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1 UVOD 

1.1 Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč 

Občina Žalec, namerava komunalno opremiti zemljišča za del območja ZN »Arnovski gozd« in del 

območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, za katere sta bila sprejeta Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni 

list RS, št. 78/03, 30/09, 10/11, 2/17) in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone 

Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10, 90/11). 

Območje sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd povzema obstoječo parcelacijo in zajema 

površine, na katerih so načrtovane prostorske ureditve, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo 

nemoteno rabo ter ureditve, ki so potrebne za delovanje prostorskih ureditev, in površine, na katerih 

so načrtovane ureditve, ki so potrebne zaradi prilagoditev obstoječih ureditev. Ureditveno območje 

vključuje površine med cesto C in cesto Arja vas-Žalec ter Črnova-Arja vas na jugu, Arnovskim 

potokom na vzhodu, avtocesto A1 Arja vas-Šentrupert na severu, ter potokom Vršco na zahodu.  

Območje OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« se nahaja severno od proizvodnega območja 

Juteks, južno od avtoceste A1 Arja vas–Šentrupert ter zahodno od obstoječe poslovne cone Arnovski 

gozd, na zahodu ga omejujejo kmetijska zemljišča. 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd vključuje zemljišča parc. št. 271/1, 

264/12, 266/4, 379/6, 480/3, 264/16, 264/13, 469, 483, 264/5, 481, 264/17, 480/3, 480/4, 264/19, 264/18, 

268/5, 264/8, 264/9, 264/15, 264/10, 264/11, 268/3, 264/12, 264/35-del , 469, 483, vse k. o. Gorica in 

zemljišča pare. št. 1455/197, 1455/198, 1455/202, 1455/206, 1455/211 1455/212, 1455/213, 1455/216, 

1455/217, 1455/252, 1455/253, 1455/254, 1455/255, 1455/256, 1455/258, 1455/261, 1455/262, 1455/263, 

1455/268, 1455/275, 1455/276, 1455/284, 1455/285, 1455/286, 1455/295, 1455/296, 1455/303, 

1455/304, 1455/311, 1455/312, 1455/313, 1455/314, 1455/316, 1455/329, 1455/331, 1455/332, 1455/333, 

1455/334, 1455/335, 1455/336, 1455/337, 1455/338, 1455/414, 1455/415, 1465/1, 1465/7, 1518, 1519, del 

1526/1, del 1526/16 vse k. o. Levec. 

Ureditveno območje OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« zajema naslednje parcele ali dele parcel 

v k.o. Žalec: 1965/4, 1965/7, 1971/2, 1971/3, 2001/1, 01/6, 2001/7, 2001/8, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 

302/1, 302/4, 302/3, 303/1, 303/3, 303/4, 303/5, 304, 305, 306, 323/1, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 324, 

325, 326, 328, 329, 330, 335/2, 339, 340, 345/1, 345/2, 346, 348, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 351, 352, 

353, 354/1, 354/2, 354/3, 355/1, 355/2, 356/1, 356/2, 357, 359, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 365/1, 365/2, 

366/1, 366/2, 367/1, 368/1, 368/2, 368/3, 369/1,369/2, 373/1, 373/2, 373/3, in naslednje parcele ali dele 

parcel v k.o. Levec: 1455/102, 1455/103, 1455/104, 1455/105, 1455/106, 1455/107, 1455/108, 1455/109, 

1455/110, 1455/111, 1455/112, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1506/4, 1506/6, 1506/7, 1506/8, 1528, 

1965/6Opremljanje 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. 

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

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

Gradnja objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih: 

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

opremljanju ali 

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

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

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

Glavni razlog za prenovo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« 

in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (Zavita, svetovanje, d.o.o., marec 2018) je 

sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega 

načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. __/22), kjer je predvidena ureditev varovanih parkirišč s 

spremljajočimi servisnimi dejavnosti. 

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 Elaborat programa opremljanja za del 

območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 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, 

• 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 
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obračunskih stroškov nove komunalne opreme ter obračunskih stroškov nove komunalne 

opreme na enoto mere. 

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

dokumentacija, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani naročnika, investitorja in pristojnih upravljavcev 

komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec EPO 

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

1.2.1 Naročnik 

Naročnik: 

 

Občina Žalec 

Ulica Savinjske čete 5 

3310 Žalec 

 

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

Matična številka: 5881544 

ID št. za DDV: SI 62546708 

Telefon: 03/ 713 64 10 

Faks: 03/ 713 64 00 

e-pošta: glavna.pisarna@zalec.si 

Predstavnik naročnika: ga. Darja Dobrajc Lukman 

1.2.2 Izdelovalec 

Izdelovalec: 

 

Zavita, svetovanje, d.o.o. 

Tominškova 40 

1000 Ljubljana  

 

Direktor: Matjaž Harmel 

Matična številka: 6158234000 

ID št. za DDV: SI 92303633 

Telefon: 041/ 711-794 

Faks: / 

e-pošta: info@zavita.si 

Predstavnika izvajalca: Klemen Strmšnik in Matjaž Harmel 

  

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

Namen EPO in POSZ je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme za del območja ZN 

»Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, uskladitev gradnje objektov 

in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v 

skladu s trenutno veljavno zakonodajo. 

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

povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za 

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

odmero komunalnega prispevka. Cilji izdelave EPO in POSZ so: 

• analizirano stanje območja opremljanja in načrtovane prostorske ureditve na območju 

opremljanja; 

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

druge dokumentacije, upoštevanih pri izdelavi programa opremljanja; 

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

načrtovanih stavb; 

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

infrastrukture na območju opremljanja; 

• določeni roki za izvedbo in etapnost opremljanja in 

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

območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«. 

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-3) (Uradni list RS, št. 199/21) 

• 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-3) 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. 
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Program opremljanja se sprejme po začetku veljavnosti prostorskega izvedbenega akta občine, ki 

podrobneje določa načrtovane prostorske ureditve za zadevno območje. 

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

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

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

prostorskem informacijskem sistemu se objavi tudi elaborat programa opremljanja. Program 

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

podatkov. 

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-3). 

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-3). 

Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe (ZUreP-3). 

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-3). 

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-3). 

Komunalna oprema so:  



Elaborat programa opremljanja za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone 

Arnovski gozd II« 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  13 

 

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po 

predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

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

površine v javni lasti (ZUreP-3). 

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-3). 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe 

komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini (ZUreP-3). 

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-3). 

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-3). 

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-3). 
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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-3). 

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

predpisov o evidentiranju nepremičnin (ZUreP-3). 

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-3). 

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-3). 

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-3). 

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-3). 

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-3). 

Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov (ZUreP-3). 
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Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s 

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

območju opremljanja (Uredba). 

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

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

meter bruto tlorisne površine objekta (Uredba). 

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

uporablja, ne da bi se nanjo tudi priključil. Med to komunalno opremo praviloma spadajo objekti 

grajenega javnega dobrega v javni lasti: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni 

lasti (parki, zelenice, igrišča, objekti za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranja komunalnih odpadkov ipd. (Uredba). 
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2 OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA IN NAČRTOVANIH PROSTORSKIH 

UREDITEV 

2.1 Opis območja 

Poglavje je v celoti povzeto po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski 

gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, (Zavita, d.o.o., št. projekta 138/2018, 

marec 2018) ter dopolnjeno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Arnovski gozd (TIURB d.o.o., št. proj. 2/19, februar 2022). 

2.1.1 Ureditveno območje za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN 

»poslovne cone Arnovski gozd II«  

 

Del območja ZN »Arnovski gozd« 

Območje OPPN povzema obstoječo parcelacijo in zajema površine, na katerih so načrtovane 

prostorske ureditve, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo ter ureditve, ki so 

potrebne za delovanje prostorskih ureditev, in površine, na katerih so načrtovane ureditve, ki so 

potrebne zaradi prilagoditev obstoječih ureditev. Ureditveno območje vključuje površine med cesto C 

in cesto Arja vas-Žalec ter Črnova-Arja vas na jugu, Arnovskim potokom na vzhodu, avtocesto A1 Arja 

vas-Šentrupert na severu, ter potokom Vršco na zahodu. 

 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd vključuje zemljišča parc. št. 271/1, 

264/12, 266/4, 379/6, 480/3, 264/16, 264/13, 469, 483, 264/5, 481, 264/17, 480/3, 480/4, 264/19, 264/18, 

268/5, 264/8, 264/9, 264/15, 264/10, 264/11, 268/3, 264/12, 264/35-del , 469, 483, vse k. o. Gorica in 

zemljišča pare. št. 1455/197, 1455/198, 1455/202, 1455/206, 1455/211 1455/212, 1455/213, 1455/216, 

1455/217, 1455/252, 1455/253, 1455/254, 1455/255, 1455/256, 1455/258, 1455/261, 1455/262, 1455/263, 

1455/268, 1455/275, 1455/276, 1455/284, 1455/285, 1455/286, 1455/295, 1455/296, 1455/303, 

1455/304, 1455/311, 1455/312, 1455/313, 1455/314, 1455/316, 1455/329, 1455/331, 1455/332, 1455/333, 

1455/334, 1455/335, 1455/336, 1455/337, 1455/338, 1455/414, 1455/415, 1465/1, 1465/7, 1518, 1519, del 

1526/1, del 1526/16 vse k. o. Levec. 

 

Del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 

Območje OPPN se nahaja severno od proizvodnega območja Juteks, južno od avtoceste A1 Arja vas–

Šentrupert ter zahodno od obstoječe poslovne cone Arnovski gozd, na zahodu ga omejujejo kmetijska 

zemljišča. Območje OPPN je veliko 11,96 ha. Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel 

v k.o. Žalec: 1965/4, 1965/7, 1971/2, 1971/3, 2001/1, 01/6, 2001/7, 2001/8, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 

302/1, 302/4, 302/3, 303/1, 303/3, 303/4, 303/5, 304, 305, 306, 323/1, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 324, 

325, 326, 328, 329, 330, 335/2, 339, 340, 345/1, 345/2, 346, 348, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 351, 352, 

353, 354/1, 354/2, 354/3, 355/1, 355/2, 356/1, 356/2, 357, 359, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 365/1, 365/2, 

366/1, 366/2, 367/1, 368/1, 368/2, 368/3, 369/1,369/2, 373/1, 373/2, 373/3, in naslednje parcele ali dele 

parcel v k.o. Levec: 1455/102, 1455/103, 1455/104, 1455/105, 1455/106, 1455/107, 1455/108, 1455/109, 

1455/110, 1455/111, 1455/112, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1506/4, 1506/6, 1506/7, 1506/8, 1528, 1965/6. 

 

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 AR-4 in LO4/2. Osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč, podrobna 

namenska raba: območje gospodarskih con (IG) in območja centralnih dejavnosti (CD). 
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Slika 1: Prikaz namenske rabe iz OPN Občine Žalec (PIS/MOP) 

2.1 Podrobnejši opis za del območja ZN »Arnovski gozd« 

Poglavje je povzeto po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in 

del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« ter dopolnjeno s spremembami in dopolnitvami 

zazidalnega načrta Arnovski gozd (TIURB d.o.o., št. proj. 2/19, februar 2022). 

2.1.1 Ureditveno območje za del območja ZN »Arnovski gozd« 

Območje OPPN povzema obstoječo parcelacijo in zajema površine, na katerih so načrtovane 

prostorske ureditve, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo ter ureditve, ki so 

potrebne za delovanje prostorskih ureditev, in površine, na katerih so načrtovane ureditve, ki so 

potrebne zaradi prilagoditev obstoječih ureditev. 

Ureditveno območje vključuje površine med cesto C in cesto Arja vas-Žalec ter Črnova-Arja vas na 

jugu, Arnovskim potokom na vzhodu, avtocesto A1 Arja vas-Šentrupert na severu, ter potokom Vršco 

na zahodu. 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd vključuje zemljišča parc. št. 271/1, 

264/12, 266/4, 379/6, 480/3, 264/16, 264/13, 469, 483, 264/5, 481, 264/17, 480/3, 480/4, 264/19, 264/18, 

268/5, 264/8, 264/9, 264/15, 264/10, 264/11, 268/3, 264/12, 264/35-del , 469, 483, vse k. o. Gorica in 

zemljišča pare. št. 1455/197, 1455/198, 1455/202, 1455/206, 1455/211 1455/212, 1455/213, 1455/216, 

1455/217, 1455/252, 1455/253, 1455/254, 1455/255, 1455/256, 1455/258, 1455/261, 1455/262, 1455/263, 

1455/268, 1455/275, 1455/276, 1455/284, 1455/285, 1455/286, 1455/295, 1455/296, 1455/303, 

1455/304, 1455/311, 1455/312, 1455/313, 1455/314, 1455/316, 1455/329, 1455/331, 1455/332, 1455/333, 

1455/334, 1455/335, 1455/336, 1455/337, 1455/338, 1455/414, 1455/415, 1465/1, 1465/7, 1518, 1519, del 

1526/1, del 1526/16 vse k. o. Levec 

2.1.2 Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z spremembo in dopolnitvijo ZN 

Z OPPN so načrtovane prostorske ureditve, ki vključujejo naslednje spremembe veljavnega 

prostorskega izvedbenega akta Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 10/11): 

• združitev območij posameznih karejev z oznako A1, A2 in B1 v nov kare B1, 
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• sprememba lokacijskih in drugih pogojev glede umeščanja objektov na parcelo,  

• gradnja večjega objekta s površino cca 51.000 m3 z vratarnico v območju združenih karejev A1, 

A2 in B1,  

• potrebne uskladitve prometne, energetske, komunalne ter ostale infrastrukture v ureditvenem 

območju, 

• ureditev varovanega parkirišča s spremljajočimi servisnimi dejavnosti (v nadaljevanju: ploščad) 

in izvoz iz nje se izvedeta preko južne ceste – ceste E. 

 

(V skladu z veljavnim ZN Arnovski gozd sta izvedena dovozni priključek na Žalsko obvoznico RII – 

451/1448 in začasno krožišče na regionalni cesti RII-451/1448 ter zgrajeni objekti med cesto C (B), 

potokom Vršco ter obvoznico. Nakazani so tudi priključki za ceste, ki so bile načrtovane v smeri sever-

jug. Urbanistično-arhitektonska zasnova ohranja zasnovano prometno omrežje z glavnima cestama C 

(B) in E, ki potekata v smeri vzhod - zahod in dolgoročno omogočata navezavo na območje 

proizvodnih in servisnih dejavnosti zahodno od potoka Vršca. Ohranjajo se varovalni zeleni pasovi 

med avtocesto in cesto E, ob regionalni cesti in ob potoku Vršca ter Arnovskim potokom. Prav tako se 

ohranjajo komunalni koridorji ter zgrajena gospodarska javna infrastruktura. 

Z OPPN so načrtovane prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja, ki vključuje prostorsko 

zaokrožena območja kareja B1. 

V posameznih območjih, ki predstavljajo zaokrožene prostorske in funkcionalne celote, so načrtovane 

naslednje prostorske ureditve: 

B1  

Na območju med cestama C (B) in E, Arnovskim potokom in Vršco je načrtovana gradnja poslovno-

trgovsko-skladiščnega objekta s pripadajočimi parkirnimi, manipulacijskimi in zelenimi površinami. V 

mejah gradbene parcele je v skladu s potrebami investitorja do gradbene meje in v skladu s predpisi 

dovoljena gradnja in izvedba enostavnih objektov: nadstreški, pomožni cestni objekti, začasni objekti, 

urbana oprema. V mejah gradbene parcele je v skladu s predpisi dopustna gradnja in izvedba 

nezahtevnih objektov: ograje, oporni zidovi. 

C1- MOTEL 

V pasu ob avtocesti se umesti motel. 

C2 – CAMLOH 

Na območju kareja C2 med Arnovskim potokom in cesto D je načrtovana ureditev večjega parkirišča 

za tovorna vozila in avtodome ter gradnja spremljajočih objektov (turistično-trgovskega objekta, 

poslovno-skladiščno-servisnega objekta s črpalko za tovorna vozila, turističnega objekta in ploščadi 

za pranje tovornjakov). Parkirišče bo priključeno na cesto D z dvema dovoznima priključkoma. 

D1 – PETROL 

V kareju D1 med cestama D in regionalno cesto RII-451/1448 Arja vas–Žalec je načrtovan bencinski 

servis z nadstrešnico, objektom za EKO-plin in parkirnimi ter manipulacijskimi površinami. Dovoz na 

bencinski servis bo enosmerni z regionalne ceste in ceste D na območje cone Arnovski gozd. Bencinski 

servis bo od javnih prometnic ločen z zelenicami. 

E1 - VAROVANO PARKIRIŠČE S SPREMLJAJOČIMI SERVISNIMI DEJAVNOSTI 

Prostorske ureditve se načrtujejo z upoštevanjem šestpasovne avtoceste A1 pri razcepu Arja vas in 

Šentrupert, ter z upoštevanjem širitve AC. Južno vzdolž avtoceste je pas cestnega sveta, ki omogoča 

nemoteno gradnjo in vzdrževanje avtoceste, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ter sistemi 
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za vodenje in nadzor prometa. Uvoz na ploščad varovanega parkirišča s spremljajočimi servisnimi 

dejavnosti (v nadaljevanju: ploščad) in izvoz iz nje se izvedeta preko južne ceste – ceste E. Tehnični 

elementi prometnih površin se načrtujejo z upoštevanjem prevoznosti tovornega vozila s priklopnikom 

kot merodajnega vozila. Umestitev varovanega parkirišča in bencinskega servisa za tovorna vozila z 

enosmernim prometom se prilagodi obstoječi prometni ureditvi, upoštevajoč širitvi AC in prestavitvi 

avtocestnih zadrževalnikov. Na zahodni strani ploščadi je predviden bencinski servis z vsemi 

pripadajočimi objekti in površinami, ki vključujejo: 

• poslovni objekt, 

• nadstrešnico nad otoki s točilnimi mesti, 

• podzemne rezervoarje s tehnološkimi inštalacijami in 

• parkirišče za osebna vozila. 

Na osrednjem delu je predvideno parkirišče za tovorna vozila. Na vzhodni strani območja je na 

tlakovanem platoju predvideno elektro napajanje za hladilnike. Preostali del območja je namenjen 

manipulacijskim in zelenim površinam. Vzdolž avtoceste se mora ureditveno območje ogradi z 

varovalno ograjo. 

 

Bencinski servis je predviden na zahodni strani območja. Uvozu sledi ploščad namenjena 

manipulacijam vozil in čakalnim vrstam pred točilnimi mesti. Točilna mesta se po potrebi loči na dva 

dela in sicer na točilna mesta za osebna vozila in na točilna mesta za tovorna vozila in avtobuse. 

Parkirišče za osebna vozila je predvideno za uvozom, ob jugozahodnem delu območja. Dopustna je 

ureditev polnilnih mest za električna vozila. Podzemne cisterne z gorivom in ploščad s 

polnilnim/razkladalnim mestom za polnjene so predvidene vzdolž jugovzhodnega roba ploščadi. 

Okvirne tlorisne dimenzije nadstrešnice nad točilnimi mesti so prikazane v kartografskem delu - 

Ureditvena situacija. 

 

Izvede se poslovni objekt z največ dvema etažama, v katerem se uredi trgovsko – gostinski program 

s spremljajočimi prostori. Okvirne tlorisne dimenzije poslovnega objekta so prikazane v kartografskem 

delu_Ureditvena situacija. 

 

Varovano parkirišče za tovorna vozila se od preostalih površin ploščadi loči s prometnim otokom. 

Osrednji del parkirišča se nameni parkirnim mestom za tovorna vozila. Objekti ločenih sanitarij se 

izvedejo kot modularno sestavljene samostojne enote. Priključijo se na vodo, odpadno kanalizacijo in 

elektriko. Uredi se sistem za zagotavljanje nadzora nad uvozom in izvozom vozil ter sistem za stalen 

nadzor območja. Na uvozu in izvozu mora biti zagotovljena zadostna preglednost. 

2.1.3 Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov 

Razmestitev posameznih objektov je določena z: 

• gradbenimi mejami, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa 

so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, 

• horizontalnim gabaritom okvirnih dimenzij načrtovanih objektov, ki so jih posredovali 

posamezni investitorji z dopustnim odstopanjem, detajlno opredeljenim v poglavju »Dopustna 

odstopanja«, 

• točne dimenzije objektov bodo določene na podlagi potreb investitorjev ob upoštevanju 

tehnoloških in logističnih zahtev v fazi izdelave projektov za pridobitev dovoljenja za gradnjo, 

• izvedbo internih prometnih in manipulacijskih površin vključno s parkirnimi površinami za 

zaposlene in obiskovalce v mejah gradbene parcele. 
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Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov v karejih so: 

Kare B1 

Objekt B1-1 

(I. faza) 

poslovni, trgovski, skladiščni objekt 

tlorisne dimenzije: 350,00 m x 125,00 m  

etažnost: P; h = 18,00 m 

oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu, z vertikalnimi arhitektonskimi 

poudarki na fasadi 

dovozi: ureditev dovozov iz načrtovane ceste E (za intervencije tudi s ceste C). 

Objekt B1-1 

(II. faza) 

poslovni, trgovski, skladiščni objekt 

tlorisne dimenzije: 50,00 m x 125,00 m  

etažnost: P; h = 18,00 m 

oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu, z vertikalnimi arhitektonskimi 

poudarki na fasadi 

dovozi: ureditev dovozov iz načrtovane ceste E (za intervencije tudi s ceste C). 

Objekt B1-2 

poslovni, trgovski, skladiščni objekt 

tlorisne dimenzije: 16,50 m x 45,00 m 

etažnost: P+1; h = 8,50 m 

oblikovanje: sodobno, usklajeno z objektom B1-1, z ravno streho v minimalnem naklonu 

dovozi: ureditev dovozov iz načrtovane ceste E (za intervencije tudi s ceste C). 

Objekt B1-3 

vratarnica s cestno tehnico 

tlorisne dimenzije: 5,00 m x 3,50 m, 3,50 m x 20,00 m 

etažnost P; h = 4,00 m 

oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu, oblikovanje usklajeno z 

objektom B1-1 

dovozi: ureditev dovozov z ceste E ali parkirišča (za intervencije tudi s ceste C). 

Kare C1 

Objekt C1 motel 

 okvirne tlorisne dimenzije: 15.50 m – 22.00 m x 40.00 m 

 etažnost stavbe C1: P+4 do P+2 (višinska gradacija stavbe pada proti AC). Višina objekta nad 

terenom je 17.00 metrov merjeno od relativne kote terena/pri vhodu +/- 0.00 do venca 

objekta. 

Kare C2 

Objekt C2-1 

turistično trgovski objekt 

tlorisne dimenzije: 25,00 (10,00) m x 60,00 m 

etažnost: K+P+3 

oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi objekti v 

kareju 

dovoz do objekta je predviden s parkirišča za tovornjake, ki se navezuje na cesto D 

Objekt C2-2 

poslovno-skladiščno-servisni objekt 

tlorisne dimenzije: v gradbenih mejah, opredeljenih v grafičnih prilogah v tlorisnih 

dimenzijah, usklajenih s potrebami investitorja ob upoštevanju tehnoloških in logističnih 

zahtev 

etažnost: K+P ( K+P+3) (h=16,00m) 

oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi objekti v 

kareju 

dovoz do objekta je predviden s parkirišča za tovornjake, ki se navezuje na cesto D 

Objekt C2-3 

turistični objekt 

tlorisne dimenzije: 10,00 m (6,00) x 12,00 m 

etažnost: P 

oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi objekti v 

kareju 

dovoz do objekta je predviden s parkirišča za tovornjake, ki se navezuje na cesto D 
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Objekt C2-4 

ploščad za pranje tovornjakov 

tlorisne dimenzije: 4,00 m x 20,00 m 

dovoz do objekta je predviden s parkirišča za tovornjake 

Objekt C2-5 

črpalka za tovorna vozila 

tlorisne dimenzije: po projektu 

etažnost: P 

Kare D1 

Objekt D1-1 

bencinski servis 

tlorisne dimenzije: 16,00 m x 12,80 m 

etažnost: P 

oblikovanje: sodobno oblikovan bencinski servis z ravno streho v »hišnem slogu« 

investitorja 

dovoz: bencinski servis je prometno povezan s cesto Arja vas–Velenje in cesto D 

Objekt D1-2 

nadstrešnica 

tlorisne dimenzije: 25,60 m x 9,60 m 

etažnost: P 

oblikovanje: sodobno oblikovan objekt z ravno streho v »hišnem slogu« investitorja 

dovoz: bencinski servis je prometno povezan z cesto Arja vas–Velenje in cesto D 

Objekt D1-3 
eko plin 

tlorisne dimenzije: 6,60 m x 2,60 m 

Kare E1 

Objekt E1 

poslovni objekt s trgovsko – gostinskim programom, 

tlorisne dimenzije: 25,00 m x 8,00 m 

etažnost: P 

Pred izvajanjem del je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo. Objekti morajo biti načrtovani 

varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja. 

 
Slika 2: Arhitektonska zazidalna situacija SD ZN Arnovski gozd (oktober 2010) – kare A, B, C in D 
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Slika 3: Arhitektonska zazidalna situacija OPPN SD ZN Arnovski gozd (november 2016) - kare B 

 

 

Slika 4: Ureditvena situacija OPPN SD ZN Arnovski gozd (januar 2018) - kare D 
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Slika 5: Ureditvena situacija OPPN SD ZN Arnovski gozd (junij 2021) - kare E 

2.1.4 Etapnost izvedbe prostorske ureditve 

OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Etapa predstavlja gradnjo 

posameznega objekta ali skupine objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo, vključno z gradnjo za 

njihovo priključitev potrebne prometne, komunalne in energetske infrastrukture do obstoječih 

primarnih infrastrukturnih omrežij, ki skupaj tvorijo zaključeno funkcionalno celoto. Posamezna etapa 

mora biti zgrajena tako, da omogoča neodvisno nadaljevanje gradnje naslednjih etap. 

Pred izdajo uporabnih dovoljenj za stavbe zgrajene na območju kareja B1 mora biti predhodno 

zgrajena, predana v uporabo ter prenešena v last in upravljanje Občini Žalec naslednja komunalna 

infrastruktura: »Cesta D s priključkom na državno cesto, most čez Arnovski potok, cesta E s 

pripadajočimi pločniki (najmanj v dolžini, ki omogoča normalno funkcioniranje kareja B1), vzhodni del 

ceste B (od krožišča do interventne ceste – vzhod), meteorno kanalizacijo z zadrževalniki in javno 

razsvetljavo, ter fekalna kanalizacija in vodovodno omrežje v trasi predvidenih občinskih cest«, 

vključno z zemljišči, na katerih ležijo navedene ceste, saj je navedena komunalna infrastruktura 

predvidena kot javno dobro. Hkrati morajo biti zgrajeni tudi vsi drugi podzemni komunalni vodi, 

katerih trase so predvidene v trasah občinskih cest.  

Kare E1 

OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti 

zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno 

ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 

2.1.5 Dopustna odstopanja 

OPPN določa okvirne tlorisne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni tlorisni gabariti in 

višine, ki upoštevajo tehnološke zahteve investitorja in ustrezne odmike od prometnic ter vodotokov. 

Kot tolerance so dovoljene: 

• spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev; 

• spremembe dimenzij tlorisnih gabaritov objektov (za stavbe) do gradbene meje, določene v 

grafičnih prilogah in višinskih gabaritov do + 25% (osnovni objekt B1-1 je lahko tudi diferenciran 

po višini) ter izvedba nadstrešnic, vse v skladu s tehnološkimi potrebami investitorja na podlagi 

prostorske preveritve v fazi izdelave PGD pod pogojem, da spremembe dimenzij ne bodo ovirale 

kasnejših izvajanj in realizacije OPPN in, da bodo spremembe v skladu s predpisi, zakoni, navodili 

in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja; Stavbe so lahko tudi manjših 

tlorisnih dimenzij, vendar v tem primeru zazidana površina posamezne stavbe ne sme biti manjša 

od 80 % zazidane površine, kot je opredeljena v grafičnih prilogah OPPN. Etažnost objektov se 
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lahko spreminja v odvisnosti od tehnoloških potreb investitorja, vendar se ob tem ne smejo 

spreminjati višinski gabariti objektov kot so dovoljeni s tem odlokom; 

• spremembe tras in gabaritov objektov interne prometne infrastrukture so možne tudi preko 

gradbene meje določene v grafičnih prilogah v skladu s tehnološkimi potrebami investitorja na 

podlagi prostorske preveritve v fazi izdelave PGD pod pogojem, da spremembe dimenzij ne bodo 

ovirale kasnejših izvajanj in realizacije OPPN in, da bodo spremembe v skladu s predpisi, zakoni, 

navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja;  

• spremembe zunanjih ureditev znotraj gradbene parcele, 

• za objekte, za katere je potrebno zagotavljati gradnjo do predpisane maksimalne gradbene linije, 

štejejo samo stavbe in ne gradbeno inženirski objekti (manipulacijske površine, ceste..) ter objekti 

in omrežje gospodarske javne infrastrukture. 

• sprememba namembnosti posameznih delov objekta ali v celoti, vendar le v primeru, da nova 

namembnost ne bo prekomerno obremenjevala okolja; 

• na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, 

komunalnem in energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj 

ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo 

vsebinskega koncepta OPPN; 

• spremembe tras in objektov prometne, komunalne in energetske infrastrukture so mogoče ob 

soglasju vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora in upravljavcev infrastrukture. 

 

Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z 

njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja. 

Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije OPPN, spreminjati vplivov objektov 

in naprav na okolje ter na načrtovani videz območja. Prav tako ne smejo poslabšati bivalne in delovne 

razmere obravnavanega območja. Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so 

dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju, če to pogojujejo 

primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe 

oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN. Spremembe tras in objektov 

prometne, komunalne in energetske infrastrukture so mogoče ob soglasju vseh tangiranih nosilcev 

urejanja prostora in upravljavcev infrastrukture. Dopustne so tolerance pri urejanju zunanjih 

manipulativnih in parkirnih površin, znotraj gradbene parcele. Dopustne so tolerance pri tlorisnih in 

višinskih gabaritih +10% ob soglasju vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora in upravljavcev 

infrastrukture. Tlorisni in višinski gabariti so lahko manjši. 

Kare E1 

Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter od obsega ureditev, 

določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju, tehnoloških, geoloških, 

hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z 

oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega oziroma okoljevarstvenega vidika, ki upošteva 

zadnje stanje tehnike ali omogoča racionalnejšo rabo prostora. Dopustne so spremembe tras in 

objektov gospodarske javne infrastrukture in ostalega komunalnega omrežja na celotnem območju 

OPPN (tudi izven meje ureditvenega območja), če so za to utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, 

ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in 

ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo 

vsebinskega koncepta OPPN in ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer. Odstopanja ne smejo: 

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

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

odstopanji morajo soglašati merodajni nosilci urejanja prostora. 
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2.2 Opis območja opremljanja za del območja OPPN »poslovne cone 

Arnovski gozd II« 

Poglavje je povzeto po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in 

del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«. 

2.2.1 Ureditveno območje za del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 

Območje OPPN se nahaja severno od proizvodnega območja Juteks, južno od avtoceste A1 Arja vas–

Šentrupert ter zahodno od obstoječe poslovne cone Arnovski gozd, na zahodu ga omejujejo kmetijska 

zemljišča. Območje OPPN je veliko 11,96 ha. 

Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Žalec: 1965/4, 1965/7, 1971/2, 1971/3, 

2001/1, 01/6, 2001/7, 2001/8, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 302/1, 302/4, 302/3, 303/1, 303/3, 303/4, 

303/5, 304, 305, 306, 323/1, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 335/2, 339, 340, 

345/1, 345/2, 346, 348, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 351, 352, 353, 354/1, 354/2, 354/3, 355/1, 355/2, 

356/1, 356/2, 357, 359, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 367/1, 368/1, 368/2, 

368/3, 369/1,369/2, 373/1, 373/2, 373/3, in naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Levec: 1455/102, 

1455/103, 1455/104, 1455/105, 1455/106, 1455/107, 1455/108, 1455/109, 1455/110, 1455/111, 1455/112, 

1466/1, 1466/2, 1466/3, 1506/4, 1506/6, 1506/7, 1506/8, 1528, 1965/6 vse k. o. Levec. 

2.2.2 Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN 

Območje poslovne cone Arnovski gozd II, ki je predmet OPPN, predstavlja širitev že delujoče poslovno 

proizvodne dejavnosti iz smeri Juteksa ter širitev načrtovane in delno že izgrajene poslovne cone iz 

smeri Arnovski gozd. Z zapolnitvijo poslovne cone na mikroravni (območje OPPN) se na makroravni 

zagotavljajo prostorski pogoji za širitev poslovnih dejavnosti ter nadaljnji razvoj gospodarstva v celotni 

Savinjski dolini in širšem regionalnem ter državnem prostoru. Glede na znane potrebe gospodarstva 

je v delu širitve poslovne cone prilagojena velikost posameznih karejev za že znane investitorje, v delu 

pa se dopuščajo dovolj fleksibilne možnosti za izgradnjo poslovnih dejavnosti potencialnih 

investitorjev. Območje širitve poslovne cone se bo napajalo z novima cestama, ki predstavljata 

nadaljevanje prometne mreže iz obstoječega poslovnega območja Arnovski gozd. 

Območje je razdeljeno na posamezne parcele, namenjene gradnji, ki se v skladu s podanimi pravili 

poljubno oblikujejo. Znotraj teh območij pa si lahko posamezni investitorji v skladu s podanimi pravili 

svobodno zasnujejo svoje območje, ob pogoju, da ne vplivajo na izgradnjo osnovne prometne mreže 

ter ostale gospodarske javne infrastrukture. 

V neposredni bližini območja OPPN oziroma na samem območju OPPN so že v veljavi izvedbeni 

prostorski akti, ki urejajo območja, na katerih se vrši ali pa je načrtovana proizvodna, trgovska, 

poslovna dejavnost ter dejavnost prometa in skladiščenja oziroma oskrba z električno energijo. 

Vzhodno od območja OPPN sta v veljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem 

načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03) in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09), v pripravi pa so 

še spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (faza javna razgrnitev), ki po vsebini zajemajo skoraj 

celotno prvotno ureditveno območje Arnovskega gozda.  

Južno od predmetnega območja OPPN se prostor ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ZN industrijskega območja Juteks (Uradni list RS, št. 5/03). Zahodno od predmetnega območja 

OPPN pa je izdelana Strokovna podlaga za širitev PC Arnovski gozd v okviru aktivnosti za pripravo in 
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sprejem občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje, št. proj. 

321/07-A1/08, oktober 2008). 

Območja določenih veljavnih izvedbenih prostorskih aktov in tistih, ki so v pripravi (vključno s 

predmetnim OPPN) bodo po uveljavitvi izvedbenih prostorskih aktov oziroma po izgradnji načrtovanih 

posegov in prostorskih ureditev tvorila veliko zaključeno proizvodno območje in eno večjih poslovnih 

con tako v regionalnem kot državnem merilu. Zato se pri pripravi OPPN kot strokovna podlaga 

smiselno upoštevajo določila vseh izvedbenih prostorskih aktov (veljavnih in tistih, ki so v pripravi), in 

se le-ta nanašajo na ustrezne vsebinske in oblikovne značilnosti predvidene zazidave, na načrtovane 

ureditve infrastrukture, na vodne ureditve in podobno. 

2.2.3 Vrste dopustnih dejavnosti 

Znotraj ureditvenega območja OPPN so dovoljene različne gospodarske dejavnosti: proizvodna, 

obrtno-servisna, skladiščna, trgovska, gostinska z občasno nastanitvijo za delavce v proizvodnem 

območju 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. 

Izrecno je prepovedana gradnja stanovanjskih stavb (šifra 11 v prilogi Uredbe o uvedbi in uporabi 

enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03; 

v nadaljevanju: uredba), stavb splošnega družbenega pomena (šifra 126 v prilogi uredbe) in drugih 

nestanovanjskih stavb (šifra 127 v prilogi uredbe). V primeru, da se pri predhodnih arheoloških 

raziskavah ali v času gradnje izkaže, da se na območju OPPN nahaja arheološko najdišče, je dovoljena 

njegova prezentacija. Izrecno je prepovedana gradnja rudarskih objektov (šifra 2301 v prilogi uredbe) 

in sežigalnice odpadkov iz razdelka energetski objekti (šifra 2302 v prilogi uredbe). 

Izrecno se prepovejo naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08): 

• SKD 23.5, naziv Proizvodnja cementa, apna, mavca, 

• SKD 23.6, naziv Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca. 

Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in so določene 

v Prilogi I Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 

izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 72/07). 

Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če poseg 

dosega ali presega predpisan prag, in so določene v Prilogi II Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 72/07), razen če je poseg s tem odlokom izrecno dovoljen. Če poseg predpisanega praga iz 

prejšnjega stavka ne dosega, je dovoljen. 

2.2.4 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje 

in gradnjo 

Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del 

Na območju OPPN je dopustna: 

• gradnja novega objekta, 

• rekonstrukcija, pri čemer se prostornina stavb ne spremeni za več kakor 10%; povečanje 

prostornine ob rekonstrukciji ni možno, če obstoječa stavba presega maksimalne prostorske 

izvedbene pogoje glede velikosti, ki so predpisani za nove stavbe – v tem primeru se 

rekonstrukcija izvaja v okviru obstoječih gabaritov obstoječe stavbe, 

• odstranitev objekta in 

• vzdrževanje. 
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Stavbe 

Umestitev in maksimalni tlorisni gabariti novih stavb so določeni z regulacijskimi črtami, in sicer v 

okviru gradbene meje (stavbe so lahko locirane zgolj znotraj območja pozidave z objekti), pri kateri 

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

infrastrukture. Dovozi k stavbam oziroma na parcelo, namenjeno gradnji se uredijo z osnovne cestne 

mreže, in sicer iz severne vezne ceste, južne vezne ceste, prečne ceste ali dovoznih cest, uvozi v stavbe 

pa z manipulacijskih površin oziroma parcele, namenjene gradnji. Vhodi za pešce se lahko uredijo s 

pločnikov ob cestni mreži. Pri vseh stavbah je potrebno upoštevati regulacijske elemente ter smeri 

dovozov na parcele, ki so razvidni iz grafičnega dela OPPN. 

Pri izgrajevanju območja oziroma posameznih parcel, namenjenih gradnji, je potrebno upoštevati 

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, razen če je v grafičnem delu OPPN 

določeno drugače. Minimalni odmiki stavb od južne in severne vezne ceste so 10.00 m, od prečne 

ceste pa 5.00 m. Strehe so ravne ali imajo naklon max. 12%. Kritina je temna ali se ravna po fasadi. 

Material in konstrukcije objektov niso predpisane. Maksimalna višina objekta nad terenom v območjih 

od B1 do B5 je 15.00 metrov merjeno od relativne kote terena +/- 0.00 do najvišje točke objekta. 

Maksimalna višina objekta nad terenom v območjih od B6 do B14 je 15.00 metrov merjeno od relativne 

kote terena +/- 0.00 do najvišje točke objekta; na površini 16% celotne parcele, namenjene gradnji, pa 

je lahko v območjih od B6 do B14 maksimalna višina objekta nad terenom 20.00 m merjeno od 

relativne kote terena +/- 0.00 do najvišje točke objekta. Možna je izvedba kletne etaže objektov. 

Glede na sestavo tal je smiselno temelje zasnovati na mreži plitkih pasovnih temeljev v globini 

minimalno 1.0 m pod koto tlaka zunanje ureditve v vrhnjih slojih zaglinjenega oziroma peščenega 

proda. Ob ocenjeni – predvideni globini temeljenja ca. 1.5–2.0 m pod koto terena, je potrebno 

predvideti lokalno poglabljanje izkopov za temelje. Objekte je mogoče temeljiti tudi v večjih globinah 

ob upoštevanju vrednosti za dopustno obtežbo temeljnih tal, ki so podane v geološko-

geomehanskem elaboratu (PLANUM d.o.o., štev.: 1232/09, Maribor, 6. 1. 2010). 

Točne dimenzije objektov bodo določene na podlagi potreb investitorjev ob upoštevanju tehnoloških 

in logističnih zahtev v fazi izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. Vsi 

posegi v prostor (parkirišča, ograja …) morajo biti zaradi zahtev nosilca urejanja prostora s področja 

varstva gozdov od meje vodnega zemljišča reguliranega vodotoka Vršca, to je od zgornjega roba 

brežine, oddaljeni minimalno 10.00 m. Pri načrtovanju in umeščanju stavb je potrebno upoštevati 

odmike od plinovoda ter druge omejitve, ki so določene v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, 

obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02). 

Pomen regulacijskih elementov: 

• gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma načrtovane stavbe ne smejo presegati, 

lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča, 

• minimalni odmik od meje je obvezen najmanjši odmik stavbe od parcelne meje, ki ga je 

potrebno upoštevati, 

• minimalni odmik od ceste je obvezen najmanjši odmik stavbe od ceste in pločnika, ki ga je 

nujno potrebno upoštevati, 

• nove prometne površine so površine, namenjene prometu in so v javni rabi, 

• faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je določen kot razmerje med zazidano 

površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. 
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Zunanja ureditev 

Celotno območje znotraj posameznih parcel, namenjenih gradnji je namenjeno za izvedbo internih 

servisnih cest, ureditev parkirišč za zaposlene in stranke ter manipulacijskih površin. Te površine so 

lahko v celoti asfaltirane oziroma tlakovane, zaželena pa je ureditev zelenic. 

Ob komunikacijah med severno vezno cesto, južno vezno cesto, prečno cesto in parcelami, namenjeni 

gradnji je obvezna umestitev zelenega pasu v širini minimalno 2.00 m ter zasaditev drevja v obliki 

drevoredne zasaditve, kjer pa prostor to dopušča, pa tudi zasaditev večjih skupin drevja in grmovnic. 

Drevoredna zasaditev drevja je obvezna skladno z grafičnim delom OPPN kot tudi zasaditev z 

grmovnicami in drevjem na območju parkirišč. Za območja mirujočega prometa je potrebno izbrati 

ustrezne listopadne drevesne vrste, izrecno pa niso dovoljene: topoli (Populus sp.), jerebike (Sorbus 

sp.), divji kostanj (Aesculus hippocastanum) in druge oblike, ki izrazito onesnažujejo s plodovi. 

Obvezna je tudi zasaditev ob desnem bregu reguliranega vodotoka Vršca, in sicer ob smiselnem 

upoštevanju načina zasaditve, predpisanega v zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 

33/92, 78/03 in 30/09), ki ureja zasaditev obeh strani vodotoka z ozelenitvijo brežin z obvodnimi 

vrstami drevja grmaste rasti in oblikovanje sklenjene živice, ki se na posameznih mestih prekine zaradi 

vzdrževanja vodotokov. 

Zasaditev na navedenem, vzhodnem delu OPPN se izvede kot zeleni pas širine 15 m, ki se ureja kot: 

• v pasu širine 5 m, tik ob zahodnem bregu regulirane Vršce, kot pas zasaditve z avtohtonimi 

grmovnimi in drevesnimi vrstami (izključno listavci) tako, da je zapolnjen celoten vertikalni 

profil in ustvarjen koridorski pas ob prestavljeni strugi vodotoka Vršce z namenom 

protierozijske zaščite brežini vodotoka in tako, da bo dana zaščita pri prehodih živali oziroma 

zagotovljena možnost opravljanja koridorske zasaditve in s tem funkcija ohranjanja biotske 

raznovrstnosti; v zasaditev se vključi večji delež rastišču primernih avtohtonih plodonosnih vrst; 

v tem pasu je izrecno prepovedano umeščanje sprehajalnih stez ali prometnic, gradnja 

začasnih in pomožnih objektov ter deponiranje gradbenega materiala; proizvodnja lesa je v 

tem pasu zasaditve drugotnega pomena, 

• v pasu širine 10 m, 5 m od zahodnega brega regulirane Vršce, na varovalnem pasu 

predstavljenega plinovoda, kot pas travnih površin; v tem pasu je izrecno prepovedana gradnja 

začasnih objektov ter deponiranje gradbenega ali drugega materiala. 

Obvezna je zasaditev na severnem delu območja OPPN v širini minimalno 10.00 m, kar predstavlja 

vizualno bariero med območjem poslovnih dejavnosti in avtocesto. V tem pasu je obvezna zasaditev 

z visokodebelnimi drevesnimi vrstami, lahko pa tudi z ostalim rastlinjem. Poleg funkcije zelene bariere 

se lahko v območju zasaditve uredijo tudi parkirna mesta, ob pogoju, da se kot povozna površina 

uporabijo travne plošče. Pri izbiri drevesnih vrst na območju OPPN je potrebno upoštevati klimatske 

in specifične rastiščne razmere ter zahteve za zadrževanje prahu, zmanjšanje hrupa in velikosti 

habitata. Pri zasaditvi je potrebno upoštevati trase obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Kot 

vzdrževalci zelenih in ostalih javnih površin so zadolženi zemljiškoknjižni lastniki teh zemljišč. Hkrati so 

zadolženi tudi za pripravo režima vzdrževanja teh zemljišč. Niveleta na območjih B mora biti 

prilagojena niveletam cest. 

Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 

Dovoljena je postavitev ograje višine do maksimalno 2.00 m, in sicer na sam rob parcele, namenjene 

gradnji. Ograje morajo biti transparentne oziroma panelne v zeleni barvi. Postavitev reklamnih panojev 

ali napisov ter usmerjevalnih tabel ob cesti se uredi enotno za celotno cono. Na območju križišča med 

južno vezno cesto in prečno cesto se lahko postavi skupni totem za oglaševanje ali podoben 

oglaševalni element v višini maksimalno 15.00 m. Znotraj vsake parcele, namenjene gradnji se lahko 
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znotraj gradbene meje umesti oglaševalni pano oziroma oznaka podjetja, ki pa ne sme presegati višine 

strešnega venca stavbe; dovoljena je zgolj posredna, indirektna osvetlitev panojev oziroma oznak 

podjetij v smeri od zgoraj navzdol, s čimer se zmanjša svetlobno onesnaženje, neonska osvetlitev 

panojev oziroma oznak podjetij ni dopustna. 

Dovoljena je postavitev vseh ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo osnovni funkciji 

stavb in se na njih navezujejo in priključujejo ter ne smejo presegati maksimalne višine 15.00 m, razen 

če ni s tem odlokom drugače določeno. 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 ter skupnega totema, morajo biti 

umeščeni znotraj gradbene meje (območja pozidave z objekti) in jo lahko presegajo zgolj zaradi 

varnostnih oziroma tehnoloških potreb same stavbe. V varovalnem pasu avtoceste za investitorjevo 

dejavnost ali katerokoli drugo dejavnost reklamiranje v kakršnikoli obliki ni dovoljeno. 

Geomehanski pogoji in usmeritve 

Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno upoštevati geološko-geomehanski elaborat (PLANUM 

d.o.o., štev.: 1232/09, Maribor, 6. 1. 2010), ki ga je v nadaljnjih fazah projektiranja potrebno dopolniti s 

podrobnejšimi geomehanskimi raziskavami, kolikor bo to potrebno. Objekti morajo biti načrtovani 

varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja. 
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Slika 6: Zazidalna situacija OPPN poslovne cone Arnovski gozd II (april 2010) 
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2.2.5 Parcelacija 

Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih za gradnjo. Določenih je več parcel, namenjenih 

gradnji: 

Parcela, namenjena gradnji 'A1' 

Zajema parcelo v velikosti ca. 17.600 m² znotraj katere se nahaja celotna prometna ureditev, vključno 

z gospodarsko javno infrastrukturo ter vodnim zadrževalnikom in vse predvidene zelene površine z 

drevoredi, razen območja zasaditve na severnem delu območja OPPN. Ta parcela, namenjena gradnji 

se nameni kot javno dobro. 

Parcele, namenjene gradnji od 'B1' do 'B14' 

Zajema parcele, namenjene gradnji različnih velikosti. Te parcele so namenjene gradnji stavb, 

nezahtevnih in enostavnih objektov, zunanji ureditvi ter gradnji internih priključkov na gospodarsko 

javno infrastrukturo. Število in velikost parcel, namenjenih gradnji je lahko poljubno, pri čemer je 

dovoljeno premikanje zgolj tistih posameznih mej parcel, namenjenih gradnji, ki imajo to možnost 

prikazano v načrtu parcelacije v grafičnem delu OPPN. Ravno tako je dovoljena delitev parcel, 

namenjenih gradnji, pri čemer pa v nobenem primeru nova parcela, namenjena gradnji, ne sme biti 

manjša od 1000 m². Premikanje mej parcel, namenjenih gradnji ali njihova delitev je možna zgolj v 

pravokotni smeri sever–jug ali vzhod–zahod, in sicer kot je to prikazano na načrtu parcelacije v 

grafičnem delu OPPN. Lomljenje ali rotiranje mej parcel, namenjenih gradnji ali samih parcel, 

namenjenih gradnji, ni dovoljeno. 

2.2.6 Etapnost 

Načrtovane ureditve se izvajajo v dveh posameznih etapah (1. in 2. etapa). 

1. etapa 

Pred posegi v prostor je potrebna prestavitev potoka Vršca, da bo območje OPPN poplavno varno. 

Ravno tako mora biti istočasno izvedena prestavitev visokotlačnega plinovoda, ki bo potekal na 

desnem bregu prestavljenega potoka Vršca. Prestavitev potoka Vršce in plinovoda je pogoj za 

realizacijo, izvede pa se ob upoštevanju pogojev upravljavcev. 

2. etapa 

Po izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka je dovoljena izvedba vseh ureditev skladno s predpisanimi 

pogoji. 

Zaradi racionalnosti izvedbe lahko v karejih B1, B2, B3, B6, B7, B8, B9 in B14 1. in 2. etapa potekata 

vzporedno, pri čemer mora biti zagotovljen nemoten dostop do območja OPPN. Pogoj za pridobitev 

uporabnih dovoljenj za stavbe in celotno infrastrukturo je dokončno izvedena regulacija Vršce in 

prestavljen plinovod. Izgradnja prometne, komunalne, energetske ter ostale javne infrastrukture mora 

slediti faznosti izgradnje posameznih stavb ter mora biti izvedena pred njihovo izgradnjo ali hkrati z 

njo. 

2.2.7 Dopustna odstopanja 

Pri nadaljnjem načrtovanju stavb je dovoljeno parcele, namenjene gradnji povečevati ali zmanjševati, 

in sicer v skladu z 29. členom odloka. Število parcel oziroma njihova velikost se lahko poljubno 

spreminja. Pri tem je potrebno za vsako parcelo zagotoviti priključke na javno cesto ter na ostalo 

gospodarsko infrastrukturo. Vse dovozne ceste se lahko poljubno premikajo, pri čemer je potrebno 

upoštevati varnostno razdaljo med posameznimi križišči. Dovozni cesti A in B se lahko premikata v 

smeri vzhod–zahod, pri čemer morata tvoriti skupno križišče na severni vezni cesti. Dovozna cesta C 

pa se lahko premika v smeri sever–jug. Dovozne ceste je možno tudi krajšati, vendar ob pogoju, da je 
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zagotovljen dostop vsem parcelam, namenjenih gradnji. Vse te spremembe ne smejo vplivati na 

izvedbo podrobnega načrta. Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege posameznih stavb ter 

ostalih ureditev, vendar je potrebno upoštevati minimalne odmike od sosednjih parcel, namenjenih 

gradnji. Stavbe je dovoljeno postavljati tudi bližje sosednjim parcelam, vendar zgolj ob soglasju 

lastnikov le-teh. Ni jih pa dovoljeno postavljati bližje javnim cestam in meji vodnega zemljišča 

reguliranega vodotoka Vršca. 

Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem 

načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne 

smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. 

Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev 

terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe. 

Dovoljena so odstopanja glede določil umestitve TP in oblikovanja parcele, namenjene gradnji za TP 

v območju OPPN, in sicer: 

• predvidena je postavitev TP na parceli, ki je v solastništvu Občine Žalec in fizične osebe, 

• kolikor predvidena umestitev ne zagotavlja možnosti ureditve lastništva upravljavca TP na 

predlagani lokaciji, je možna tudi drugačna umestitev TP, s čimer mora soglašati upravljavec, 

• za oblikovanje velikosti parcele, namenjene gradnji, na kateri je predvidena postavitev TP, ne 

veljajo določila o minimalni velikosti parcele, namenjene gradnji. 

Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z 

odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo. 
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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 spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, 

št. 78/03, 30/09, 10/1, 2/17, 38/17, 27/18), 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list 

RS, št. 55/10, 90/11), 

• Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Arnovski gozd (TIURB d.o.o., št. proj. 2/19, februar 2022). 

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), 

• Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja 

OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (Zavita, svetovanje, d.o.o., marec 2018), 

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

za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 

(Uradni list RS, št. 13/13, 100/13, 2/17, 28/18, 34/19), 

• Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Žalec, marec - maj 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 

Arnovski gozd (dokument z dne 21. 11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 

302/14 – november 2016), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in 

dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za 

urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 6/17) in Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (TIURB d.o.o., št. proj. 2/19, februar 

2022).  

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, ureditvi vodotokov, zadrževalnih bazenov 

meteornih voda in zelenih površin. Poleg tega so bile odstranjene površine parcel, za katere je že 

sklenjena pogodba o opremljanju zemljišč med občino Žalec in investitorji (EHO d.o.o., EDIT d.o.o., 

Janez Pušnik in Zdenka Pušnik). Te površine so B9, B12, B13 in B14 vse v coni Arnovski gozd II. 

Tako, so bile v obračunska območja vključene le zazidljive parcele namenjene gradnji znotraj meje 

območja urejanja, ki glede na izvedeno analizo in izračune iz grafičnih podlag Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 

(dokument z dne 21. 11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 302/14 – 

november 2016), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora 

iz Celja pod št. proj. 6/17) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone 

Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10) znašajo 207.086,82 m2. V primeru fekalne in meteorne 

kanalizacije je bila od teh površin odšteta še del površina gradbene parcele B1, ki se že lahko 

neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo. 

Preglednica 1: Površina parcel na posameznem območju 

Oznaka parcele Površina parcele (m2) 

del območja ZN »Arnovski gozd« 

Parcela B1 133.257,39 

Parcela C1 2.487,28 

Parcela C2 16.386,00 

Parcela D1 5.546,15 

Parcela E1 22.370,00 

del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 

Parcela B1 6.100,00 

Parcela B2 5.800,00 

Parcela B3 5.600,00 

Parcela B4 5.700,00 

Parcela B5 4.100,00 

Parcela B6 5.000,00 

Parcela B7 5.000,00 

Parcela B8 5.000,00 

Parcela B10 3.150,00 

Parcela B11 3.960,00 

Skupaj 229.456,82 
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4.2 Bruto tlorisne površine načrtovanih stavb 

Podatke o bruto tlorisni površini objektov smo določili na podlagi Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 21. 

11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 302/14 – november 2016), Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski 

gozd (dokument z dne 09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 6/17) 

in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list 

RS, št. 55/10).  

Za objekte na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v 9. členu Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 21. 

11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 302/14 – november 2016) določeni 

pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, ki so bili povzeti za določitev bruto tlorisne 

površine objektov. Za objekt C2-2, kjer bruto tlorisne površine objektov niso podrobneje določene, je 

bilo s predstavniki Občine Žalec usklajeno, da se za izračun bruto tlorisne površine objektov vzame 

površino predvidene gradbene linije maksimalnega tlorisnega gabarita in se jo zmanjša za 3 m pas 

(buffer) okoli gradbene linije. Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.1.3 Pogoji 

glede lege, velikosti in oblikovanja objektov«. 

Za objekt C1 na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v 4. členu Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 

09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 6/17) določeni pogoji glede 

lege, velikosti in oblikovanja objektov, ki so bili povzeti za določitev bruto tlorisne površine objektov. 

Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.1.3 Pogoji glede lege, velikosti in 

oblikovanja objektov«. 

Za objekt E1 na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v določene bruto tlorisne površine na podlagi 

okvirne tlorisne dimenzije poslovnega objekta so prikazane v kartografskem delu - Ureditvena 

situacija.  

Za objekte na delu območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« so v 7. členu Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/2010) določene 

rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. V omenjenem 

členu je določen samo faktor zazidanosti, ki je lahko maksimalno 0,8 in pa maksimalna višina objektov. 

Ker ni bilo nikjer določenih tlorisnih gabaritov objektov in etažnosti, je bilo s predstavniki Občine Žalec 

usklajeno, da se za izračun bruto tlorisne površine objektov upošteva površino območja pozidave 

objekta, ki se jo pomnoži s faktorjem zazidanosti 0,8, ter tako dobi maksimalno tlorisno površino 

objektov. Glede etažnosti pa je bilo usklajeno, da se pri vseh objektih upošteva etažnost P+1. Razlog 

za takšno odločitev leži v izkušnjah Občine Žalec z gradnjo tovrstnih objektov v zadnjem obdobju, ko 

so se na podobnih območjih na območju Občine Žalec tovrstni gradili v le dveh etažah. Podrobnejši 

opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.2.4 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji 

in usmeritve za projektiranje in gradnjo«.  
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Preglednica 2: Določitev bruto tlorisnih površin predvidenih objektov 

Oznaka objektov Tlorisne dimenzije (m) 

Tlorisne 

površine 

(m2) 

Število etaž 

Maksimalno 

število etaž 

v objektih 

Bruto 

tlorisna 

površina 

objekta 

del območja ZN »Arnovski gozd« 

Objekt B1-1 (I. faza) 350,00 m x 125,00 m 43.750,00 P (h = 18,00 m) 1 43.750,00 

Objekt B1-1 (II. faza) 50,00 m x 125,00 m 6.250,00 P (h = 18,00 m) 1 6.250,00 

Objekt B1-2 16,50 m x 45,00 m 742,50 P+1 (h = 8,50 m)  2 1.485,00 

Objekt B1-3 

vratarnica 5,00 m x 3,50 m,  

cestna tehnica 3,50 m x 20,00 m 17,50 P (h = 4,00 m) 1 17,50 

Objekt C1 15,50 m – 22,00 m x 40,00  778,91 P+4 do P+2  5 3.115,66 

Objekt C2-1 25,00 (10,00) m x 60,00 m 1.083,70 K+P+3 3 3.251,10 

Objekt C2-2 

v gradbenih mejah, opredeljenih 

v grafičnih prilogah v tlorisnih 

dimenzijah, usklajenih s 

potrebami investitorja ob 

upoštevanju tehnoloških in 

logističnih zahtev 1.293,73 K+P ( K+P+3)  3 3.881,19 

Objekt C2-3 10,00 m (6,00) x 12,00 m 90,00 P 1 90,00 

Objekt C2-4 4,00 m x 20,00 m 80,00 0 0 0,00 

Objekt C2-5 po projektu 251,14 P 0 0,00 

Objekt D1-1 16,00 m x 12,80 m 204,80 P 1 204,80 

Objekt D1-2 25,60 m x 9,60 m 245,76 P 0 0,00 

Objekt D1-3 6,60 m x 2,60 m 17,16 p 0 0,00 

Objekt E1 25,00 m x 8,00 m 200,00 P 1 200,00 

del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 

Objekt B1 4.681,24 3.744,99 K+P+1 2 7.489,98 

Objekt B2 4.503,84 3.603,07 K+P+1 2 7.206,14 

Objekt B3 4.260,08 3.408,06 K+P+1 2 6.816,13 

Objekt B4 4.821,55 3.857,24 K+P+1 2 7.714,48 

Objekt B5 2.907,92 2.326,34 K+P+1 2 4.652,67 

Objekt B6 4.169,10 3.335,28 K+P+1 2 6.670,56 

Objekt B7 4.172,24 3.337,79 K+P+1 2 6.675,58 

Objekt B8 4.191,26 3.353,01 K+P+1 2 6.706,02 

Objekt B10 2.079,50 1.663,60 K+P+1 2 3.327,20 

Objekt B11 3.256,01 2.604,81 K+P+1 2 5.209,62 

Skupaj 124.713,63 
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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 za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN 

»poslovne cone Arnovski gozd II« 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 del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd 

II« 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  

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki je povzet po Programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski 

gozd II« ter dopolnjeno s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Arnovski gozd (TIURB d.o.o., 

št. proj. 2/19, februar 2022). 

5.2.1 Ureditev cestnega omrežja za del območja ZN »Arnovski gozd« 

Za napajanje obrtne cone Arnovski gozd je izveden priključek na regionalno cesto RII-451/1448 Arja 

vas-Žalec. Za dostop na kompleksa C2-CAMLOH in D1-PETROL sta načrtovana novo križišče - krožišče 

na cesto RII-451/1448 Arja vas-Žalec in nov desni uvozni priključek na bencinski servis z navedene 

regionalne ceste. 
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Pogoj za obratovanje poslovne cone skladno s smernicami Ministrstva za infrastrukturo in prostor - 

Direkcije RS za ceste so: 

• umestitev križišča – krožišča na regionalni cesti RII-451/1448 v km 0,314 ter ureditev ceste D, 

• v varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav 

za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje, 

• DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte in njihove 

funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica 

obratovanja avtoceste, glede na načrtovane ukrepe v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh 

ukrepov za zaščito območja in objektov je obveznost investitorjev novih posegov. 

Poslovna cona Arnovski gozd ima delno zgrajeno cestno omrežje. Območje obdelave se prioritetno 

navezuje na predvideni cesti D in E. Na že zgrajeni cesti C in B (vzhodni del ceste B je potrebno še 

izgraditi), pa se območje obdelave navezuje le za potrebe intervencije. Načrtovana je dograditev 

cestnega omrežja s cesto D (kompleks B1, C2-CAMLOH in D1-PETROL) in cesto E dolžine 598,00 m, ki 

poteka na severnem delu območja OPPN od Arnovskega potoka dalje. Širina vozišča ceste E znaša 

minimalno 7,00 m (2 x 3,5 m). Cesta E bo asfaltirana in obrobničena ter z enostranskim hodnikom za 

pešce minimalne širine 1,5 m. 

Uvozi in dostopi za nove objekte so predvideni preko ceste D in E. S ceste C in B so možni uvozi in 

dostopi le v primeru intervencij. Podrobna mesta uvozov se opredelijo v fazi izdelave projektov za 

pridobitev dovoljenja za gradnjo. Ob levem bregu potoka Vršca je načrtovana javna pešpot in 

kolesarska pot. V vzhodnem delu gradbene parcele (ob Arnovskem potoku) je načrtovana 

intervencijska cesta - vzhod v lasti investitorja, širine 7.00 m. Občina Žalec na njej pridobi služnost, ki 

je časovno omejena in sicer do izgradnje ceste E preko Vršce s krožno navezavo na obstoječo cestno 

mrežo. Natančni pogoji uporabe te intervencijske ceste, se opredelijo v služnostni pogodbi. Služnost 

za predmetno intervencijsko cesto, pa mora biti podeljena Občini Žalec še pred pridobitvijo 

uporabnega dovoljenja za I. fazo objekta B1-1. 

 Pogoji za projektiranje občinskih cest so: 

• Pri načrtovanju je treba zagotoviti varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu. 

• Predvideni objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi 

povezavami morajo biti predvideni tako, da bo omogočena zadostna preglednost na cestnih 

priključkih in križiščih (izračunan preglednostni trikotnik). Novo predvideni objekti s svojimi gabariti 

in zunanjimi ureditvami ne smejo ogrožati prometne ureditve in prometne varnosti na 

povezovalnih cestah in ne smejo omejevati preglednosti na cestnih priključkih in križiščih.  

• Cestni priključki, križišča in njihova neposredna okolica (zasaditev dreves, ograje ipd.) ob 

povezovalnih cestah morajo biti urejeni, tako da je zagotovljena zadostna preglednost s 

povezovalnih cest na cestne priključke, križišča in obratno.  

• Na novih povezovalnih cestah, zunanjih ureditvah, parkiriščih ipd. je potrebno urediti 

odvodnjavanje po predpisih. 

• Na celotnem območju OPPN se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna prometna 

signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in 

Zakonom o varnosti cestnega prometa. Postavljanje drogov z reklamnimi tablami, totemov ter 

zastavnih drogov v pasu za postavitev prometne signalizacije ter v preglednem trikotniku križišč 

in cestnih priključkov je na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 

cestah ter Pravilnika o projektiranju cest prepovedana. 

• Posegi v vodno in priobalno zemljišče vodotokov, ki so skladno s 37. členom Zakona o vodah 

izjemoma dovoljeni (javna infrastruktura), morajo biti načrtovani v skladu z 84. členom Zakona o 

vodah (ZV-1, Ur. list RS, štev. 67/02 in ZV-1A, štev. 57/08), in sicer tako, da ne bo ogrožena 

stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča, da bo zagotovljena varnost pred škodljivim 
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delovanjem voda, da ne bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja, ter da ne bo 

onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 

• Premostitve preko vodotokov so skladno s 37. čl. Zakona o vodah (ZV-1, Ur. list RS, št. 67/02 in 

ZV-1A, štev. 57/08) možne samo kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in kasneje izvedene 

pa morajo biti tako, da ne bodo imele negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda. 

Za območje je predvidena izgradnja meteorne kanalizacije. Ta se preko dveh zadrževalnih bazenov 

vodi s prelivom v potok Vršco in Arnovski potok. Odvodnjavanje manipulativnih, voznih površin ter 

površinskih vod s parkirišč in objektov je predvideno preko peskolovov in požiralnikov. 

Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v skladu z geotehničnimi pogoji. Dimenzije kanalov se 

določi na podlagi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu oziroma funkcionalni enoti. Pri 

načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih 

vsebujejo veljavni prepisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o odvajanju komunalnih in 

padavinskih odpadnih vod. Posamezni objekti se lahko priključijo na kanalizacijsko omrežje samo 

preko jaška z enim priključkom. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora 

biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. 

Za priključevanje motela se upošteva PGD projektna dokumentacija »Javna komunalna infrastruktura 

za OPPN Arnovski gozd I«, izdelalo podjetje Savinjaprojekt d.o.o., št. projekta 19/12, junij 2012, in 

projekt 19/17, ki predvideva opremo območja z odvajanjem odpadne meteorne vode. 

5.2.2 Ureditev cestnega omrežja del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd 

II« 

Glavno prometno napajanje območja OPPN se izvede iz jugovzhoda preko intervencijske ceste C in 

preko premostitvenega objekta čez vodotok Vršca, kar ureja zazidalni načrt Arnovski gozd (Uradni list 

RS, št. 33/92, 78/03 in 30/09). Prometnica predstavlja južno vezno cesto. Druga smer glavnega 

prometnega napajanja območja OPPN se izvede iz severovzhoda preko prometnice, v ZN Arnovski 

gozd imenovani cesta E – dovozna cesta za kamionsko parkirišče Juteks. Prometnica predstavlja 

severno vezno cesto. Severna in južna vezna cesta bosta služili tudi za napajanje širitve poslovne cone 

proti zahodu. Med obema cestama je predvidena prečna cesta, in sicer v smeri sever–jug. 

Severna in južna vezna cesta ter prečna cesta so širine 7.00 m. Pri izvedbi južne in prečne vezne ceste 

je predviden pločnik širine 1.60 m. Zelenica v širini 1.00 m je predvidena obojestransko pri vseh 

primarnih povezovalnih cestah. Betonski robniki na omenjeni cesti bodo dvignjeni nad niveleto asfalta. 

Obravnavane ceste bodo obrobničene z betonskimi robniki 15/25 cm, ki se polagajo na betonsko 

podlago MB 20 cm. Prečni sklon cest bo predvidoma enostranski in bo znašal od 1% do 2.5%. Višinska 

umestitev prometne infrastrukture in objektov mora biti najmanj na višini H (Q100)+0.5 m potoka 

Vršca. Vzdolžni skloni se prilagodijo predvideni višinski ureditvi cone. Nivelete cest morajo biti 

prilagojene niveletam posameznih karejev, ki so podani v OPPN. Sestav zgornjega ustroja povoznih 

površin je sledeč: 

• 3 cm asfalt beton, 

• 6 cm bitu drobir, 

• 40 cm min. tampon. 

Sestav zgornjega ustroja hodnika za pešce je sledeč: 

• 3 cm asfalt beton, 

• 6 cm bitu drobir, 

• 30 cm min. tampon. 
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Predvidene so tudi tri dovozne ceste, ki se navezujejo na osnovno prometno mrežo. Na parcelah št. 

297/3, 297/5, 302/3, 303/4, 1965/6, 373/1, 366/1, k.o. Žalec, tj. na skrajnem južnem robu OPPN, tik ob 

območju Juteksa, je dovoljena izgradnja ceste, druge infrastrukture, parkirišč ali zelenega pasu. Na 

območju teh parcel se lahko uredijo tudi dostopi iz južne vezne ceste proti jugu, na območje Juteksa. 

V križišču med južno vezno cesto in prečno cesto je dovoljena izgradnja osnovne napajalne ceste za 

kompleks Juteksa. Podrobnejši pogoji glede ureditve križišč (semaforizacija, levi zavijalni pasovi ipd.) 

so predmet nadaljnjih podrobnejših projektov. 

Premostitve preko (reguliranega) vodotoka Vršca so skladno s 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, 

Uradni list RS, št. 67/02) možne samo kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in kasneje izvedene 

pa morajo biti tako, da ne bodo imele negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda. 

Na območju OPPN se predvideva tudi izgradnja javne razsvetljave. Le-ta bo izvedena s tipskimi 

kandelabri (nadzemna višina 5–9 m) in svetilkami, ki bodo ustrezale obstoječi zakonodaji – Uredba o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in dopolnitvi Uredbe o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109/07) in vgrajenimi varčnimi 

sijalkami. Razdalja med kandelabri bo ca. 20 do 30 m. Oddaljenost od roba cestišča bo znaša od 0.5 

m do ca. 1 m. Predvideni kablovodi: NAYY – J 4 x 16 do 25 mm2. Prižigališče JR bo v prostostoječi NN 

omarici locirani ob predvideni TP 20/0.4 kV Juteks V. Lahko se uporabi tudi katero izmed obstoječih 

prižigališč na kompleksu Arnovskega gozda.  

Za potrebe odvoda meteornih vod je na obravnavanem območju predvidena meteorna kanalizacija. 

Meteorni kanal bo potekal ob fekalnem kanalu, v cestnem telesu, in sicer v horizontalnem odmiku 1,0 

m. Iztoke iz parkirnih prostorov in manipulativnih površin je potrebno opremiti z lovilcem olja pred 

priključitvijo na meteorni kanal. Za premere meteornih cevi do 400 mm je predviden rebrast PVC, za 

večje premere pa armiran centrifugiran beton. Na projektirane kanale se lahko priključijo samo 

padavinske vode. Odvajanje padavinskih vod je potrebno urediti tudi v skladu z določili 92. člena 

Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 

odtok padavinskih vod z utrjenih površin. Na območjih manipulacijskih površin so predvidene travne 

plošče, okolica objektov pa se v čim večji meri zatravi. Za novo predvidene asfaltirane površine je 

potrebno predvideti zadrževanje padavinskih vod pred izlivom v površinske odvodnike. 

Odvod meteornih vod območja predvidenega OPPN-ja se zaključi z zemeljskim zadrževalnim 

bazenom meteornih vod na jugovzhodnem delu območja, od tod pa je predviden iztok v površinski 

odvodnik Vršca. Meteorna kanalizacija se zaključi z zadrževalnim bazenom, velikosti 1.400 m3 pred 

iztokom v potok Vršca. Funkcija zadrževalnega bazena meteornih odplak je retenzija volumna, ki je 

računska razlika med predvidenim in obstoječim stanjem ter odtočnim časom t. Izpust padavinskih 

vod iz zadrževalnega bazena mora biti načrtovan tako, da ne posega v svetli profil vodotoka. Izpustna 

glava mora biti oblikovana pod naklonom brežine vodotoka. Na območju izpusta mora biti struga 

ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Grafični prikaz ureditve cestnega omrežja in javne 

razsvetljave je prikazan v kartografski prilogi 4a. 

5.2.3 Fekalna kanalizacija za del območja ZN »Arnovski gozd« 

Za odvod fekalnih, tehnoloških in meteornih vod je previden ločen sistem kanalizacije, ki se vodi preko 

obstoječega črpališča na ČN Kasaze. Fekalne in tehnološke odplake območja se vodijo preko fekalnih 

kanalov v fekalno kanalizacijo v cesti C . V cesti C je že zgrajen javni zbirni kanal DN250 za fekalne in 

tehnološke odplake. Uporabniki tehnološke vode morajo pred priključitvijo na zbirni kanal zgraditi 

merilno mesto, skladno z zakonodajo in očistiti tehnološke vode do stopnje, ki dovoljuje nadaljnje 

čiščenje na centralni čistilni napravi. 
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Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v skladu z geotehničnimi pogoji. Dimenzije kanalov se 

določi na podlagi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu oziroma funkcionalni enoti. Pri 

načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih 

vsebujejo veljavni prepisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o odvajanju komunalnih in 

padavinskih odpadnih vod. Posamezni objekti se lahko priključijo na kanalizacijsko omrežje samo 

preko jaška z enim priključkom. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora 

biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. 

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju 

odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/1999 in 40/2004) in pravilnikom o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/2002), ter Uredbe 

o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 

47/05 in 45/07). 

Za priključevanje motela se upošteva PGD projektna dokumentacija »Javna komunalna infrastruktura 

za OPPN Arnovski gozd I«, izdelalo podjetje Savinjaprojekt d.o.o., št. projekta 19/12, junij 2012, in 

projekt 19/17, ki predvideva opremo območja z odvajanjem fekalne vode. 

Kare E1 

Priključitev predvidenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje je možna, preko obstoječih revizijskih 

jaškov na javno kanalizacijsko omrežje južno od obravnavanega območja. Za predvidene objekte na 

obravnavanem območju je potrebno izgraditi sekundarno kanalizacijsko omrežje in izdelati ustrezno 

projektno dokumentacijo. Komunalne odpadne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno 

z veljavno zakonodajo. Potrebno je izvesti kanalizacije za komunalno odpadno vodo, na katero se 

priključijo poslovni objekt in objekti ločenih sanitarij. Komunalne odpadne vode iz kuhinje je potrebno 

ločeno odvajati in predhodno očistiti v ločevalniku maščob z izločanjem maščob rastlinskega ali 

živalskega izvora v skladu s standardom SIST EN 1825. 

5.2.4 Fekalna kanalizacija za del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 

Obravnavani del poslovne cone Arnovski gozd II se bo lahko priključil na že izgrajeno kanalizacijsko 

omrežje, ki se zaključuje s ČN v Kasazah. Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu: 

• čiste meteorne vode se preko zadrževalnika odvajajo v površinski odvodnik, 

• fekalne odplake se odvajajo na primarni kolektor na ČN Kasaze. 

Odplake uporabnikov se odvajajo preko predhodno betonskih revizijskih jaškov s priključnimi nastavki 

za spajanje s PE cevi. Uporabniki tehnološke vode morajo pred priključitvijo na javni kanal zgraditi 

merilno mesto, skladno z zakonodajo in prečistiti tehnološke vode do stopnje, da je mogoče nadaljnjo 

čiščenje na centralni čistilni napravi. Kvaliteta odpadne vode pred izlitjem v javno kanalizacijo mora 

biti v mejah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja 

(Uradni list RS, št. 35/96). 

Fekalno kanalizacijo je potrebno projektirati tako, da zajame vse objekte, ki so predvideni v tem 

območju. Za posamezne objekte so predvideni priključni jaški premera 800 mm. Predviden premer 

fekalne kanalizacije je PVC DN 250 mm. Projekt sekundarne kanalizacije s pripadajočimi hišnimi 

priključnimi jaški je potrebno izdelati skladno s pogoji upravljavca javne kanalizacije JKP Žalec d.o.o.. 

Grafični prikaz ureditve omrežja fekalne kanalizacije je prikazan v kartografski prilogi 4b. 
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5.2.5 Vodovodno omrežje za del območja ZN »Arnovski gozd« 

Za zagotavljanje zadostne količine pitne in požarne vode je na območju poslovne cone ZN Arnovski 

gozd že izgrajen javni glavni vodovod v izvedbi NL DN 200, ki na zahodni strani vstopa na predvideno 

območje ZN Arnovski gozd in se zaključuje z vozliščem v betonskem jašku na parcelni št. 268/5. V tem 

jašku je izveden odcep DN 125, ki je predviden za oskrbovanje obravnavanega območja OPPN. 

Napajanje objekta se izvede preko zunanjega vodomernega jaška. Za oskrbo predvidene zazidave bo 

zgrajen vodovod iz nodularne litine, katerega potek je razviden iz situacije. 

Za zagotovitev požarne varnosti bodo izvedeni nadzemni hidranti DN 80, ki se napajajo preko 

internega voda. Vsi odcepi in jaški se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Predviden 

vodovod bo izveden skladno s pogoji upravljavca vodovoda. Vodovod se zgradi iz atestiranih 

materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji. 

Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov morajo biti upoštevana vsa določila, 

ki jih vsebujejo veljavni predpisi, predvsem podzakonski akt, ki ureja oskrbo z vodo. Upoštevati je treba 

veljavni pravilnik glede tehnične izvedbe in uporabe vodovodnih naprav. 

Za priključevanje motela se upošteva PGD projektna dokumentacija »Javna komunalna infrastruktura 

za OPPN Arnovski gozd I«, izdelalo podjetje Savinjaprojekt d.o.o., št. projekta 19/12, junij 2012, in 

projekt 19/17, ki predvideva opremo območja s pitno vodo. 

Kare E1 

Oskrba predvidenih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko javnega vodovoda, 

ki se nahaja vzhodno od obravnavanega območja v cestnem telesu ali preko javnega vodovoda, ki se 

nahaja severozahodno od obravnavanega območja. Za predvidene objekte na obravnavanem 

območju je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje in izdelati ustrezno projektno 

dokumentacijo. Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo 

nadzemnih hidrantov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. Montažo vodovodnega 

priključka lahko izvede le operater vodovodnega omrežja ali od njega pooblaščeni izvajalci pod 

nadzorom operaterja vodovodnega omrežja. V fazi izvedbe del je obvezno sodelovanje s strokovnimi 

službami upravljavca vodovodnega omrežja. Obvezno je upoštevanje določil veljavne zakonodaje, ter 

kataster vodovodnih naprav in objektov. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, 

si je pred izdelavo projektne dokumentacije potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 

vodovodne infrastrukture. 

5.2.6 Vodovodno omrežje za del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 

Za poslovno cono Arnovski gozd je izgrajen javni glavni vodovod v izvedbi NL DN 200 mm, ki na 

zahodni strani vstopa na območje ZN Arnovski gozd in se zaključuje z vozliščem v betonskem jašku. Iz 

omenjenega jaška je izveden odcep v izvedbi PE Ø 125 mm predviden za oskrbovanje severovzhodnega 

dela Poslovne cone Arnovski gozd na katerega je mogoča priključitev novih objektov. 

Razširjen del poslovne cone Arnovski gozd se bo oskrboval z vodo iz javnega vodovoda v izvedbi PE 

Ø 125 mm, ki se nahaja na obravnavanem območju. Del obstoječega vodovoda v izvedbi PE Ø 125 mm, 

ki prečka predvideno gradbeno linijo, se bo odstranil in nadomestil z novim cevovodom od skrajnem 

zahodnem delu območja OPPN. Za novo traso prestavljenega vodovoda bo potrebno izdelati 

projektno dokumentacijo. 

Upoštevati je potrebno predvideno poselitev na področju nove pozidave. Za sekundarno vodovodno 

omrežje bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v 

posameznih objektih glede na njihovo namembnost. 
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Za zagotovitev požarne varnosti je predvideno hidrantno omrežje z izvedbo nadzemnih hidrantov. Pod 

cestnimi površinami je predvidena uporaba cevovodov iz nodularne litine. Vsi odcepi in hišni priključki 

se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. 

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

5.2.7 Javne površine za del območja ZN »Arnovski gozd« 

Zemljino iz izkopa je treba uporabiti pri urejanju zelenih površin in brežin. Pri izbiri drevesnih vrst je 

treba upoštevati klimatske in specifične rastiščne razmere ter zahteve za zadrževanje prahu, 

zmanjšanju hrupa in velikosti habitata. Pred izvedbo zunanje ureditve je treba izdelati načrte, ki morajo 

upoštevati usmeritve tega OPPN in uskladiti trase komunalnih vodov z načrtom zasaditve. Postavitev 

objektov za oglaševanje je dovoljena na lokacijah (parcelah), za katere poda občina pisno soglasje. 

Ureditev javnih zelenih površin 

Obvezna je ohranitev in ponovna zasaditev (tam, kjer so bili izvedeni nedovoljeni poseki) varovalnih 

zelenih pasov: 

• južno od avtoceste, 

• severno od Žalske obvoznice, 

• ob vodotokih Vršca in Arnovski potok. 

Obvezna je zasaditev drevoredov v zelenih pasovih ob glavnih prometnicah, cestah C in E ter ob 

Arnovskem potoku. 

Ureditev zelenih površin v karejih  

Obvezna je zasaditev drevja ob parkiriščih ter glavnih in internih servisnih cestah. Z zelenimi pasovi 

naj bodo poudarjene meje med posameznimi kareji. Zelene površine bodo zasajene s pokrovnim 

grmičevjem in zatravljene, večje ob Arnovskem potoku in ob cesti C pa z neformalnimi skupinami 

avtohtonega drevja.  

Zemljino iz izkopa je treba uporabiti pri urejanju zelenih površin in brežin. Pri izbiri drevesnih vrst je 

treba upoštevati klimatske in specifične rastiščne razmere ter zahteve za zadrževanje prahu, 

zmanjšanju hrupa in velikosti habitata. 

5.2.8 Javne površine za del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 

Ob komunikacijah med severno vezno cesto, južno vezno cesto, prečno cesto in parcelami, namenjeni 

gradnji je obvezna umestitev zelenega pasu v širini minimalno 2.00 m ter zasaditev drevja v obliki 

drevoredne zasaditve, kjer pa prostor to dopušča, pa tudi zasaditev večjih skupin drevja in grmovnic.  

Drevoredna zasaditev drevja je obvezna skladno z grafičnim delom OPPN kot tudi zasaditev z 

grmovnicami in drevjem na območju parkirišč. Za območja mirujočega prometa je potrebno izbrati 

ustrezne listopadne drevesne vrste, izrecno pa niso dovoljene: topoli (Populus sp.), jerebike (Sorbus 

sp.), divji kostanj (Aesculus hippocastanum) in druge oblike, ki izrazito onesnažujejo s plodovi. 

Zajema parcelo v velikosti ca. 17.600 m² znotraj katere se nahaja celotna prometna ureditev, vključno 

z gospodarsko javno infrastrukturo ter vodnim zadrževalnikom in vse predvidene zelene površine z 

drevoredi, razen območja zasaditve na severnem delu območja OPPN. Ta parcela, namenjena gradnji 

se nameni kot javno dobro. Grafični prikaz ureditve javnih površin je prikazan v kartografski prilogi 4d. 

5.2.9 Ureditev elektroenergetskega omrežja za del območja ZN »Arnovski gozd« 

Energija za napajanje predvidenih objektov je na voljo na predvidenih SN elektroenergetskih 

podzemnih vodih predvidene razdelilne transformatorska postaje Žalec. Za zagotovitev kvalitetnega 

napajanja in priključevanja objektov je načrtovana izgradnja dveh transformatorskih postaj (TP). 
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Priključki morajo biti izvedeni kot kabelski priključki položeni v zemljo ali kabelsko kanalizacijo. Pri vseh 

nadaljnjih fazah načrtovanja je treba upoštevati Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd – OPPN 

– Idejni projekt Vegrad projektivni biro d.o.o., št. 106/8 – november 2010. 

5.2.10 Ureditev elektroenergetskega omrežja za del območja OPPN »poslovne cone 

Arnovski gozd II« 

Energija za napajanje predvidenih odjemalcev znotraj OPPN je na razpolago na SN zbiralnicah 20 kV 

predvidene TP 20/0.4 kV Juteks V in TP 20/0.4 kV Juteks IV. Predvideni transformatorski postaji bosta 

vzankani v obstoječ kablovod 20 kV TP 20/0.4 kV Juteks V – TP 20/0.4 kV Arnovski gozd. 

 Predvidena distribucijska mreža znotraj kompleksa OPPN bo izvedena z zemeljskimi kablovodi: 

• SN kablovodi 20 kV: 3 x (NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2, 20 kV, 

• NN kablovodi 1 kV: E- AYY(AY2Y) – J 4 x (35 do 150)SM + 1.5RE mm2. 

Priključno merilna mesta za posamezne objekte bodo v predvidenih NN razdelilno merilnih omaricah 

Rp nameščenih na mejah parcel, na fasadah objektov oziroma v energetskih prostorih v samih objektih 

na stalno dostopnem mestu.  

Opremljanje zemljišč za gradnjo z elektroenergetskim distribucijskim omrežjem se izvaja v sklopu 

državnih gospodarskih javnih služb zato v tem programu opremljanja stroški gradnje niso prikazani saj 

niso del končnega obračuna stroškov, ki bo podlaga za obračun komunalnega prispevka. 

5.2.11 Ureditev telekomunikacijskega omrežja za del območja ZN »Arnovski gozd« 

TK priključki so na razpolago na že zgrajenem območju poslovne cone Arnovski gozd. Za 

priključevanje načrtovanih objektov na javno TK omrežje je treba v fazi projektne dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati projekt TK priključka na javno TK omrežje in pridobiti nanj 

soglasje upravljavca Telekom Slovenije d.d. Postavitev baznih postaj sistema mobilne telefonije za 

zagotavljanje zadostnega ter kvalitetnega signala je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi in 

zahtevano dokumentacijo. 

5.2.12 Ureditev telekomunikacijskega omrežja za del območja OPPN »poslovne cone 

Arnovski gozd II« 

Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase TK omrežja. Trase so na razpolago pri upravljavcu 

Telekom Slovenija. Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je potrebno predvideti in vrisati 

idejne trase TK vodov. Predvidijo se naj optični kabli, uvlečeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi in 

ustreznimi TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom. Prav tako se znotraj objektov predvidijo optični kabli s 

tipiziranimi materiali in elementi. Na obravnavanem območju je dovoljena gradnja objektov in naprav 

brezžične telefonije, med drugim tudi baznih postaj. Višina le-te ni omejena. Pri načrtovanju objektov 

in naprav omrežja brezžične telefonije mora investitor upoštevati zakonodajo s področja elektronskih 

komunikacij, predpise o elektromagnetnemu sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter ostalo 

zakonodajo, ki se nanaša na gradnjo teh objektov. Predvidena je izgradnja novega TK omrežja, ki se 

bo navezalo na obstoječe TK omrežje. Za priključitev predvidenih objektov na TK omrežje je potrebno 

izdelati ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s pogoji soglasodajalca. 

Opremljanje zemljišč za gradnjo z telekomunikacijskim omrežjem se izvaja v sklopu državnih 

gospodarskih javnih služb (Telekom Slovenije) oz. pogojih tržnih mehanizmov (telekomunikacije), zato v 

tem programu opremljanja niso prikazani stroški gradnje telekomunikacijskega omrežja saj niso del 

končnega obračuna stroškov, ki bo podlaga za obračun komunalnega prispevka. 
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5.2.13 Ureditev plinovodnega omrežja za del območja ZN »Arnovski gozd« 

Območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu prenosnega plinovoda R32A, od M2 v km 45+200-MRP 

Žalec (Ø 100 mm, tlak 50 bar) in v varovalnem pasu prenosnega plinovoda R232A MRP Žalec-MRP 

Mlekarna (Ø 150 mm, tlak 6 bar) in znotraj varnostnega odmika MRP Žalec (6 bar). 

Za vse posege v 2 x 100 m varovalnega pasa je pri nadaljnjem načrtovanju pridobiti pogoje in soglasje 

operaterja. 

Srednjetlačno plinovodno omrežje PEHD Ø 90 in Ø 180 tlak 4 bar poteka v cesti C. Novo plinovodno 

omrežje za napajanje predvidenih objektov se navezuje na obstoječe in dogradi skladno s pogoji 

upravljavca, kot je prikazano na grafičnem načrtu št. 7 grafičnega dela OPPN. 

Upoštevati je vzporedne odmike in odmike pri križanjih z drugo gospodarsko infrastrukturo v skladu 

s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim 

tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02), in sicer minimalno 0,4 m z ustrezno zaščito tudi 

0,3 m. Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani upravljavca. 

5.2.14 Ureditev plinovodnega omrežja za del območja OPPN »poslovne cone Arnovski 

gozd II« 

Skozi območje OPPN poteka v smerni sever-jug obstoječ prenosni plinovod R23A, od M2 v km 

45+200 – MRP Žalec (premer 100 mm, tlak 50 bar, stacionaža ca. 570 m, občina Žalec). 

Na območju OPPN je predvidena prestavitev visokotlačnega plinovoda, ki bo potekal na desnem 

bregu prestavljenega potoka Vršca, skladno s pogoji upravljavca. Pri načrtovanju prestavitve plinovoda 

je potrebno upoštevati tudi načrtovano prestavitev potoka Vršca in predvideti zasipavanje opuščenih 

delov struge potoka s kvalitetnim in nosilnim materialom. Faznost gradnje obeh mora biti načrtovana 

tako, da bo zagotovljena dolgoročna stabilnost in varnost plinovoda, gradnja plinovoda pa 

omogočena na že konsolidiranem in stabilnem terenu, brez kasnejšega posedanja. Vse faze 

predlaganih rešitev mora projektant usklajevati z družbo Geoplin plinovodi. 

V situacijo komunalnih vodov so vrisane tudi trase predvidenih novih distribucijskih krakov plinovoda 

ter plinovodnih priključkov (trasa je določena v sodelovanju s predstavnikom družbe Mestni plinovodi 

d.o.o. Koper). Upoštevani so vzporedni odmiki in odmiki pri križanjih v skladu s Pravilnikom o tehničnih 

pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 

16 bar (Uradni list RS, št. 26/02), in sicer min. 0.4 m oziroma z ustrezno zaščito tudi 0.3 m. Na 

obravnavanem območju je predvidena izgradnja objektov, za katere je potrebno predvideti priključke 

na plinovodno omrežje za potrebe ogrevanja z zemeljskim plinom. 

Izgradnjo priključkov na plinovodno omrežje lahko izvaja le distributer zemeljskega plina ali njega 

pooblaščene inštitucije. Plinomeri se postavijo na mesto in na način, ki ga določi predstavnik 

pooblaščenega upravljavca. Mesto postavitve plinomerov mora biti lahko dostopno za odčitavanje in 

nadzor, izven eventuelnih ograj oziroma vkomponirano v ograjo. Plinovodno omrežje, plinovodne 

priključke in plinske inštalacije v posameznih novih objektih je potrebno projektno obdelati v skladu s 

tehničnimi pogoji, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 

Za poseganja v nadzorovani pas plinovoda nad 16 bar je potrebno upoštevati omejitve, ki jih določa 

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 

16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02). 



Elaborat programa opremljanja za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone 

Arnovski gozd II« 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  46 

 

Opremljanje zemljišč za gradnjo z plinovodnim omrežjem se izvaja v sklopu državnih gospodarskih 

javnih služb zato v tem programu opremljanja niso prikazani stroški gradnje plinovodnega omrežja saj 

niso del končnega obračuna stroškov, ki bo podlaga za obračun komunalnega prispevka. 

Na spodnji sliki je prikaz gospodarske javne infrastrukture za del območja ZN »Arnovski gozd« in del 

območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«. 

 

  
Slika 7: Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture za del območja ZN »Arnovski gozd« in del 

območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 
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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 letu 2013, 2016 in 2018 ter prenova 

EPO v letu 2022. Stroški izdelave projektne dokumentacije izhajajo iz ocenjenih vrednosti, ki so bile 

usklajene z naročnikom in so bile navedene že v veljavnem POSZ iz leta 2018. Na podlagi navedenega 

so v elaborat vključene vrednosti programov opremljanja iz leta 2013, 2016 in 2018, prenova EPO v 

letu 2022, ter stroškov izdelave projektne dokumentacije, 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. program opremljanja kos 3 / 13.978,75 

2. prenova programa opremljanja v letu 2022 kos 1 4.990,41 4.990,41 

SKUPAJ 18.969,16 

B. DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 

1. programsko strateški dokumenti kos / / / 

2. prostorsko izvedbeni akti kos / / / 

3. idejna zasnova kos / / / 

4. stroški izdelave projektne dokumentacije kos / / 193.956,86 

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

6. projektantski nadzor ur / / / 

7. koordinator varstva pri delu ur / / / 

SKUPAJ 193.956,86 

SKUPAJ IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO 

KOMUNALNO OPREMO 
212.926,02 

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. Po podatkih naročnika ni bilo stroškov 

predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo, kar je razvidno iz spodnje 

preglednice. 

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. hidro-geološko poročilo kos / / / 

2. okoljsko poročilo kos / / / 

3. prometna študija kos / / / 

4. hidrotehnične strokovne podlage kos / / / 

5. energetske, komunalne, prometne kos / / / 

6. študija osončenosti kos / / / 

SKUPAJ 0,00 

SKUPAJ STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
0,00 
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6.1.1  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. Po podatkih predstavnikov občine Žalec je predviden odkup zemljišč za vse 

ceste, razen za cesto D, katere površina je v 20 % že v občinski lasti. Na podlagi navedenega je bilo 

ugotovljeno, da bo potrebno odkupiti še zemljišča v skupni površini 17.962,81 m2. 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 m2 17.925,00 15,22 272.818,50 

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 272.818,50 

B. ZAZIDANO ZEMLJIŠČE 

1. odškodnina za zemljišče / / / 0,00 

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

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

4. stroški za cenitve / / / 0,00 

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

6. ostali stroški / / / 0,00 

7. stroški kreditov / / / 0,00 

8. organizacija izvedbe del / / / 0,00 

SKUPAJ 0,00 

SKUPAJ STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 272.818,50 

6.1.2 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 Programu opremljanja stavbnih zemljišč za del 

območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« iz leta 2018. 

Dopolnjene so bile samo vrednosti izgradnje fekalnega in vodovodnega omrežja za parcelo E1, ter 

odstranjene ureditve zelenih površin na območju parcele E1. Skladno z obsegom predvidene ureditve 

so predvideni stroški gradnje nove komunalne opreme, ki so po posameznih sklopih predstavljeni v 

spodnji preglednici. 
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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 m2 14.126,99 45,00 635.714,55 

2. Izgradnja javne razsvetljave kos 42 1.898,79 79.749,18 

3. Izgradnja razdelilnika cestne razsvetljave  

(elektro priključek in prižigališče) 
kos 1 2.500,00 2.500,00 

4. Izgradnja pločnikov m2 2.614,02 45,00 117.630,90 

5. Ureditev bankin ob cesti C m2 396,66 13,00 5.156,58 

6. Izgradnja premostitvenih objektov kos 2 141.950,29 283.900,58 

7. Izgradnja meteorne kanalizacije m1 2.101,73 160,00 336.277,44 

8. Izgradnja zadrževalnega bazena meteornih voda kos 3 22.000,00 66.000,00 

SKUPAJ 1.526.929,23 

B. FEKALNA KANALIZACIJA  

1. Izgradnja fekalne kanalizacije m1 1.313,96 153,00 201.036,34 

2. Izgradnja fekalne kanalizacije za parcela E1 m1 314,00 153,00 48.042,00 

SKUPAJ 249.078,34 

C. VODOVODNO OMREŽJE  

1. Izgradnja vodovodnega omrežja m1 2.861,16 95,00 271.810,40 

2. Postavitev hidrantov kos 13 950,00 12.350,00 

3. Izgradnja vodovodnega omrežja za parcelo E1 m1 21,20 95,00 2.014,00 

SKUPAJ 284.160,40 

D. JAVNE POVRŠINE 

1. Izgradnja zelenih površin m2 17.547,00 10,50 184.243,50 

SKUPAJ 184.243,50 

SKUPAJ VSA PREDVIDENA OPREMA 2.244.411,47 

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

proračunu.  

6.1.3 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 

hidromelioracij terena ter stroški prestavitev obstoječe komunalne infrastrukture izhajajo iz dejanskih 

stroškov izvedbe, ki so bile usklajene z naročnikom in so bile že navedene v veljavnem Programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne 

cone Arnovski gozd II«. 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 kos / / / 

2. ureditev meje oboda območja kos / / / 

3. parcelacije in ureditev mej kos / / / 

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

5. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ 0,00 
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B. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA 

1a. hidromelioracija terena (prestavitev vodotokov, itd.) - 1. 

faza m 369,8 395,43 146.231,85 

1b. hidromelioracija terena (prestavitev vodotokov, itd.) - 2. 

faza m 175 395,43 69.201,12 

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

3. odstranitev zelenega pokrova - gozd (grmovje z drevjem 

in odstranitev panjev) 
m2 / / / 

4. zavarovanje plazovitega terena m2 / / / 

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

6a. prestavitev obstoječe komunalne infrastrukture - 1. faza m 394 437,47 172.363,47 

6b. prestavitev obstoječe komunalne infrastrukture - 2. faza m 285 437,47 124.679,16 

7. arheološka izkopavanja kos / / / 

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

9. organizacija izvedbe del kos / / / 

10. preddela in ostala pripravljalna dela (zakoličenje osi, 

zavarovanje gradbišča, postavitev gradbenih profilov, 

postavitev opreme, razna nepredvidena dela) 

kos / / / 

11. ureditev platojev (izkop in odvodnjavanja platojev, 

odstranitev obstoječega vodovoda) 
kos / / / 

12. ostala zaključna dela kos / / / 

SKUPAJ 512.475,60 

SKUPAJ DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME 512.475,60 

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 za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne 

cone Arnovski gozd II«. Obračunska območja so bila določena na podlagi grafičnih podatkov Odloka 

o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (UL RS, št. 78/03, 30/09, 10/1, 

2/17, 38/17, 27/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II 

(UL RS, št. 55/10, 90/11) ter predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in 

dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (TIURB d.o.o., št. proj. 2/19, februar 2022), 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. 
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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 grafičnih 

podatkov Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (UL RS, št. 

78/03, 30/09, 10/1, 2/17, 38/17, 27/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne 

cone Arnovski gozd II (UL RS, št. 55/10, 90/11) ter predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (TIURB d.o.o., št. proj. 2/19, februar 

2022). 

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, ureditvi vodotokov, zadrževalnih bazenov 

meteornih voda in zelenih površin. Poleg tega so bile odstranjene površine parcel, za katere je že 

sklenjena pogodba o opremljanju zemljišč med občino Žalec in investitorji (EHO d.o.o., EDIT d.o.o., 

Janez Pušnik in Zdenka Pušnik). Te površine so B9, B12, B13 in B14 vse v coni Arnovski gozd II. 

Tako, so bile v obračunska območja vključene le zazidljive parcele namenjene gradnji znotraj meje 

območja urejanja, ki glede na izvedeno analizo in izračune iz grafičnih podlag Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 

(dokument z dne 21. 11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 302/14 – 

november 2016), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora 

iz Celja pod št. proj. 6/17) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone 

Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10) znašajo 207.086,82 m2. V primeru fekalne kanalizacije je bila 

od teh površin odšteta še del površina gradbene parcele B1, ki se že lahko neposredno priključuje na 

obstoječo komunalno opremo.  

Preglednica 8: Določitev skupne površine parcel na obračunskem območju 

Vrsta opreme Obračunsko območje 
Površina parcel  

na obračunskem območju (m2) 

Cestno omrežje OBO_C 229.456,82 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 188.980,73 

Vodovodno omrežje OBO_V 229.456,82 

Javne površine OBO_JP 229.456,82 

 

Podatke o bruto tlorisni površini objektov smo določili na podlagi Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 21. 

11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 302/14 – november 2016), Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski 

gozd (dokument z dne 09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 6/17) 

in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list 

RS, št. 55/10).  
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Za objekte na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v 9. členu Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 21. 

11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 302/14 – november 2016) določeni 

pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, ki so bili povzeti za določitev bruto tlorisne 

površine objektov. Za objekt C2-2, kjer bruto tlorisne površine objektov niso podrobneje določene, je 

bilo s predstavniki Občine Žalec usklajeno, da se za izračun bruto tlorisne površine objektov vzame 

površino predvidene gradbene linije maksimalnega tlorisnega gabarita in se jo zmanjša za 3 m pas 

(buffer) okoli gradbene linije. Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.1.3 Pogoji 

glede lege, velikosti in oblikovanja objektov«. 

Za objekt C1 na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v 4. členu Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 

09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 6/17) določeni pogoji glede 

lege, velikosti in oblikovanja objektov, ki so bili povzeti za določitev bruto tlorisne površine objektov. 

Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.1.3 Pogoji glede lege, velikosti in 

oblikovanja objektov«. 

Za objekt E1 na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v določene bruto tlorisne površine na podlagi 

okvirne tlorisne dimenzije poslovnega objekta so prikazane v kartografskem delu - Ureditvena 

situacija.  

Za objekte na delu območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« so v 7. členu Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/2010) določene 

rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. V omenjenem 

členu je določen samo faktor zazidanosti, ki je lahko maksimalno 0,8 in pa maksimalna višina objektov. 

Ker ni bilo nikjer določenih tlorisnih gabaritov objektov in etažnosti, je bilo s predstavniki Občine Žalec 

usklajeno, da se za izračun bruto tlorisne površine objektov upošteva površino območja pozidave 

objekta, ki se jo pomnoži s faktorjem zazidanosti 0,8, ter tako dobi maksimalno tlorisno površino 

objektov. Glede etažnosti pa je bilo usklajeno, da se pri vseh objektih upošteva etažnost P+1. Razlog 

za takšno odločitev leži v izkušnjah Občine Žalec z gradnjo tovrstnih objektov v zadnjem obdobju, ko 

so se na podobnih območjih na območju Občine Žalec tovrstni gradili v le dveh etažah. Podrobnejši 

opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.2.4 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji 

in usmeritve za projektiranje in gradnjo«.  

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

Vrsta opreme Obračunsko območje 
Bruto tlorisna površina objektov  

na obračunskem območju (m2) 

Cestno omrežje OBO_C 124.713,63 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 107.224,40 

Vodovodno omrežje OBO_V 124.713,63 

Javne površine OBO_JP 124.713,63 

6.2.2 Skupni in obračunski stroški 

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

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

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

območjem izven območja opremljanja, se za skupne stroške nove komunalne opreme na območju 

opremljanja lahko šteje le sorazmerni del stroškov, ki se določi glede na delež obremenitev nove 

komunalne opreme z območja opremljanja in vseh območij, ki jim je nova komunalna oprema 

namenjena. 
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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 za 

del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 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 omrežje, vodovodno 

omrežje in javne površine). Prikaz sorazmerne delitve je prikazan v spodnji preglednici. 

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 144.789,70 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 185.516,58 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 1.526.929,23 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 348.483,41 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA CESTNEGA OMREŽJA 2.205.718,91 

B. FEKALNA KANALIZACIJA  

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

opremo 23.421,86 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 30.010,04 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 249.078,34 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 56.372,32 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA OMREŽJA FEKALNE KANALIZACIJE 358.882,55 

C. VODOVODNO OMREŽJE 

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

opremo 27.680,38 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 35.466,41 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 284.160,40 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 66.621,83 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA VODOVODNEGA OMREŽJA 413.929,02 

D. JAVNE POVRŠINE 

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

opremo 17.034,08 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 21.825,48 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 184.243,50 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 40.998,05 

SKUPAJ STROŠKI PREDVIDENEGA VODOVODNEGA OMREŽJA 264.101,11 

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. 
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Preglednica 11: Skupni stroški opremljanja 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 

Sklop Vrednost (EUR) 

Cestno omrežje 2.205.718,91 

Fekalna kanalizacija 358.882,55 

Vodovodno omrežje 413.929,02 

Javne površine 264.101,11 

SKUPAJ 3.242.631,59 

 

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

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

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

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

ureja prostor, in finančna sredstva, ki se zagotovijo iz proračunskih sredstev občine. 

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

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

proračunskih sredstev občine. Prikaz zmanjšanja skupnih stroškov opremljanja zaradi drugih virov so 

podani v spodnji preglednici.  

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 

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 

takse na podlagi zakona o varstvu okolja, 0,00 

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

SKUPAJ 0,00 

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

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

komunalnega prispevka, 

• i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

• j: posamezno obračunsko območje. 

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

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

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

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

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

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

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

prispevka, 

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

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

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

prispevka za novo komunalno opremo na obravnavanem območju. 

Preglednica 13: Obračunski stroški opremljanja 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA Z NOVO KOMUNALNO OPREMO 

Sklop Vrednost (EUR) 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 3.242.631,59 

Cestno omrežje 2.205.718,91 

Fekalna kanalizacija 358.882,55 

Vodovodno omrežje 413.929,02 

Javne površine 264.101,11 

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

Cestno omrežje 0,00 

Fekalna kanalizacija 0,00 

Vodovodno omrežje 0,00 

Javne površine 0,00 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 3.242.631,59 

Cestno omrežje 2.205.718,91 

Fekalna kanalizacija 358.882,55 

Vodovodno omrežje 413.929,02 

Javne površine 264.101,11 

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

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

• i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

• j: posamezno obračunsko območje. 

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

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

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

novo komunalno opremo. 

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

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

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

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

komunalno opremo. 

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

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

upoštevana samo nova komunalna oprema.  

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 229.456,82 2.205.718,91 9,61 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 188.980,73 358.882,55 1,90 

Vodovodno omrežje OBO_V 229.456,82 413.929,02 1,80 

Javne površine OBO_JP 229.456,82 264.101,11 1,15 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  3.242.631,59 14,46 

 

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 124.713,63 2.205.718,91 17,69 

Fekalna kanalizacija OBO_FK 107.224,40 358.882,55 3,35 

Vodovodno omrežje OBO_V 124.713,63 413.929,02 3,32 

Javne površine OBO_JP 124.713,63 264.101,11 2,12 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  3.242.631,59 26,48 

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

komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina urejenega 

zazidljivega zemljišča. 

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

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

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

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

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

obračun komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne 

cone Arnovski gozd II«.
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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 
2018 2019 2020 2021 2022 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 2018, predaja komunalne opreme v upravljanje pa decembra 2023. 
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8 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

8.1 Izračun komunalnega prispevka 

8.1.1 Izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

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

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

omogočena njena uporaba, in sicer: 

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

komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 

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

podali k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

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

komunalna oprema določi na podlagi izvedene komunalne opreme in obračunskih območij 

iz EPO in POSZ. 

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

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

bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi: 

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

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

obračunskem območju, 

• AGP: površina gradbene parcele stavbe, 

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

posameznem obračunskem območju, 

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

• ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe, 

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

posameznem obračunskem območju, 

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

• i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

• j: posamezno obračunsko območje. 

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

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

stavbe. 

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

objekte izračuna po naslednji enačbi: 

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

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

obračunskem območju, 

• AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta, 

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

posameznem obračunskem območju, 

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

zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme po enačbi: 

KPnova = ∑KPnova(ij) 

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

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

obračunskem območju. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

izdano ali 

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

prenehalo veljati in se objekt ni začel graditi. 

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

naslednji enačbi: 

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

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

posameznem obračunskem območju, 

• AUZZ: površina urejenega zazidljivega zemljišča, 

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

posameznem obračunskem območju, 

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

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

izračuna kot seštevek zneskov akontacije komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove 

komunalne opremo iz prejšnjega odstavka po enačbi: 

KPakontacija = ∑KPakontacija(ij), 

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

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

posameznem obračunskem območju, 

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

posamezno vrsto nove komunalne opreme, se komunalni prispevek za posamezno vrsto nove 

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

naslednji način: 
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• če je površina urejenega zazidljivega zemljišča večja od površine gradbene parcele stavbe 

(AUZZ – AGP ≥ 0), se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi:  

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

pri čemer se poravnana akontacija za preostalo površino urejenega zazidljivega zemljišča upošteva 

pri drugih odmerah komunalnega prispevka za novo komunalno opremo zaradi graditve na tistih 

gradbenih parcelah, ki so nastale na urejenem zazidljivem zemljišču, 

• če je površina urejenega zazidljivega zemljišča manjša od površine gradbene parcele stavbe 

(AUZZ – AGP ≤ 0), se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi: 

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

pri čemer ∑AUZZGP pomeni vsoto površin vseh urejenih zazidljivih zemljišč ali njihovih delov, ki 

sestavljajo gradbeno parcelo stavbe in za katere je akontacija komunalnega prispevka že 

poravnana. 

8.1.2 Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo pri 

priključevanju prek nove komunalne opreme 

Če se nova komunalna oprema iz EPO in POSZ, na katero se priključuje objekt, posredno ali 

neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno 

opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na 

naslednji način: 

• če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od 

izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme 

(KPnova(i)– KPobstoječa(i)≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo 0, 

• če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši 

od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

opreme (KPnova(i)– KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za 

posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i)– 

KPnova (i). 

Če investitor in občina skleneta pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, ki ni 

predvidena v EPO in POSZ, se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme določi ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka. 

8.2 Posebna določila 

8.2.1 Odmera komunalnega prispevka za novo komunalno opremo  

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo zaradi graditve odmeri pristojni 

občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem 

imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Odmerna 

odločba je izvršilni naslov. 

Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti 

priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero 

komunalnega prispevka. 
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Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni od popolne vloge. 

Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi 

je 15 dni. 

Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj 

za izdajo gradbenega dovoljenja. 

8.2.2 Odmera komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti 

Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s 

komunalno opremo, odmeri pristojni občinski organ komunalni prispevek z odmerno odločbo po 

uradni dolžnosti. Odmerna odločba je izvršilni naslov. 

Pri odmeri komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se podatek o zmogljivosti in 

namembnosti objekta pridobi iz uradnih evidenc. 

Komunalni prispevek lahko občina odmeri najpozneje v dveh letih od izboljšanja opremljenosti 

stavbnega zemljišča. 

Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi 

je 15 dni. 

8.2.3 Pogodba o priključitvi 

Ob plačilu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz EPO in POSZ, v primeru ko ta še 

ni zgrajena in predana v upravljanje, ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe 

o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo iz EPO in 

POSZ. 

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo iz 

EPO in POSZ ter druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo iz EPO 

in POSZ. Če občina ne omogoči priključitve v dogovorjenem roku, odgovarja za povzročeno škodo. 

8.2.4 Zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo 

komunalno opremo 

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo gospodarske 

javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima 

samostojnih priključkov na komunalno opremo. 

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih 

objektov. 

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih 

objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni 

objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta. 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve 

objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija 

nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma 

gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji. 

8.2.5 Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka 

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

komunalno opremo za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v 
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javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, 

znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje 

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

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

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

o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. 

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

primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta. 

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

odmeri in plačilu komunalnega prispevka.  

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

občinskega proračuna. 

8.2.6 Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

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

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

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

Primer izračuna komunalnega prispevka za objekt C1 (motel) 

Izračun komunalnega prispevka na območju ZN »Arnovski gozd«, ki ga podajamo v nadaljevanju, 

prikazuje izračun komunalnega prispevka za objekt z oznako C1 (motel). S tem bo prikazan izračun 

višine komunalnega prispevka na obravnavanih obračunskih območjih za predviden objekt. Bruto 

tlorisna površina objekta C1 znaša skupaj 3.115,66 m2. Površine parcele (zazidljivo zemljišče), ki 

neposredno pripada objektom na kareju C1 znaša 2.487,28 m2. Parcela bo opremljena z naslednjimi 

vsemi komunalne opreme: OBO_C, OBO_FK, OBO_V in OBO_JP.  

 

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

- površina parcele (m2) 2.487,28 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 3.115,66 m2 

- faktor dejavnosti 1,0 (/) 

- 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 86.362,66 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (KP) znaša 86.362,66 EUR.  
 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo: 
Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 2.487,28 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 3.115,66 m2 

- Dpi 0,5 -  

- Dti 0,5 -  

- Cp(ij) 14,46 EUR/m2 

- Ct(ij) 26,48 EUR/m2 

Komunalni prispevek  59.234,37 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo znaša 59.234,37 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 33.005,37 39.509,39 0,00 39.509,39 

Fekalna kanalizacija 27.556,71 7.581,65 19.975,06 27.556,71 

Vodovodno omrežje 21.365,35 7.410,55 13.954,80 21.365,35 

Javne površine 4.435,23 4.732,79 0,00 4.732,79 

SKUPAJ 86.362,66 59.234,37   

ODMERJENI KOMUNALNI PRISPEVEK 93.164,23 

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 93.164,23 EUR. 
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Primer izračuna komunalnega prispevka za objekt E1 (poslovni objekt – bencinski servis) 

Izračun komunalnega prispevka na območju ZN »Arnovski gozd«, ki ga podajamo v nadaljevanju, 

prikazuje izračun komunalnega prispevka za objekt z oznako E1 (poslovni objekt – bencinski servis). 

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

za predviden objekt. Bruto tlorisna površina objekta E1 znaša skupaj 200,00 m2. Površine parcele 

(zazidljivo zemljišče), ki neposredno pripada objektu na parceli E1 znaša 22.370,00 m2. Parcela bo 

opremljena z naslednjimi vsemi komunalne opreme: OBO_C, OBO_FK, OBO_V in OBO_JP.  

 

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

- površina parcele (m2) 22.370,00 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 200,00 m2 

- faktor dejavnosti 1,2 (Poslovni objekt) 

- 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 129.671,71 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (KP) znaša 129.671,71 EUR.  
 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo: 
Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 22.370,00 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 200,00 m2 

- Dpi 0,5 -  

- Dti 0,5 -  

- Cp(ij) 14,46 EUR/m2 

- Ct(ij) 26,48 EUR/m2 

Komunalni prispevek  164.383,10 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo znaša 164.383,10 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 46.508,88 109.256,85 0,00 109.256,85 

Fekalna kanalizacija 47.144,86 21.586,50 25.558,36 47.144,86 

Vodovodno omrežje 29.466,37 20.465,00 9.001,37 29.466,37 

Javne površine 6.551,60 13.074,75 0,00 13.074,75 

SKUPAJ 129.671,71 164.383,10   

ODMERJENI KOMUNALNI PRISPEVEK 198.942,83 

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 198.942,83 EUR. 

 



Elaborat programa opremljanja za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone 

Arnovski gozd II« 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  67 

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 Programa opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski 

gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (Zavita, svetovanje, d.o.o., marec 2018) 

je sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. __/22), kjer je predvidena ureditev varovanih 

parkirišč s spremljajočimi servisnimi dejavnosti. 

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 se del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja 

OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne 

opreme: 

• ceste (oznaka oskrbnega območja C), 

• kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K), 

• vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in 

• javne površine (oznaka oskrbnega območja JP). 

 

Opremljanje zemljišč za gradnjo v občinski pristojnosti je omejena na izgradnjo lokalne prometne 

in komunalne in energetske infrastrukture. Opremljanje zemljišč za gradnjo z elektroenergetskim 

distribucijskim omrežjem, telekomunikacijskim omrežjem in plinovodnim omrežjem se izvaja v 

sklopu državnih gospodarskih javnih služb (ELEKTRO, Telekom Slovenije,) oz. pogojih tržnih 
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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) izdelave POSZ v letu 2013, 2016 in 2018 ter prenova EPO v letu 

2022.ter stroškov izdelave projektne dokumentacije, ki izhajajo iz ocenjenih vrednosti, ki so 

bile usklajene z naročnikom in so bile navedene že v veljavnem POSZ iz leta 2018, 

• podatkov o stroških odkupa zemljišč za vse ceste, razen za cesto D, katere površina je v 20 

% že v občinski lasti, 

• podatkov o ocenjenih vrednostih stroškov izgradnje nove komunalne opreme, ki so bile 

določene in navedene že v veljavnem Programu opremljanja stavbnih zemljišč za del 

območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« iz 

leta 2018, dopolnjene so bile samo vrednosti izgradnje fekalnega in vodovodnega omrežja 

za parcelo E1, ter odstranjene ureditve zelenih površin na območju parcele E1, 

• podatkov o izdelave hidromelioracij terena ter stroški prestavitev obstoječe komunalne 

infrastruktur, ki izhajajo iz dejanskih stroškov izvedbe, ki so bile usklajene z naročnikom in 

so bile že navedene v veljavnem POSZ iz leta 2018. 

 

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

opremljanja določenih obračunskih območjih za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja 

OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«. 

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 Programu opremljanja stavbnih zemljišč za del 

območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« ter 

dopolnjeno s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Arnovski gozd. 

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

podatkov Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (UL 

RS, št. 78/03, 30/09, 10/1, 2/17, 38/17, 27/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

poslovne cone Arnovski gozd II (UL RS, št. 55/10, 90/11) ter predloga odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 

(TIURB d.o.o., št. proj. 2/19, februar 2022). 

Podatke o bruto tlorisni površini objektov smo določili na podlagi Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 

21. 11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 302/14 – november 2016), 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 

Arnovski gozd (dokument z dne 09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. 

proj. 6/17) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II 

(Uradni list RS, št. 55/10).  

Za objekte na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v 9. členu Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 

21. 11. 2016), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 302/14 – november 2016) 

določeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, ki so bili povzeti za določitev bruto 

tlorisne površine objektov. Za objekt C2-2, kjer bruto tlorisne površine objektov niso podrobneje 
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določene, je bilo s predstavniki Občine Žalec usklajeno, da se za izračun bruto tlorisne površine 

objektov vzame površino predvidene gradbene linije maksimalnega tlorisnega gabarita in se jo 

zmanjša za 3 m pas (buffer) okoli gradbene linije. Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v 

poglavju »2.1.3 Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov«. 

Za objekt C1 na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v 4. členu Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (dokument z dne 

09.02.2018), (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 6/17) določeni pogoji glede 

lege, velikosti in oblikovanja objektov, ki so bili povzeti za določitev bruto tlorisne površine 

objektov. Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.1.3 Pogoji glede lege, 

velikosti in oblikovanja objektov«. 

Za objekt E1 na delu območja ZN »Arnovski gozd« so v določene bruto tlorisne površine na podlagi 

okvirne tlorisne dimenzije poslovnega objekta so prikazane v kartografskem delu - Ureditvena 

situacija.  

Za objekte na delu območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« so v 7. členu Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 

55/2010) določene rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in 

gradnjo. V omenjenem členu je določen samo faktor zazidanosti, ki je lahko maksimalno 0,8 in pa 

maksimalna višina objektov. Ker ni bilo nikjer določenih tlorisnih gabaritov objektov in etažnosti, je 

bilo s predstavniki Občine Žalec usklajeno, da se za izračun bruto tlorisne površine objektov 

upošteva površino območja pozidave objekta, ki se jo pomnoži s faktorjem zazidanosti 0,8, ter tako 

dobi maksimalno tlorisno površino objektov. Glede etažnosti pa je bilo usklajeno, da se pri vseh 

objektih upošteva etažnost P+1. Razlog za takšno odločitev leži v izkušnjah Občine Žalec z gradnjo 

tovrstnih objektov v zadnjem obdobju, ko so se na podobnih območjih na območju Občine Žalec 

tovrstni gradili v le dveh etažah. Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.2.4 

Opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo«.  
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10 POGODA O OPREMLJANJU 

Investitor ali investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina se lahko s pogodbo o 

opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo, za 

zemljišče, na katerem namerava graditi, če je gradnja te komunalne opreme predvidena v 

programu opremljanja. 

Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor 

na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. 

Če se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno 

opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, je investitor dolžan plačati še 

pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• občina ima sprejet program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine iz 217. člena zakona; 

• občina izjavi, da je načrtovana gradnja na zemljišču, ki je predmet pogodbe o opremljanju, 

v javnem interesu in je investicijsko vzdržna; 

• občina izjavi, da opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe, ni načrtovano v občinskem 

proračunu za tekoče ali prihodnje leto in da občina zato ne more zagotoviti sredstev za 

opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe, z navedbo predvidenega roka možnosti 

zagotovitve sredstev za opremljanje zemljišča, ki je predmet pogodbe. 

Pogodbo o opremljanju lahko investitor in občina skleneta tudi, če gradnja komunalne opreme ni 

predvidena v programu opremljanja, vendar le, če se gradnja komunalne opreme izvaja v celotnem 

obsegu in gre izključno za opremljanje zemljišč investitorja oziroma investitorjev na tem območju 

opremljanja. 

Pogodba o opremljanju vsebuje: 

1. opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo opremljal 

investitor; 

2. pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju; 

3. pregled nove komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor; 

4. navedbo obstoječe komunalne opreme, na katero bo investitor priključil novo zgrajeno 

komunalno opremo iz prejšnje točke in pogoje za priključitev novo zgrajene komunalne 

opreme na obstoječo; 

5. izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo; 

6. določitev dela komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, za katerega se šteje, 

da ga bo investitor plačal z izgradnjo komunalne opreme po pogodbi o opremljanju; 

7. izračun pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v 

kolikor se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo 

komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo; 

8. način poračuna stroškov investitorja, če vrednost zgrajene komunalne opreme po pogodbi 

o opremljanju presega vrednost odmerjenega komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo; 

9. rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo; 

10. zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih 

o graditvi objektov, s katero soglaša občina; 

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

skladnostjo izvedbe del s pogodbo o opremljanju in predajo komunalne opreme; 
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12. pravice in dolžnosti investitorja ter roke, za odpravo nepravilnosti, ugotovljene pri 

občinskem nadzoru; 

13. bančno garancijo v višini največ 20 odstotkov vrednosti načrtovane komunalne opreme, s 

katero se zavaruje predvideni obseg in rok del in bančno garancijo v višini največ 20 

odstotkov vrednosti zgrajene komunalne opreme brez vključenih stroškov zemljišč, s katero 

se zavaruje dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskemu roku; 

14. zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznosti iz naslova 

komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na podlagi odločbe o komunalnem 

prispevku za novo komunalno opremo na podlagi bančne garancije; 

15. rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za 

investicije po tej pogodbi oziroma sorodnih aktov po tem zakonu, ki so v njeni pristojnosti 

in ki bi lahko vplivali na izvedljivost pogodbe o opremljanju. Če občina spremeni prostorski 

akt oziroma soroden predpis v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo. 

Občina mora prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo o opremljanju, ko je zanjo 

izdano uporabno dovoljenje in so zanjo ustrezno urejene lastniške ali druge stvarnopravne pravice. 

Ne glede na navedeno, občini komunalne opreme ni treba prevzeti, dokler ni izdano vsaj eno 

gradbeno dovoljenje za objekt, ki se bo priključil na to komunalno opremo in dokler ni plačan 

pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Če so se pri gradnji 

komunalne opreme izvajala dela oziroma posegi v prostor, za katere ni treba pridobiti gradbenega 

oziroma uporabnega dovoljenja, občina prevzame takšno komunalno opremo, če iz ugotovitev 

nadzornega organa izhaja, da je ta izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev in z določbami 

iz pogodbe o opremljanju ter so zanjo ustrezno urejene lastniške ali druge stvarnopravne pravice. 


