kartografskih 

prilogah), 

• GP-4 – sprememba NTPO obstoječih objektov v tej fazi ni previdena, 

• GP-5 – gradnja objektov v tej fazi ni predvidena, 

• 80% vseh novo predvidenih objektov bo zgrajeno v eni sami etaži (delovni prostori in skladišča), 

20% pa v treh etažah (poslovni prostori). 

Zgornje navedbe so bile upoštevane pri določitvi NTPO. Na sestanku je bil sprejet tudi sklep, da je v 

primeru kakršnegakoli odstopanja potrebno Program opremljanja stavbnih zemljišč in pripadajoči 

odlok prenoviti tako, da bo ustrezal novi situaciji.  
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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 Spremembe in dopolnitve zazidalnega 

načrta južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 2/17), 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12 (Uradni list RS, št. 

35/17). 

3.2 Seznam upoštevanih strokovnih podlag 

• / 

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), 

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

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

za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Uradni list RS, št. 172/21), 

• Elaborat programa opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu 

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

• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Žalec ŽA-1/12 (Uradni list 

RS, št. 40/17), 

• Program opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 

Žalec ŽA-1/12 (Zavita, svetovanje, d.o.o., junij 2017), 

• Tehnično poročilo za vzhodni krak južne obvoznice od križišča LC do uvoza Tehnos (Savinja 

projekt –GIZ, pod številko 76/2016, januar 2017), 

• Pogodba o sofinanciranju operacije Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni Žalec-

južno od železnice, št. C2130-18-333005, z dne 26. 3. 2021 in 

• Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Žalec, marec in april 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 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

južno od železnice v Žalcu in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec. 

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 programu 

opremljanja gre za površine namenjene gradnji cest ter javnim površinam in parkiriščem. 

Preglednica 1: Površina parcel na posameznem območju 

Območje Oznaka območja 
Površina območja 

 (m2) 

Južno od železnice 

E1a 5.719,00 

E1b 2.116,00 

E3 11.185,50 

E3a 2.450,00 

E4 4.102,50 

E4a 2.242,20 

E4b 2.377,00 

ŽA-1/12 

Gp-1 26.079,93 

Gp-2 3.074,67 

Gp-3 3.482,50 

Gp-4 9.008,12 

Gp-5 2.720,71 

Skupaj 74.558,13 

4.2 Bruto tlorisne površine načrtovanih stavb 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov na območju južno od železnice so bili določeni na podlagi 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

južno od železnice v Žalcu. V 11. členu odloka so določene etažnosti novih stavb, maksimalne bruto 

tlorisne površine in višine stavb. 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov na območju ŽA-1/12 so bili določeni na podlagi Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12. V 10. členu odloka so določeni 

pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da v bruto tlorisne površine objektov niso bili vključeni obstoječi 

objekti na gradbenih parcelah Gp-1 in Gp-3 (Tehnos d.o.o.), ter na gradbenih parcelah Gp-2 in Gp-4 

(Transporti Draganović), za kateri je bil komunalni prispevek v preteklosti že plačan na podlagi takrat 

veljavnega programa opremljanja stavbnih zemljišč. Za vse navedene objekte v obstoječih gabaritih 

in z obstoječo dejavnostjo se komunalni prispevek ne bo odmeril skladno z določili tega EPO, saj jim 

je bil komunalni prispevek že odmerjen. Tako se bodo določila tega EPO za navedene objekte smiselno 

uporabila le v primeru spremembe BTPO, ki se lahko izvedejo v obstoječih objektih. Na usklajevanju s 

predstavniki občine je bilo tak dogovorjeno, da se za bruto tlorisne površine vzamejo predvideni 

objekti na Gp-1, Gp-2 ter sprememba površin objektov na Gp-3. Prav tako je bilo dogovorjeno da se 

pri 20% površine objektov upošteva 3 etaže, pri 80% pa 1 etaža.  
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Na podlagi zgoraj navedenih dejstev v nadaljevanju prikazujemo določitev bruto tlorisnih površin 

predvidenih objektov na območju južno od železnice in ŽA-1/12. 

Preglednica 2: Določitev bruto tlorisnih površin predvidenih objektov 

Območje Oznaka objekta ali območja Etažnost 
Zazidalna  

površina 
Bruto tlorisna površina objektov 

južno od železnice 

E1a (K)+P+2N / 4.971,00 

E1a-jp (K)+P+N / 2.041,00 

E1a-jpp (K)+P+N / 633,00 

Vulkanizerstvo Križnik Blaž s.p. /   746,35 

E1b (K)+P+2N / 1.375,00 

E1b-jp (K)+P+N / 626,00 

E3 (K)+P+2N / 13.197,00 

Zagožen d.o.o. /   4.055,29 

E3a (K)+P+2N / 3.603,00 

E4 (K)+P+2N / 5.370,00 

E4a (K)+P+2N / 2.766,00 

E4b (K)+P+2N / 2.251,50 

ŽA-1/12 

Gp-1 / 4.856,00 6.798,40 

Gp-2 / 810,00 1.134,00 

Gp-3 / 1.285,00 1.799,00 

Gp-4 / 0,00 0,00 

Gp-5 / 0,00 0,00 

Skupaj 51.366,55 
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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 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 OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-

1/12 v Žalcu 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 predvidene komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture  

5.2.1 Cestno omrežje na območju južno od železnice 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki je povzet po Elaborat programa 

opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Zavita, oktober 2021). 

Prometna ureditev sloni na univerzalni mreži notranjih povezovalnih cest, ki se priključujejo na 

obstoječi lokalni cesti Ulica Savinjske čete in Cesta na Lavo. Na vzhodu OU je predvidena tudi možnost 

širitve te mreže s prometno povezavo sosednjega območja gospodarske cone ŽA-1/12, za kar je 

predvidena rezervacija prostora. Na tako rezerviranem prostoru je možna samo gradnja prometne in 

ostale komunalne infrastrukture.  

Zaradi bližine zapornic preko železniške proge, je v območju križišča pri železnici potrebno dodati 

pas za desno zavijanje na Ulici Savinjske čete in ga podaljšati na Cesto na Lavo. Na Cesti na Lavo se 

doda desni zavijalni pas za zavijanje na Ulico Savinjske čete (smer center). Oba pasova sta potrebna 

zaradi nemotenega odvijanja prometa pri spuščenih zapornicah. Izvede se rekonstrukcija križišča LC 
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490021 (Ulica Savinjske čete) in LZ 490162 (Cesta na Lavo) , vključno s krakom ceste LC 490021 do 

železniškega prehoda. Rekonstrukcija naj vključuje dograditev desnih zavijalnih pasov, kolesarskih 

stez, pločnikov in ploščadi za pešce. Širina vozišča občinskih cest LC 490021 in LZ 490162 in internih 

cest mora znašati 2x3,5 m=7,0 m. Prečni profili posameznih tipov cest so prikazani na karti 2.2.5.3. 

Izhodiščne višinske kote javnega prostora so prikazane na karti 2.2.5.2 na priključnih točkah na LC 

490021 (cesta C = 254,50 m in cesta B = 254,29 m n.m.v.) in LZ 490162 (cesta A = 154,45 in cesta D 

= 154,20).  

Notranjo cestno mrežo OU sestavljajo ceste A, B, C in D. Cesta A se na severni strani OU priključuje 

na Cesto na Lavo, cesti B in C pa na zahodni strani na Ulico Savinjske čete. Zasnovana je tako, da 

omogoča postopno gradnjo ter zagotavlja povezanost s cestno mrežo Žalca. Cesti D in B se zgradita 

v obsegu, da se zagotavlja možnost priključevanja tangiranih prostorskih enot na mrežo javnih cest v 

skladu s tem aktom. V javnem prostoru navedenih cest se poleg vozišč uredijo površine za kolesarske 

steze, pločniki, parter pešca, zaporedno parkiranje (ob LC 490021) in zelenice s predvidenim profilom 

(P), in sicer:  

• P-1a (Cesta na Lavo – od križišča z LC 490021 do križišča s cesto A); 

• P-1b (Cesta na Lavo – od križišča s cesto A do križišča z JP 992921); 

• P-2a (Ulica Savinjske čete – severni del); 

• P-2b (Ulica Savinjske čete – južni del); 

• p-3a (cesta A ); 

• P-3b (cesta B in cesta D); 

• P-4 (cesta C). 

Neustrezni obstoječi cestni priključki na severni strani občinske ceste LZ490162, ki vodijo do parcel 

izven OU se uredijo v skladu z veljavno zakonodajo, normativi in predpisi sočasno z gradnjo na teh 

parcelah oz. najkasneje pri gradnji pločnikov, kolesarskih stez ter rekonstrukciji križišča LZ 490162 in 

LC 490021.  

Začasni cestni priključek na južni strani LZ 490162 (za podjetje Zagožen d.o.o.), se lahko ohrani do 

izgradnje ceste D na rezerviranem prostoru. Po njeni izgradnji oz. priključitvi na LZ 490162 se začasni 

priključek ukine. V kolikor se cesta D premakne vzhodneje od rezerviranega prostora, se z ustrezno 

prometno-varnostno preveritvijo prouči možnost njegovega nadaljnjega obstoja, vendar le kot 

pomožen dostop za osebna vozila na E3 (z desnim zavijanjem). Preveritev zagotovi investitor 

začasnega priključka, nakar si mora za nadaljnji obstoj priključka pridobiti še soglasje Občine Žalec 

na podlagi priložene preveritve. V nasprotnem primeru je investitor dolžan začasen priključek 

odstraniti. 

Pri projektiranju cest je potrebno preveriti eventualno semaforizacijo križišča med cesto LC 490021 in 

LZ 490162 z vključevanjem semaforjev zapornic. Semafor mora biti zasnovan tako, da bo pri spuščenih 

zapornicah nemoteno obratoval promet v smeri Ulica Savinjske čete proti Ceste na Lavo in obratno. 

Pri projektiranju cest in druge GJI je potrebno prikazati detajle križanj predvidenih podzemnih 

komunalnih vodov v trasah predvidenih občinskih cest, pri čemer je potrebno kotirati višinske kote in 

dopustne medsebojne odmike. Minimalna dopustna globina posameznega podzemnega 

komunalnega voda pod voziščem ceste za javni promet znaša 0,90 m od temena voda do kote 

zaključnega sloja vozišča. Pri tem je potrebno predvideti ustrezno mehansko zaščito za vkopane 

komunalne vode pod povoznimi površinami. 

Odvajanje padavinskih voda poteka v ločenem sistemu, s potekom ob fekalni kanalizaciji. V meteorno 

kanalizacijo se odvaja padavinske vode s prometnih površin, objektov in funkcionalnih površin 

posameznih območij. S prometnih in drugih utrjenih površin se odvajanje voda predvidi preko 

standardnih lovilcev olj. Ponikanje voda na območju ZN se predvidi le lokalno na prostorskih enotah 

(E), ki ohranjajo večje odprte neutrjene površine. V posameznih območjih se lahko predvidi 
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zadrževanje padavinske vode za sanitarne potrebe. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 

odpadnih voda z javnih cest naj bo usklajena z aktualnimi predpisi s področja emisij snovi pri odvajanju 

padavinske vode z javnih cest in s področja odvajanja odpadnih vod iz komunalnih ČN. Ob tem je 

potrebno z ustreznimi rešitvami ureditev na posameznih E (z ukrepi zatravitve, travnih plošč, 

zadrževalnimi bazeni, suhi zadrževalniki …) tudi zagotoviti, da bo pri ureditvah posameznih E v čim 

večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda v meteorno kanalizacijo in v površinske odvodnike. 

Padavinske vode s streh objektov, utrjenih in prometnih površin znotraj OU se odvajajo v meteorno 

kanalizacijo oz. odvodnik in so ločene od meteorne kanalizacije občinskih cest. 

V sklopu komunalne ureditve območja se uredi tudi vodotok II. reda - neimenovan potok tako, da 

se utrdijo brežine, pri tem se uredijo izpustne glave izpustov meteorne kanalizacije s ceste A in D 

tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka in so oblikovane pod naklonom brežine vodotoka. Struga 

se v območju izpusta zavaruje pred vodno erozijo. Za potrebe vzdrževanja vodotoka se ob potoku 

izvede cesta C. 

Z javno razsvetljavo se opremijo javne površine območja, ki so javne ceste, javna parkirišča, pločniki in 

druge peščeve površine v območju urejanja. Za opremo območja se načrtuje enoten tip svetil z 

zasenčenjem proti nebu in varčnimi žarnicami v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja ter tipski kandelabri (nadzemna višina 5 – 9 m) v medsebojni razdalji cca. 20 - 30 m in 

oddaljenosti od roba cestišča 0,5 m – 1,0 m. Prižigališče javne razsvetljave se v prostostoječi NN omarici 

locira ob predvideni TP 20/0.4 kV Železniška postaja. Krmilni sistem javne razsvetljave mora omogočiti 

funkcionalnost in racionalno rabo energije po posebnem režimu obratovanja, ki ga predpiše občina. 

Pri razsvetljavi cest in javnih površin je potrebno upoštevati predpisane ciljne vrednosti. 

5.2.2 Cestno omrežje na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

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

stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 (Zavita, junij 

2017). 

Obstoječa lokalna cesta LC 490063 se rekonstruira. Ob vozišče v skupni širini 7.00 m (stanje) se na 

severni strani predvidi dvosmerna kolesarska steza, na južni strani pa hodnik za pešce. Na zahodu OPPN 

je predvidena tudi možnost povezave notranje cestne mreže s cestno mrežo sosednjega območja 

gospodarske cone (območja OPPN južno od železnice v Žalcu), za kar je predvidena rezervacija 

prostora. Na tako rezerviranem prostoru je možna gradnja samo parkirišč ter prometne in ostale 

predvidene komunalne infrastrukture. 

Obstoječi cestni priključek 'a' se preoblikuje. Obstoječi cestni priključek 'b' se ukine, vzhodno od le-

tega, pa se izvede nov priključek 'b1'. 

Predvidena je izvedba nove ceste 'D', ki se predvidi kot občinska javna cesta ali cesta v zasebni lasti pod 

pogoji navedenimi v nadaljevanju. Cesta 'D' se izvede v osrednjem delu območja OPPN, orientirana je 

v smeri vzhod – zahod, v skrajnem zahodnem delu ceste pa je predvideno obračališče za tovorna vozila 

na mestu današnje transformatorske postaje, ki se dolgoročno prestavi). V vzhodnem delu ceste 'D' se 

izvede nov cestni priključek 'd'. Cesta 'D' je dvosmerna, skupne širine vozišča min. 6.50 m, z 

enostranskim hodnikom za pešce v širini 1.20 m in služi za napajanje stavb. Zaradi dopuščanja možnosti 

kasnejših prilagoditev mikrolokacije cestnih priključkov na gradbene parcele so le-ti na južni stranici 

ceste 'D' nakazani samo s smerjo. V primeru gradnje ceste 'D' kot ceste v zasebni lasti je pred izgradnjo 

le-te potrebno zagotoviti prenos lastništva obstoječe ceste »a«, obstoječega dela ceste 'D' in drugih 

delov obstoječih prometnih površin ob cesti 'a' iz občinske v zasebno last lastnikov zemljišč, ki bodo 

investitorji gradnje predvidene ceste 'D'. V tem primeru morajo ti lastniki zemljišč predhodno zagotoviti 

pravico dostopanja do vseh gradbenih parcel na območju OPPN vsem tangiranim poslovnim 
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subjektom in lastnikom zemljišč (gradbenih parcel) ter upravljavcem javne komunalne infrastrukture z 

vpisom ustreznih služnosti na zemljiških parcelah, na katerih leži cesta 'D', pred dograditvijo le-te pa 

tudi na zemljiških parcelah, na kateri leži cesta 'a'. Ob cesti »D« se predvidi hodnik za pešce širine 1.20 

m. 

Predvidena je izvedba nove javne ceste 'E', ki poteka po vzhodnem robu, izven območja OPPN (cesta 

je povzeta po PGD projektu Savinjaprojekt »Vzhodni krak južne obvoznice«, št. PGD 76/16, januar 2017, 

ki je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja). Cesta 'E' predvideva preoblikovanje obstoječega 

križišča lokalne ceste LC 490063 in lokalne ceste LC 490311 v krožno križišče, z novim cestnim krakom 

proti jugu. V severnem delu ceste 'E' pred krožnim križiščem se izvedeta dva nova cestna priključka in 

sicer priključek 'c1', ki deluje samo kot izvoz ter 'c2', ki deluje samo kot uvoz na območje Gp-1.V 

nadaljevanju podajamo povzetek ključnih podatkov iz tehničnega poročila za vzhodni krak južne 

obvoznice od križišča LC do uvoza Tehnos, ki ga je izdelalo podjetje Savinja projekt –GIZ. 

Projekt zajema cestno omrežje in komunalno infrastrukturo in sicer: 

1. Cestno omrežje: 

• predvidena cesta P1 - P9 (L=160.00 m). 

2. Meteorna kanalizacija (zacevitev razbremenilnega jarka):  

• meteorni kanal 1 (IZTOK - OJ.) ABC ON 1200, L=89.46 m. 

3. Javna razsvetljava: 

• vodi so razvidni iz situacije komunalnih naprav in napeljav. Podrobnosti so razvidne iz 

posameznega načrta. 

 

Predvidena cesta se v profilu P1 iz juga naveže na obstoječe trikrako križišče lokalnih cest LC 490162 ter 

LC 490311. Na mestu obstoječega križišča se izvede krožišče. Cesta se nato nadaljuje proti jugu ob 

hmeljski žičnici do profila P9. Predvidena je izgradnja ceste od profila P1 do P9 v dolžini L=160.00 m. 

Predviden je odriv humusa in zacevitev obstoječega razbremenilnega jarka. Izvedejo se vsi potrebni 

izkopi do planuma. Planum se splanira na zahtevano ravnost v nagibu 4%. Humusiranje brežin se izvede 

v debelini 15 cm ter poseje s travnim semenom. Na mestu gradbenih del na predvideni cesti je v 

varnostnem pasu plinovoda (2 x 5 m) potrebno upoštevati posebne pogoje za utrjevanje terena. Pri 

gradbenih delih na cesti je potrebno zagotoviti, da v se utrjevanje terena izvaja statično (v nobenem 

primeru se ne sme izvajati dinamično). 

Vzdolžni nagib projektirane ceste znaša od 0.5 % do 2.0 %. Površina za mešan promet 2.25 m Vozišče 

2 x 3.5 = 7.00 m. Prečni nagib vozišča je enostranski in znaša od O do 2.5 % in je odvisen od 

horizontalnih elementov trase. Vozišče se izvede v sestavi: 

• 4 cm obrabna plast bitumenskega betona AC11 surf B 50/70 A3, 

• 9 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC32 base B 50/70 A3 25 cm tamponski 

drobljenec D 32 (T1), Ev2100 Mpa, 

• 35 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. 0-120mm Ev280 Mpa 

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

• planum temeljih tal Ev230 Mpa. 

 

Zacevitev obstoječega razbremenilnega jarka 

Predvidena cesta poteka od profila P5 do profila P9 po trasi obstoječega razbremenilnega jarka. 

Predvidena je zacevitev obstoječega razbremenilnega jarka s cevmi ABC ON 1200 v dolžini L=89.46 m. 

Na mestu novega iztoka v jarek je potrebno izvesti iztočno glavo ON 1200. 

Odvodnjavanje 

Krožišče se odvodnjava preko peskolovov z vtoki pod robnikom na ponikovalnice. Meteorne vode iz 

vozišča od profila P4 do P9 se vodijo preko peskolovov z vtokom pod robnikom na predvideno 
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zacevitev razbremenilnega jarka. Za odvodnjavanje planuma so predvidene drenažne cevi kot npr. 

Stidren OD ON 100 v plitvi rigali. Drenažne cevi se polagajo na betonsko posteljico C12i15 v debelini 10 

cm. 

Javna razsvetljava 

Predvidena je javna razsvetljava v skupni tlorisni dolžini 645.00 m: 

• LINIJA 1: 408.00 m in  

• LINIJA 2: 237.00 m. 

 

Po izvedbi ceste 'D' in 'E' lahko cesta 'a' postane zasebna prometna površina lastnika gradbene parcele 

Gp-1. Severno od stavbe 1 se prometni režim spremeni v enosmernega proti vzhodu - po 

preoblikovanju obstoječega priključka 'a' in dopolnitvi hodnika za pešce s spuščenim robnikom je na 

tem delu možen samo uvoz na manipulativne površine, izvoz pa preko predvidenega priključka 'b1' in 

'c1'. Potrebno je še zgraditi del javnega kanalizacijskega omrežja meteornih voda, ki bo omogočalo 

odvodnjavanje novih in rekonstruiranih cest, ter omogočalo priključevanje obstoječim in predvidenim 

objektom. Grafični prikaz ureditve cestnega omrežja in javne razsvetljave je prikazan v kartografski 

prilogi 4a. 

5.2.3 Fekalna kanalizacija na območju južno od železnice 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki je povzet po Elaborat programa 

opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Zavita, oktober 2021). 

Odpadne vode naj se odvaja preko obstoječega kanalizacijskega omrežja na zahodnem robu OU. 

Čiščenje komunalne odpadne vode je predvideno na centralni čistilni napravi Kasaze. Kanalizacijo in 

jaške se projektira iz armiranega poliestra SN 10000. Kanalizacijski vodi potekajo po javnih površinah 

cest in pločnikov v koridorju komunalne infrastrukture. Primarni vod se izvede od obstoječe 

kanalizacije v Cesti na Lavo na vzhodni strani OU s potekom po notranji cesti a in prehodom na cesto 

B ter C v južnem delu OU in se priključuje na fekalno kanalizacijo BC Ø 1000 mm, preko revizijskega 

jaška J6 na jugozahodnem delu OU. Na primarni vod se navežejo sekundarni vodi fekalne kanalizacije 

s priključki. Priključni vodi naj bodo praviloma izvedeni izven utrjenih površin. 

5.2.1 Fekalna kanalizacija na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

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

stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 (Zavita, junij 

2017). 

Na obravnavanem območju je že izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno 

čistilno napravo. Potrebno je še zgraditi del javnega kanalizacijskega omrežja ki bo omogočalo 

odvodnjavanje novih in rekonstruiranih cest, ter omogočalo priključevanje obstoječim in predvidenim 

objektom. Za sekundarno kanalizacijsko omrežje bo potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo 

za nove in obstoječe objekte ob upoštevanju obstoječe poselitve. Fekalne vode je potrebno odvajati 

v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 

RS št. 98/2015), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 

kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015) ter Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi 

javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni 

list RS št. 66/2007, 16/2008). Čiste meteorne vode lahko ponikajo lokalno v podtalje ali se vodijo v 

površinski odvodnik, onesnažene pa je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob. 

Grafični prikaz ureditve omrežja fekalne kanalizacije je prikazan v kartografski prilogi 4b. 
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5.2.2 Vodovodno omrežje na območju južno od železnice 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki je povzet po Elaborat programa 

opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Zavita, oktober 2021). 

Oskrba z vodo za sanitarne in požarne potrebe se zagotavlja iz vodovodnega sistema Žalec preko 

obstoječega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 125 mm, ki poteka po severnem delu OU v cestnem 

telesu. Sistem se oskrbuje z vodo iz težnostnih vodnih virov Qmax do 82 l/s in dodatnih virov 

podtalnice v Vrbju s Qmax 55 l/s in protiležnega vodohrana Plevno s kapaciteto 2.000 m3. Tehnološko 

vodo (za eventualne potrebe dejavnosti, ki jih v območju ob sprejemu odloka ni mogoče predvideti), 

bo investitor zagotavljal iz podtalnice v zaprtem sistemu in v skladu s pogoji pristojnih služb s področja 

upravljanja voda. Za odvzem vode iz podtalnice za tehnološke namene mora investitor pridobiti vodno 

pravico v skladu z področno zakonodajo.  

Za potrebe požarnega varstva se zagotavlja kapaciteta 20 l/s vode z minimalnimi dimenzijami vodov 

DN 100 in nadzemnimi hidrantnimi priključki DN 80. Hidrantna mreža se vzpostavi v vseh prostorskih 

enotah. Pod povoznimi površinami se sekundarno vodovodno omrežje izvede iz nodularne litine. 

Priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov, vodomeri pa v zunanje vodomerne jaške. 

Priključni vod do merilnega mesta naj se praviloma izvede izven utrjenih površin. Pri projektiranju 

vodovodnega omrežja in priključkov za objekte je potrebno upoštevati določila Odloka o oskrbi s 

pitno vodo na območju občina Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 

1/12). 

5.2.1 Vodovodno omrežje na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

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

stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 (Zavita, junij 

2017). 

Na obravnavanem območju je zgrajeno javno vodovodno omrežje v izvedbi PE DN 125 mm, PE DN 90 

mm in NL DN 80 mm. Oskrba obstoječih in novih objektov z vodo je možna preko izgrajenega javnega 

vodovoda. Grafični prikaz ureditve vodovodnega omrežja je prikazan v kartografski prilogi 4c. 

5.2.2 Javne površine na območju južno od železnice 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki je povzet po Elaborat programa 

opremljanja za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Zavita, oktober 2021). 

Promet pešcev in kolesarjev je predviden predvsem po zahodnem robu območja, kjer je predvidena 

vzpostavitev javnih vsebin. Na vzhodni strani Ulice Savinjske čete se iz južne smeri, kjer je že obstoječa 

kolesarska pot, le ta podaljša vse do železniške proge in kasneje združi s kolesarsko stezo v centru 

mesta. Pešpot in kolesarska pot se nato v osi nadaljujeta proti samemu središču Žalca. Kolesarska steza 

in deloma tudi pločnik za pešce, sta predvidena tudi na severni strani lokalne ceste (Cesta na Lavo), 

pločnik za pešce pa tudi na njeni južni strani. Pločnik za pešca je predviden tudi vzdolž notranjih 

primarnih in sekundarnih povezovalnih cest. Ta se lahko zgradi kot enostranski z zelenico na nasprotni 

strani ceste ali kot dvostranski. Vzdolž Ulice Savinjske čete je v istem nivoju opredeljen tudi pas javnih 

in pas poljavnih površin pešca. Pri načrtovanju ureditve parterja pešca s kolesarsko stezo je potrebno 

smiselno razdeliti utrjeno površino za pešce, dvosmerno kolesarsko stezo in preostali zeleni pas oz. 

zelenice tako, da se na zelenih površinah z zasaditvijo drevja doseže funkcionalnost in oblikovna 

skladnost javnega in poljavnega prostora ob Ulici Savinjske čete z zaključkom v stiku s Cesto na Lavo. 

V območju križišč cest, kjer pločnik prečka cesto, se izvedejo prehodi za pešce. Ureditev javnih parkirišč 

je predvidena ob LC 490021, kjer je predvideno 10 parkirnih mest za zaporedno parkiranje. Zelena 

ureditev (gručasta visokorasla vegetacija) se oblikuje predvsem ob celotni dolžini Ulice Savinjske čete 
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in se v severnem robu izteče vzdolž Ceste na Lavo. Tipični prečni profili cest imajo tudi pas zelenic, na 

katerih je mogoče vzpostaviti tudi drevorede. S slednjimi je opremljen tudi občutljiv stik vodotoka in 

južne ceste. 

5.2.3 Javne površine na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

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

stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 (Zavita, junij 

2017). 

Ob cesti »D« se predvidi hodnik za pešce širine 1.20 m. Hodnik za pešce se izvede v sestavi: 

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

• 25 cm tamponski drobljenec D 32 (T1), Ev280 Mpa, 

• 25 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. 0-90 mm Ev260 Mpa, 

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

Grafični prikaz ureditve javnih površin je prikazan v kartografski prilogi 4d. 

Na spodnji sliki je prikaz gospodarske javne infrastrukture na območju južno od železnice v Žalcu. 

 
Slika 4: Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture na območju južno od železnice 
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Na spodnji sliki je prikaz gospodarske javne infrastrukture na območju OPPN ŽA-1/12 v Žalcu. 

 
Slika 5: Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture na območju ŽA-1/12 
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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 POSZ v letih 2016, 2017 ter EPO v letih 

2021 in 2022. Stroški izdelave prostorskega izvedbenega akta (OPPN) izhajajo iz ocenjenih vrednosti, 

ki so bile usklajene z naročnikom in so bile navedene že v veljavnem EPO za območje južno od 

železnice iz leta 2021. Stroški izdelave projektne dokumentacije izhajajo iz ocenjenih vrednosti, ki so 

bile usklajene z naročnikom in so bile navedene že v veljavnem POSZ za območje ŽA-1/12 iz leta 2017. 

Na podlagi navedenega so v elaborat vključene vrednosti programov opremljanja v letu 2016 in 2017, 

njihove prenove v letu 2021 in 2022, ter vrednosti dokumentacije za prostorski izvedbeni akt in 

projektna dokumentacija, ki so podane v spodnji preglednici. 

Preglednica 3: 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. programa opremljanja (južno od železnice - 2016) kos 1 5.503,75 5.503,75 

2. prenova programa opremljanja (južno od železnice - 2021) kos 1 3.892,41 3.892,41 

3. programa opremljanja (ŽA-1/12 - 2017) kos 1 4.410,00 4.410,00 

4. prenova v letu 2022 (južno od železnice in ŽA-1/12) kos 1 5.484,51 5.484,51 

SKUPAJ 19.290,67 

B. DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 

1. programsko strateški dokumenti kos / / / 

2. prostorsko izvedbeni akti (južno od železnice) kos 1 16.945,80 16.945,80 

3. idejna zasnova kos / / / 

4. stroški izdelave projektne dokumentacije za območje  

(ŽA-1/12) 
kos 1 4.780,00 4.780,00 

5. izdelava projekta PID in projekta vzdrževanja kos / / / 

6. projektantski nadzor ur / / / 

7. koordinator varstva pri delu ur / / / 

SKUPAJ 21.725,80 

SKUPAJ IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO 

KOMUNALNO OPREMO 
41.016,47 

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 predhodnih raziskav in študij v 

zvezi z novo komunalno opremo izhajajo iz dejanskih stroškov izvedbe geoloških, geomehanskih, 

hidrogeoloških raziskav in študije osončenosti, ki so bili usklajeni z naročnikom in so bile že navedene 

v veljavnem EPO za območje južno od železnice iz leta 2021. Na podlagi navedenega so v elaborat 

vključene vrednosti, ki so podane v spodnji preglednici. 

Preglednica 4: 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. geološke, geomehanske, hidrogeološke (južno od železnice) kos 1 350,00 350,00 

2. okoljske, naravovarstvene, arheološke kos / / / 
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3. prometna študija kos / / / 

4. hidrotehnične strokovne podlage kos / / / 

5. energetske, komunalne, prometne kos / / / 

6. študija osončenosti (južno od železnice) kos 1 1.268,80 1.268,80 

7. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ 1.618,80 

SKUPAJ STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
1.618,80 

6.1.3 Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 

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

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

pridobivanjem zemljišč. Osnovo za vrednotenje stroškov pridobivanja zemljišč predstavljajo podatki, 

ki jih je ob izdelavi EPO in POSZ opredelil naročnik. Po podatkih naročnika gre za stroške odkupa 

zemljišč ter stroške odškodnin za zemljišča, objekte in naprave, ki so bile navedene že v veljavnem 

POSZ za območje ŽA-1/12 iz leta 2017 in za stroške odškodnin za objekte in naprave, ki so bile 

navedene že v veljavnem EPO za južno od železnice iz leta 2021. Na podlagi navedenega so v EPO in 

POSZ vključeni stroški povezani z pridobivanjem zemljišč, ki so prikazani v spodnji preglednici. 

Preglednica 5: Stroški pridobivanja zemljišč 

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 

  enota količina 
cena/enoto 

[EUR] 
vrednost [EUR] 

A. NEZAZIDANO ZEMLJIŠČE 

1. stroški odkupa zemljišča (ŽA-1/12) m2 955,00 30,00 28.650,00 

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 28.650,00 

B. ZAZIDANO ZEMLJIŠČE 

1. odškodnina za zemljišče (ŽA-1/12) m2 377,00 30,00 11.310,00 

2. odškodnina za objekte in naprave (ŽA-1/12) m2 377,00 45,00 16.965,00 

3. odškodnina za objekte in naprave (južno od železnice) kos 1 98.000,00 98.000,00 

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

5. stroški za cenitve / / / 0,00 

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

7. ostali stroški / / / 0,00 

8. stroški kreditov / / / 0,00 

9. organizacija izvedbe del / / / 0,00 

SKUPAJ 126.275,00 

SKUPAJ STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 154.925,00 

6.1.4 Stroški gradnje nove komunalne opreme 

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

izdelavi EPO in POSZ opredelil naročnik. Ocenjene vrednosti stroškov izgradnje nove komunalne 

opreme, so bile določene in navedene že v veljavnem EPO za območje južno od železnice iz leta 2021 
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in POSZ za območje ŽA-1/12 iz leta 2017. Skladno z obsegom predvidene ureditve so predvideni stroški 

gradnje nove komunalne opreme, ki so po posameznih sklopih predstavljeni v spodnji preglednici. 

Preglednica 6: Stroški gradnje nove komunalne opreme 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME 

  enota količina 
cena/enoto 

[EUR] 
vrednost [EUR] 

A. CESTNO OMREŽJE  

1. Izgradnja cestnega omrežja (južno od železnice) m2 6.759,00 45,00 304.155,00 

2. Izgradnja prepusta na vzhodnem delu ceste B  

(2x BC fi 100) (južno od železnice) 
m 11,00 800,00 8.800,00 

3. Vgradnja betonskega robnika (15/25/100) 

(med cesto in pločnikom) (južno od železnice) 
m 1.276,00 22,00 28.072,00 

4. Izkop jarka, polaganje PVC cevi, zasipanje jarka,  

dobava in uvlačenje kabla za JR (južno od železnice) 
m 954,00 30,00 28.620,00 

5. Dobava in montaža LED cestne svetilke, komplet  

z drobnim montažnim materialom (južno od železnice) 
kos 44,00 1.200,00 52.800,00 

6. Izgradnja razdelilnika cestne razsvetljave  

(elektro priključek in prižigališče) (južno od železnice) 
kos 1,00 2.500,00 2.500,00 

7. Izgradnja meteorne kanalizacije PVC fi 500 

(južno od železnice) 
m 158,00 280,00 44.240,00 

8. Izgradnja meteorne kanalizacije PVC fi 300 

(južno od železnice) 
m 343,00 200,00 68.600,00 

9. Izgradnja meteorne kanalizacije PVC fi 200 

(južno od železnice) 
m 277,00 170,00 47.090,00 

10. Polovica ureditve krožišča – južni krak (ŽA-1/12) / / / 95.000,00 

11. Cesta E s pločnikom, meteorno kanalizacijo in JR,  

l = 140 m (ŽA-1/12) 
/ / / 124.000,00 

12. Zacevitev razbremenilnega jarka, l = 90 m (ŽA-1/12) / / / 36.000,00 

13. Statična ojačitev razbremenilnega objekta (ŽA-1/12) / / / 20.000,00 

14. Prestavitev SN električnega voda (ŽA-1/12) / / / 25.000,00 

15. Izgradnja ceste 'D' (vzhodni del) (ŽA-1/12) m2 371,00 45,00 16.695,00 

16. Izgradnja ceste 'D' (obračališče) (ŽA-1/12) m2 267,00 45,00 12.015,00 

17. Izgradnja priključkov iz LC 490063  

(priključek JP 992921, priključek 'a', priključek 'b1') (ŽA-1/12) 
m2 215,00 45,00 9.675,00 

18. Izgradnja meteorne kanalizacije za odvajanje ceste D  

(PVC fi 300) (ŽA-1/12) 
m 164,26 200,00 32.852,00 

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

pločnikom) (ŽA-1/12) 
m 214,00 22,00 4.708,00 

SKUPAJ CESTNO OMREŽJE 960.822,00 

B. FEKALNA KANALIZACIJA  

1. Izgradnja fekalne kanalizacije PE fi 300  

(južno od železnice) 
m 134,00 225,00 30.150,00 

2. Izgradnja fekalne kanalizacije PE fi 200  

(južno od železnice) 
m 371,00 190,00 70.490,00 

3. Izgradnja fekalne kanalizacije PE fi 150  

(južno od železnice) 
m 94,00 150,00 14.100,00 

4. Izgradnja fekalne kanalizacije PE fi 200 (ŽA-1/12) m 348,58 190,00 66.230,20 

5 Izgradnja fekalne kanalizacije PE fi 150 (ŽA-1/12) m 25,62 150,00 3.843,00 

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA 184.813,20 

C. VODOVODNO OMREŽJE 

1. Izgradnja vodovodnega omrežja iz PE DN 125mm  

(južno od železnice) 
m1 447,00 132,00 59.004,00 
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2. Izgradnja nadzemnega hidranta (južno od železnice) kos 3,00 1050,00 3.150,00 

SKUPAJ VODOVODNO OMREŽJE 62.154,00 

D. JAVNE POVRŠINE 

1. Izgradnja kolesarske steze (južno od železnice) m2 329,00 40,00 13.160,00 

2. Izgradnja pločnikov (južno od železnice) m2 4.115,00 35,00 144.025,00 

3. Ureditev zelenih površin in brežin jarkov  

(južno od železnice) 
m2 2.750,00 4,00 11.000,00 

4. Ureditev javnih parkirišč (južno od železnice) m2 3.150,00 40,00 126.000,00 

5. Izgradnja pločnikov ob cesti 'D' (ŽA-1/12) m2 289,00 35,00 10.115,00 

6 Vgradnja betonskega robnika (5/25/100) 

zunanji rob pločnika (ŽA-1/12) 
m1 128,00 18,00 2.304,00 

SKUPAJ JAVNE POVRŠINE 306.604,00 

SKUPAJ VSA NOVA KOMUNALNA OPREMA 1.514.393,20 

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

občinskega proračuna, jih bo pa vanj vključila pri naslednji letni dopolnitvi občinskega proračuna.  

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. Stroški izdelave geodetskih 

načrtov ter stroški odstranitve obstoječih objektov izhajajo iz dejanskih stroškov izvedbe, ki so bile 

usklajene z naročnikom in so bile že navedene v veljavnem EPO za območje južno od železnice iz leta 

2021. Na podlagi navedenega so v elaborat vključene vrednosti, ki so podane v spodnji preglednici. 

Preglednica 7: 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] 

A. GEODETSKA DOKUMENTACIJA 

1. geodetski načrti in dela (južno od železnice) kos 1 915,00 915,00 

2. ureditev meje oboda območja kos / / / 

3. parcelacije in ureditev mej kos / / / 

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

5. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ 915,00 

B. 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)  

(južno od železnice) 
kos 1 20.000,00 20.000,00 

6. arheološka izkopavanja kos / / / 

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

8. organizacija izvedbe del kos / / / 

9. preddela in ostala pripravljalna dela (zakoličenje osi, 

zavarovanje gradbišča, postavitev gradbenih profilov, 

postavitev opreme, razna nepredvidena dela) 

kos / / / 

10. ureditev platojev (izkop in odvodnjavanja platojev, 

odstranitev obstoječega vodovoda) 
kos / / / 

11. ostala zaključna dela kos / / / 
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SKUPAJ 20.000,00 

SKUPAJ DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME 20.915,00 

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 za OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu. 

Obračunska območja so bila določena na podlagi grafičnih podatkov Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu in Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12, 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, 

o obračunsko območje javnih površin (OBO_JP), določeno na podlagi poteka predvidenih 

javnih površin. 

Obračunska območja za predvideno komunalno infrastrukturo predstavljajo zazidljiva zemljišča 

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

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

komunalne opreme določena zgoraj navedena obračunska območja. Njihove površine so bile 

določene glede na to, ali se določena parcela opremlja z dotično vrsto komunalne opreme ali ne. 

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

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

južno od železnice v Žalcu in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec. 

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 programu 

opremljanja gre za površine namenjene gradnji cest ter javnim površinam in parkiriščem. 

Preglednica 8: Določitev skupne površine parcel na obračunskem območju 

Obračunsko območje 
Površina parcel  

na obračunskem območju (m2) 

OBO_C 74.558,13 

OBO_FK 56.272,13 

OBO_V 30.192,20 

OBO_JP 74.558,13 
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Podatki o bruto tlorisni površini objektov na območju južno od železnice so bili določeni na podlagi 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

južno od železnice v Žalcu. V 11. členu odloka so določene etažnosti novih stavb, maksimalne bruto 

tlorisne površine in višine stavb. Podatki o bruto tlorisni površini objektov na območju ŽA-1/12 so bili 

določeni na podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12. V 

10. členu odloka so določeni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da v bruto tlorisne površine objektov niso bili vključeni obstoječi 

objekti na gradbenih parcelah Gp-1 in Gp-3 (Tehnos d.o.o.), ter na gradbenih parcelah Gp-2 in Gp-4 

(Transporti Draganović), za kateri je bil komunalni prispevek v preteklosti že plačan na podlagi takrat 

veljavnega programa opremljanja stavbnih zemljišč. Za vse navedene objekte v obstoječih gabaritih 

in z obstoječo dejavnostjo se komunalni prispevek ne bo odmeril skladno z določili tega EPO, saj jim 

je bil komunalni prispevek že odmerjen. Tako se bodo določila tega EPO za navedene objekte smiselno 

uporabila le v primeru spremembe BTPO, ki se lahko izvedejo v obstoječih objektih. Na usklajevanju s 

predstavniki občine je bilo tak dogovorjeno, da se za bruto tlorisne površine vzamejo predvideni 

objekti na Gp-1, Gp-2 ter sprememba površin objektov na Gp-3. Prav tako je bilo dogovorjeno da se 

pri 20% površine objektov upošteva 3 etaže, pri 80% pa 1 etaža.  

Preglednica 9: Določitev skupne bruto tlorisne površine objektov na obračunskem območju 

Obračunsko območje 
Bruto tlorisna površina objektov  

na obračunskem območju (m2) 

OBO_C 51.366,55 

OBO_FK 48.433,55 

OBO_V 41.635,15 

OBO_JP 51.366,55 

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, stroški predhodnih raziskav in študij, stroški pridobivanja 

zemljišč in drugi stroški nove komunalne opreme, opredeljeni za vso novo javno infrastrukturo na 

območju južno od železnice in na območju ŽA-1/12 v Žalcu 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 10: 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 26.250,54 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 1.036,03 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 99.152,00 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 960.822,00 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 13.385,60 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA CESTNEGA OMREŽJA 1.100.646,17 

B. FEKALNA KANALIZACIJA  

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno 

opremo 4.921,98 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 194,26 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 18.591,00 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 184.813,20 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 2.509,80 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA OMREŽJA FEKALNE KANALIZACIJE 211.030,23 

C. VODOVODNO OMREŽJE 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno 

opremo 1.640,66 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 64,75 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 6.197,00 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 62.154,00 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 836,60 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA VODOVODNEGA OMREŽJA 70.893,01 

D. JAVNE POVRŠINE 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno 

opremo 8.203,29 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 323,76 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 30.985,00 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 306.604,00 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 4.183,00 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENIH JAVNIH POVRŠIN 350.299,05 

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 11: Skupni stroški opremljanja 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 

Sklop Vrednost (EUR) 

Cestno omrežje 1.100.646,17 

Fekalna kanalizacija 211.030,23 

Vodovodno omrežje 70.893,01 

Javne površine 350.299,05 

SKUPAJ 1.732.868,47 

 

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, 



Elaborat programa opremljanja za OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  46 

 

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.  

Preglednica 12: Zmanjšanje skupnih stroškov zaradi drugih virov financiranja 

B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV 

Sklop Vrednost (EUR) 

takse na podlagi zakona o varstvu okolja, 0,00 

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

sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture na podlagi predpisov,  

ki urejajo dodeljevanje regionalnih državnih pomoči ter regionalnih spodbud  

lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam  

(160053 - PN 1.3 - Ekonomska infrastruktira - 14-20-V-EU) 

440.542,02 

sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture na podlagi predpisov,  

ki urejajo dodeljevanje regionalnih državnih pomoči ter regionalnih spodbud 

lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam 

(160054 PN 1.3 - Ekonomska infrastruktira - 14-20-V-slovenska udeležba) 

146.847,31 

sredstev iz cene komunalnih storitev za izgradnjo komunalne infrastrukture,  

določenih v skladu s predpisom, ki ureja način za oblikovanje cen storitev  

obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 0,00 

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

stroški izgradnje elektroenergetskega omrežja vloženi s strani Občine,  

ki jih mora sistemski operater povrniti v skladu z Pravilnikom o povrnitvi stroškov občinam za 

investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja. 0,00 

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

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

za plačilo komunalnega prispevka. 0,00 

SKUPAJ 587.389,33 

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

odstotkov. Pri tem se delež proračunskih sredstev določi na naslednji način: 

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

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

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

prispevka, 

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

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

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

prispevka za novo komunalno opremo na obravnavanem območju. 

Preglednica 13: Obračunski stroški opremljanja 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 

Sklop Vrednost (EUR) 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 1.732.868,47 

Cestno omrežje 1.100.646,17 

Fekalna kanalizacija 211.030,23 

Vodovodno omrežje 70.893,01 

Javne površine 350.299,05 

B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV 587.389,33 

Cestno omrežje 375.929,17 

Fekalna kanalizacija 70.486,72 

Vodovodno omrežje 23.495,57 

Javne površine 117.477,87 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 1.145.479,14 

Cestno omrežje 724.717,00 

Fekalna kanalizacija 140.543,51 

Vodovodno omrežje 47.397,44 

Javne površine 232.821,19 

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 



Elaborat programa opremljanja za OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  48 

 

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.  

Preglednica 14: 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 74.558,13 724.717,00 9,72 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 56.272,13 140.543,51 2,50 

Vodovodno omrežje OBO_V 30.192,20 47.397,44 1,57 

Javne površine OBO_JP 74.558,13 232.821,19 3,12 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  1.145.479,14 16,91 

 

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

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

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

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV 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 51.366,55 724.717,00 14,11 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 48.433,55 140.543,51 2,90 

Vodovodno omrežje OBO_V 41.635,15 47.397,44 1,14 

Javne površine OBO_JP 51.366,55 232.821,19 4,53 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  1.145.479,14 22,68 

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

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

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

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

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

obračun komunalnega prispevka na območju južno od železnice in na območju ŽA-1/12 v Žalcu.
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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 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.  

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                              

Fekalna kanalizacija                              

Meteorna kanalizacija                              

Vodovodno omrežje                              

Ceste in javna razsvetljava, kolesarske poti, pločniki zunanja 

ureditev ter javna parkirišča  
                             

Tehnični pregled                              

Uporabno dovoljenje                              

Predaja komunalne opreme v upravljanje                              

Začetek gradnje nove komunalne opreme je predviden januarja 2017, 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. 



Elaborat programa opremljanja za OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  54 

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 

javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, 
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znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje 

obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. 

Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih 

o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. 

Občina lahko predpiše delno oprostitev plačila komunalnega prispevka do višine 50 odstotkov v 

primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta. 

Morebitne ostale oprostitve in olajšave določa Pravilnik o kriteriji za oprostitve in olajšave pri 

odmeri in plačilu komunalnega prispevka.  

Ob oprostitvi mora Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov 

občinskega proračuna. 

8.2.6 Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo 

Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo predpiše delno 

ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj v primeru odstranitve in gradnje novega objekta. 

Občina pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju opremljanja, 

kjer investitor in občina za komunalno opremo iz POSZ skleneta pogodbo o opremljanju in zaradi 

etapne gradnje stavb vrednost zgrajene komunalne opreme po pogodbi o opremljanju presega 

vrednost odmerjenega komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za stavbe v prvi etapi 

gradnje, investitorju za preplačana sredstva izda potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova 

plačila komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju opremljanja, s katerim se 

mu upošteva pretekla vlaganja pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo pri 

nadaljnji realizaciji gradnje stavb na tem območju. Pretekla vlaganja se investitorju upoštevajo le, 

če predhodno izpolni vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o opremljanju. 

Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

opreme predpiše delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme v primeru vlaganja zavezanca v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme 

bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev. 
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8.3 Informativni izračun komunalnega prispevka 

Primer izračuna komunalnega prispevka na območju južno od železnice 

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

nadaljevanju, prikazujeta izračun komunalnega prispevka za nov objekt na območju E3a. S tem bo 

prikazan izračun višine komunalnega prispevka na obravnavanih obračunskih območjih za 

predvideni objekt na obravnavanem območju. Skupna bruto tlorisno površina objekta znaša 

3.603,00 m2, površina parcele (zazidljivo zemljišče), ki neposredno pripada objektu pa znaša 

2.450,00 m2. Parcela bo opremljena z vso razpoložljivo komunalno opremo in se tako vključuje v 

naslednja obračunska območja: OBO_C, OBO_FK, OBO_V in OBO_JP. 

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

- površina parcele (m2) 2.450,00 m2 

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

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

dejavnosti) 

- 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 114.289,76 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (KP) znaša 114.289,76 EUR.  

 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo: 
Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 2.450,00 m2 

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

- Dpi 0,5 -  

- Dti 0,5 -  

- Cp(ij) 16,91 EUR/m2 

- Ct(ij) 22,68 EUR/m2 

Komunalni prispevek  61.572,77 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo znaša 61.572,77 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 43.815,97 37.326,17 6.489,81 43.815,97 

Fekalna kanalizacija 36.207,19 8.286,85 27.920,34 36.207,19 

Vodovodno omrežje 28.392,28 3.976,96 24.415,32 28.392,28 

Javne površine 5.874,32 11.982,80 0,00 11.982,80 

SKUPAJ 114.289,76 61.572,77   

ODMERJENI KOMUNALNI PRISPEVEK 120.398,24 

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 in vodovodno omrežje) 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 120.398,24 EUR. 
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Primer izračuna komunalnega prispevka na območju ŽA-1/12 

Primer izračuna komunalnega prispevka na območju ŽA-1/12 v Žalcu, ki ga podajamo v 

nadaljevanju, prikazujeta izračun komunalnega prispevka za nova objekta na parceli Gp-1 (parcele 

obstoječih objektov niso upoštevane, saj je bil zanje komunalni prispevek že obračunan). S tem bo 

prikazan izračun višine komunalnega prispevka na obravnavanih obračunskih območjih za 

predvideni objekt na obravnavanem območju. Skupna bruto tlorisno površina objekta znaša 

6.798,40m2, površina parcele (zazidljivo zemljišče), ki neposredno pripada objektoma ni posebej 

določeno, zato smo za ta primer ocenili, da le ta znaša 9.384,00 m2. Parcela bo opremljena z vso 

razpoložljivo komunalno opremo in se tako vključuje v naslednja obračunska območja: OBO_C, 

OBO_FK in OBO_JP (objekt se namreč priključuje neposredno na obstoječe vodovodno omrežje, 

zato mu bo ta del komunalnega prispevka odmerjen na podlagi krovnega POSZ, ki velja za celotno 

območje občine Žalec). 

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

- površina parcele (m2) 9.384,00 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 6.798,40 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 194.557,33 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (KP) znaša 194.557,33 EUR.  
 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo: 
Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 9.384,00 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 6.798,40 m2 

- Dpi 0,5 -  

- Dti 0,5 -  

- Cp(ij) 15,34 EUR/m2 

- Ct(ij) 21,59 EUR/m2 

Komunalni prispevek  145.194,05 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo znaša 145.194,05 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 73.735,96 93.568,95 0,00 93.568,95 

Fekalna kanalizacija 63.250,00 21.587,68 41.628,33 63.250,00 

Vodovodno omrežje 47.601,58 0,00 47.601,58 47.601,58 

Javne površine 9.969,79 30.037,42 0,00 30.037,42 

SKUPAJ 194.557,33 145.194,05   

ODMERJENI KOMUNALNI PRISPEVEK 234.457,94 

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

komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (fekalna kanalizacija in 

vodovodno omrežje) 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 234.457,94 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). 

 

Glavni razlog za prenovo je združitev Elaborata programa opremljanja za območje zazidalnega 

načrta južno od železnice v Žalcu (Zavita, svetovanje, d.o.o., oktober 2021) in Programa opremljanja 

stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 (Zavita, 

svetovanje, d.o.o., junij 2017), zaradi evropskih sredstev, ki jih je občina pridobila ob kandidiranju in 

podpisu Pogodbe o sofinanciranju operacije Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni 

Žalec-južno od železnice (št. C2130-18-333005, z dne 26. 3. 2021) za ureditev komunalne opreme na 

območju OPPN južno od železnice in na območju OPPN ŽA-1/12. 

Poleg navedenega je razlog za prenovo tudi sprememba zakonodaje na področju komunalnega 

opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni 

list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 

199/21 – ZUreP-3) je potrebno skladno s 34. členom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke 

o merilih in odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi 

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

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

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

Pričujoči EPO in POSZ sta 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 območje južno od železnice in območje ŽA-1/12 v Žalcu 

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 
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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 stroških izdelave prostorskega izvedbenega akta 

(OPPN) in ocenjenih vrednosti stroškov izdelave projektne dokumentacije, 

• podatkov o dejanskih stroškov izvedbe geoloških, geomehanskih, hidrogeoloških raziskav 

in študije osončenosti, 

• podatkov o stroških odkupa zemljišč ter stroških odškodnin za zemljišča, objekte in naprave, 

• podatkov o ocenjenih vrednostih stroškov izgradnje nove komunalne opreme, o so bile 

povzete po veljavnih POSZ in EPO, 

• podatkov o izdelave geodetskih načrtov ter stroškov odstranitve obstoječih objektov 

izhajajo iz dejanskih stroškov izvedbe (pogodbenih vrednosti). 

 

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

opremljanja določenih obračunskih območjih za OPPN na območju južno od železnice in OPPN na 

območju ŽA-1/12 v Žalcu. 

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 Elaboratu programa opremljanja za območje 

zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (Zavita, oktober 2021) in Programu opremljanja 

stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žalec ŽA-1/12 (Zavita, junij 

2017). 

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

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

južno od železnice v Žalcu in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

Žalec. 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 programu opremljanja gre za površine namenjene gradnji cest ter javnim površinam in 

parkiriščem. 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov na območju južno od železnice so bili določeni na podlagi 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

južno od železnice v Žalcu. V 11. členu odloka so določene etažnosti novih stavb, maksimalne bruto 

tlorisne površine in višine stavb. Podatki o bruto tlorisni površini objektov na območju ŽA-1/12 so 

bili določeni na podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-

1/12. V 10. členu odloka so določeni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da v bruto tlorisne površine objektov niso bili vključeni 

obstoječi objekti na gradbenih parcelah Gp-1 in Gp-3 (Tehnos d.o.o.), ter na gradbenih parcelah 

Gp-2 in Gp-4 (Transporti Draganović), za kateri je bil komunalni prispevek v preteklosti že plačan 

na podlagi takrat veljavnega programa opremljanja stavbnih zemljišč. Za vse navedene objekte v 

obstoječih gabaritih in z obstoječo dejavnostjo se komunalni prispevek ne bo odmeril skladno z 

določili tega EPO, saj jim je bil komunalni prispevek že odmerjen. Tako se bodo določila tega EPO 

za navedene objekte smiselno uporabila le v primeru spremembe BTPO, ki se lahko izvedejo v 
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obstoječih objektih. Na usklajevanju s predstavniki občine je bilo tak dogovorjeno, da se za bruto 

tlorisne površine vzamejo predvideni objekti na Gp-1, Gp-2 ter sprememba površin objektov na 

Gp-3. Prav tako je bilo dogovorjeno da se pri 20% površine objektov upošteva 3 etaže, pri 80% pa 

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; 



Elaborat programa opremljanja za OPPN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  62 

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. 


