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1 UVOD 

1.1 Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč 

Investitor, Občina Žalec, namerava komunalno opremiti stavbna zemljišč za območje stanovanjske soseske 

Liboje-sever, za katerega je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje-sever 

(Uradni list RS, št. 15/08).  

Obravnavano območje se nanaša na območje veljavnega zazidalnega načrta stanovanjske soseske Liboje-

sever. Območje je v OPN opredeljeno kot EUP KA-4. Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče s 

podrobnejšo namensko rabo stanovanjske površine (SS), namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi 

dejavnostmi. Ureditveno območje ZN obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s 

površinami, ki so potrebne za njihovo nemoteno rabo, v času gradnje in vplivnim območjem pričakovanih 

vplivov načrtovanih objektov na okolico. 

Seznam parcel v obravnavanem območju: 146/17, 146/25, 146/10, *171, 146/11, *166, 146/6, 146/12, *161, 

146/5, *170, 146/13, *165, 146/20, 146/15, 146/19, 146/16-del, 146/21, 146/22, 135/5, 136/1, 136/3del, 140, 264, 

146/2, 146/24,*23, 136/2, *22, 135/2, 137, 135/4, 135/7-del, 135/6-del, 758/1-del. (parcele so navedene po 

stanju na dan 21/2/2005). Vse navedene parcele ležijo na območju k.o. Kasaze. Površina ureditvenega 

območja ZN znaša skupaj 38.189 m2. 

Glavni razlog za prenovo POSZ je uskladitev do sedaj veljavnega odloka z novo sprejeto področno 

zakonodajo in urejanje komunalne opreme skladno z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, 

št. 199/21) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 

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

(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19 in 199/21 – ZUreP-3). Posledično se je Občina Žalec odločila 

za pripravo programa opremljanja ZN za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever« in na podlagi te 

odločitve pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila izdelavo Elaborata programa opremljanja za 

območje stanovanjske soseske »Liboje-sever«. 

Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme in druge gospodarske 

javne infrastrukture iz 158. člena tega ZUreP-3, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve, načrtovane 

s prostorskimi izvedbenimi akti, izvedejo in se namensko uporabljajo. 

Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo zagotavlja občina. Opremljanje stavbnih zemljišč z 

elektroenergetskim omrežjem zagotavlja izvajalec obvezne državne javne službe distribucije električne 

energije v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo z električno energijo. 

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 iz 159. člena 

ZUreP-3 ali na zemljiščih, opremljenih s tisto vrsto gospodarske javne infrastrukture, ki jo objekt glede na 

svoj namen potrebuje za svoje delovanje. 

Ne glede na prejšnji odstavek je gradnja objektov dopustna tudi na neopremljenih ali delno opremljenih 

stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, ki še niso opremljena z vso gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo 

objekt potrebuje za svoje delovanje, če: 

• se pred ali hkrati z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo 

komunalno opremo po pogodbi o opremljanju iz 167. člena ZUreP-3 in opremljanje z manjkajočim 

elektroenergetskim omrežjem; 
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• pred ali hkrati z gradnjo objektov občina zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo 

komunalno opremo po programu opremljanja stavbnih zemljišč iz 163. člena ZUreP-3 in je 

sklenjena pogodba o priključitvi iz 239. člena ZUreP-3, ter se zagotavlja opremljanje z morebitnim 

manjkajočim elektroenergetskim omrežjem ali 

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

160. člena ZUreP-3. 

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

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

Elaborat program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

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

odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), ki opredeljuje tudi 

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

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 

199/21). 

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

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

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

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

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

se določi za novo komunalno opremo.  

Pričujoči elaborat programa opremljanja vsebuje: 

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

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

dokumentacije, upoštevanih pri izdelavi programa opremljanja, 

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

stavb, površinah načrtovanih gradbenih inženirskih objektov ali površinah načrtovanih drugih 

gradbenih posegov z navedbo vira podatkov, 

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

opremljanja, 

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

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

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

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

mere. 

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

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

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

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

1.2.1 Naročnik 

Naročnik: 

 

Občina Žalec 

Ulica Savinjske čete 5 

3310 Žalec 

 

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

Matična številka: 5881544 

ID št. za DDV: SI 62546708 

Telefon: 03/ 713 64 10 

Faks: 03/ 713 64 00 

e-pošta: glavna.pisarna@zalec.si 

Predstavnik naročnika: ga. Darja Dobrajc Lukman 

1.2.2 Izdelovalec 

Izdelovalec: 

 

Zavita, svetovanje, d.o.o. 

Tominškova 40 

1000 Ljubljana  

 

Direktor: Matjaž Harmel 

Matična številka: 6158234000 

ID št. za DDV: SI 92303633 

Telefon: 041/ 711-794 

Faks: / 

e-pošta: info@zavita.si 

Predstavnika izvajalca: Klemen Strmšnik in Matjaž Harmel 

  

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

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

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

prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. 

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

komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in 

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

prispevka. Cilji izdelave EPO in POSZ so: 

• analizirano stanje območje opremljanja, ki se določi tako, da ga je mogoče grafično prikazati v 

katastru nepremičnin; 

• 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 obravnavanem 

območju. 

1.4 Zakonske podlage za pripravo EPO in POSZ s kratkim povzetkom 

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

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 

• Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21), 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 

• 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. 

Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme in druge gospodarske 

javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve, načrtovane s prostorskimi izvedbenimi 

akti, izvedejo in se namensko uporabljajo. Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo zagotavlja 

občina. Opremljanje stavbnih zemljišč z elektroenergetskim omrežjem zagotavlja izvajalec obvezne 

državne javne službe distribucije električne energije v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo z električno 

energijo. 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 ali 

na zemljiščih, opremljenih s tisto vrsto gospodarske javne infrastrukture, ki jo objekt glede na svoj namen 

potrebuje za svoje delovanje. Gradnja objektov je dopustna tudi na neopremljenih ali delno opremljenih 

stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, ki še niso opremljena z vso gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo 

objekt potrebuje za svoje delovanje, če: 

• se pred ali hkrati z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo 

komunalno opremo po pogodbi o opremljanju iz 167. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) 

in opremljanje z manjkajočim elektroenergetskim omrežjem; 

• pred ali hkrati z gradnjo objektov občina zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo 

komunalno opremo po programu opremljanja stavbnih zemljišč iz 163. člena Zakona o urejanju 
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prostora (ZUreP-3) in je sklenjena pogodba o priključitvi iz 239. člena Zakona o urejanju prostora 

(ZUreP-3), ter se zagotavlja opremljanje z morebitnim manjkajočim elektroenergetskim omrežjem 

ali 

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

160. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).  

S programom opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja) občina načrtuje 

izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč v posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja je 

podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč in odmero 

komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Posamezno območje opremljanja iz prejšnjega 

odstavka je območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih 

zemljišč, v katerem je s prostorskim izvedbenim aktom predvidena nova prostorska ureditev, za katero je 

treba zgraditi novo komunalno opremo oziroma drugo gospodarsko javno infrastrukturo.) Program 

opremljanja se sprejme po uveljavitvi prostorskega izvedbenega akta, s katerim se podrobneje določajo 

prostorske ureditve v območju opremljanja. 

S programom opremljanja se določijo: 

• območje opremljanja, ki se določi tako, da ga je mogoče grafično prikazati v katastru nepremičnin; 

• nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura; 

• roki za izvedbo in etapnost opremljanja; 

• finančna sredstva za izvedbo opremljanja; 

• podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.  

Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura iz druge alineje prejšnjega odstavka 

sta komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba izvesti za opremljanje 

stavbnih zemljišč v območju opremljanja. 

Roki za izvedbo opremljanja se določijo v okviru prihodnjih petih let. Pri določitvi rokov se upošteva, da 

mora občina pričeti s prvimi aktivnosti za opremljanje zemljišč na podlagi programa opremljanja 

najpozneje v naslednjem letu po začetku veljavnosti programa opremljanja. 

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

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

opremljanja na posameznem območju opremljanja še niso vključena v načrt razvojnih programov 

občinskega proračuna, jih občina vanj vključi pri naslednji letni dopolnitvi občinskega proračuna. 

Občina mora na zahtevo ministrstva temu v 15 dneh po prejemu zahteve predložiti poročilo o izvajanju 

aktivnosti opremljanja in vključitvi načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo opremljanja v občinski 

proračun. 

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. 

Program opremljanja se izdela na podlagi elaborata programa opremljanja, ki vsebuje besedilni del ter se 

izdela v digitalni in analogni obliki. Pri pripravi elaborata se upoštevajo prostorski izvedbeni akti, projektna 

dokumentacija za novo komunalno opremo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in elaborati ekonomike, 

če so bili izdelani. 



Elaborat programa opremljanja za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever« 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  10 

 

Če občina za opremljanje stavbnih zemljišč sklene pogodbe o opremljanju, ne izdela programa opremljanja 

za to območje. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je: 

• lastnik zemljišča, ki je na novo opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja; 

• investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje ali uporablja komunalno opremo iz 

programa opremljanja, ali 

• investitor oziroma lastnik objekta, ki se mu povečuje bruto tlorisna površina. 

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

lastnik: 

• objekta, ki se na novo neposredno ali posredno priključuje na ali uporablja obstoječo komunalno 

opremo; 

• objekta, ki se mu povečuje bruto tlorisna površina, ali 

• objekta, ki se mu spreminja namembnost. 

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

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

opremljanja, če se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno 

priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo; 

• investitor, ki gradi objekt v območju, ki se opremlja na podlagi pogodbe o opremljanju, če se 

komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno priključuje na 

obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo. 

Gradnjo komunalne opreme zagotavlja občina. 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. 

Vsebina programa opremljanja je podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z 

opremljanjem stavbnih zemljišč. Območje opremljanja se opredeli z navedbo enot urejanja prostora iz 

veljavnega občinskega prostorskega načrta ali njihovih delov, če območje opremljanja obsega samo del 

enote urejanja prostora. 

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 
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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 zagotavljanju opremljenosti stavbnega zemljišča kot sta elektroenergetsko omrežje in državna 

cesta (ZUreP-3). 

Družbena infrastruktura so prostorske ureditve namenjene izvajanju dejavnosti splošnega pomena, s 

katerimi se zagotavljajo dobrine, ki so v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, 

športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture ter drugih dejavnosti splošnega in splošno gospodarskega 

pomena, ki so kot take določene z zakonom ali odlokom lokalne skupnost (ZUreP-3). 

Gospodarska javna infrastruktura so prostorske ureditve, namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb, 

in prostorske ureditve za druge namene v javnem interesu na področju energetike, prometa, elektronskih 

komunikacij in drugih gospodarskih dejavnosti, ki so kot take določene z zakonom ali odlokom lokalne 

skupnosti; gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena (ZUreP-3). 

Gradbena parcela je zemljišče trajno določeno za redno rabo tega objekta; gradbena parcela obsega 

zemljišče pod objektom in zemljišče ob objektu, ki pripada temu objektu, in je trajno namenjeno redni rabi 

tega objekta (ZUreP-3). 

Grajeno javno dobro je zemljišče, objekt ali njegov del, namenjen taki splošni rabi, kot jo glede na namen 

njegove uporabe določa zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis; grajeno javno dobro je državnega in 

lokalnega pomena ter je lahko v lasti države, občine ali v zasebni lasti (ZUreP-3). 

Javna površina je praviloma odprta prostorska ureditev, namenjena splošni rabi, naravna ali ustvarjena z 

gradbenimi ali drugimi posegi v prostor, kot so cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, parkirišče, pokopališče, 

park, zelenica, otroško igrišče, športno igrišče ter druga površina za rekreacijo in prosti čas; javna površina 

je grajena ali zelena; javna površina je lahko v lasti države, občine ali v zasebni lasti (ZUreP-3). 

Komunalna oprema so: 

• objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja; 

• objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih 

gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko; 

• javne površine v lasti občine (ZUreP-3). 

Komunalni prispevek je obvezna dajatev občini, ki jo plača zavezanka ali zavezanec za plačilo komunalnega 

prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) zaradi priključitve oziroma uporabe komunalne opreme. 

Komunalni prispevek je komunalni prispevek za novo komunalno opremo in komunalni prispevek za 

obstoječo komunalno opremo (ZUreP-3). 
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Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne 

opreme (ZUreP-3). 

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

Namenjen je povrnitvi stroškov opremljanja občini (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 ter namesto njega zgradi 

nov objekt, ki glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza objekta ne odstopa bistveno 

od obstoječega objekta (ZUreP-3). 

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 v skladu s 

predpisi o katastru 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 ali delno 

opremljenih stavbnih zemljišč, v katerem je s prostorskim izvedbenim aktom predvidena nova prostorska 

ureditev, za katero je treba zgraditi novo komunalno opremo oziroma drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo (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 iz prve alineje devetega odstavka 

prejšnjega člena je območje, v katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, 

oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi tako, da ga je mogoče grafično prikazati 

v katastru nepremičnin (ZUreP-3). 

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

posameznemu izvajalcu gospodarske javne službe (Uredba). 

Opremljeno stavbno zemljišče je stavbno zemljišče, ki ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja, in 

za katero je mogoče izvesti priključke na: 

• javno elektroenergetsko omrežje, 

• javno vodovodno omrežje, 

• javno kanalizacijsko omrežje. 

Opremljeno stavbno zemljišče je tudi stavbno zemljišče, za katero ni mogoče izvesti priključka na javno 

vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje, če iz predpisov, ki urejajo varstvo okolja in javne službe varstva 

okolja izhaja, da na njem ni obveznosti priključevanja na javno vodovodno oziroma javno kanalizacijsko 

omrežje oziroma, da na njem nista oziroma ne bosta zagotovljeni javna služba oskrbe s pitno vodo oziroma 

javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode preko javnega omrežja. 
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Ne glede na prejšnji odstavek je opremljeno stavbno zemljišče tudi zemljišče, na katerem je predviden 

objekt, ki glede na svoj namen za delovanje ne potrebuje posamezne infrastrukture (javno 

elektroenergetsko omrežje, javno vodovodno omrežje ali javno kanalizacijsko omrežje). 

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

določitev opremljenega stavbnega zemljišča lahko uporabijo tudi druge evidence, s katerimi razpolaga 

občina oziroma upravljavci gospodarske javne infrastrukture (ZUreP-3). 

Opremljeno nepozidano stavbno zemljišče je nepozidano stavbno zemljišče, ki izpolnjuje pogoje iz prvega, 

drugega ali tretjega odstavka 159 člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3). 

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

da bo investitor namesto občine zgradil del komunalne opreme ali celotno komunalno opremo za 

opremljanje zemljišč, na katerih namerava graditi, in jo nato brezplačno predal občini. Stroške gradnje 

komunalne opreme, predvidene v pogodbi, nosi investitor. Če se investitor in občina ne dogovorita 

drugače, investitor nosi vse stroške gradnje komunalne opreme, ki bi jih nosila občina, če bi zemljišča v 

skladu s programom opremljanja opremljala sama. 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 podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z 

opremljanjem stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Program 

opremljanja se sprejme po uveljavitvi prostorskega izvedbenega akta, s katerim se podrobneje določajo 

prostorske ureditve v območju opremljanja. Program opremljanja se izdela na podlagi elaborata programa 

opremljanja, ki vsebuje besedilni del ter se izdela v digitalni in analogni obliki. Pri pripravi elaborata se 

upoštevajo prostorski izvedbeni akti, projektna dokumentacija za novo komunalno opremo v skladu s 

predpisi, ki urejajo graditev, in elaborati ekonomike, če so bili izdelani. Program opremljanja sprejme 

občinski svet z odlokom (ZUreP-3). 

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

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

takega zemljišča (ZUreP-3). 

Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi izvedbenimi akti namenjeno graditvi objektov (ZUreP-

3). 

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

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

območju opremljanja (Uredba). 

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

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

bruto tlorisne površine objekta (Uredba). 

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

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

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

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

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

2.1 Opis območja 

Poglavje je povzeto po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske soseske Liboje-

sever (ZaVita d.o.o., april 2014) oz. Odloku o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni 

list RS, št. 15/08). 

2.1.1 Območje ZN 

Ureditveno območje ZN obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, ki 

so potrebne za njihovo nemoteno rabo, v času gradnje in vplivnim območjem pričakovanih vplivov 

načrtovanih objektov na okolico. 

Meja območja ZN poteka po vzhodni parcelni meji zemljišča s parc. št. 146/9, po vzhodni meji zemljišča s 

parc. št. 146/10, po vzhodni meji zemljišča s parc. št. 146/11, po vzhodni meji zemljišča s parc. št. 146/6, po 

vzhodni meji zemljišča s parc. št. 146/5, po vzhodni meji zemljišča s parc. št. 146/13, po vzhodni meji 

zemljišča s parc. št. *165 del meje s cesto Liboje – Petrovče, po vzhodni meji zemljišča s parc. št. 136/1 del, 

preko parc. št. 136/3, po vzhodni meji zemljišča s parc. št. 146/24, po vzhodni in severni meji zemljišča s 

parc. št. 264, delno po vzhodni meji zemljišča s parc. št. 146/2, po SV meji zemljišča parc. št. 146/2, po 

severni meji zemljišča parc. št 146/2 in 136/1, prečka zemljišče parc. št. 135/6, 135/7 in 135/1, poteka po delu 

Z in J roba zemljišča parc. št. 135/1, delu Z roba zemljišča parc. št. 138, se obrne proti vzhodu do J roba 

zemljišča parc. št. 137, poteka po celotnem V in J robu zemljišča parc. št. 138, delu zemljišča parc št. 146/4, 

V robu zemljišča parc. št. 146/23 in 146/16, po J meji zemljišča parc. št. 146/16, nadalje poteka po Z meji 

zemljišč parc. št. 146/15, 146/20, 146/12, 146/5, 146/6, 146/11, 146/10, 146/17, po južni parcelni meji zemljišč 

s parc. št. 146/17 in 146/9. Meja ureditvenega območja je razvidna v karti »Načrt namenske rabe prostora« 

in »Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije«. 

Seznam parcel v obravnavanem območju: 146/17, 146/25, 146/10, *171, 146/11, *166, 146/6, 146/12, *161, 

146/5, *170, 146/13, *165, 146/20, 146/15, 146/19, 146/16-del, 146/21, 146/22, 135/5, 136/1, 136/3del, 140, 264, 

146/2, 146/24,*23, 136/2, *22, 135/2, 137, 135/4, 135/7-del, 135/6-del, 758/1-del. (parcele so navedene po 

stanju na dan 21/2/2005). Vse navedene parcele ležijo na območju k.o. Kasaze. Površina ureditvenega 

območja ZN znaša skupaj 38.189 m2. 
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Slika 1: Prikaz namenske rabe iz OPN Občine Žalec (MOP/PIS)  

Obravnavano območje se nanaša na območje veljavnega zazidalnega načrta stanovanjske soseske Liboje-

sever. Območje je v OPN opredeljeno kot EUP KA-4. Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče s 

podrobnejšo namensko rabo stanovanjske površine (SS), namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi 

dejavnostmi.  
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2.1.2 Rešitev načrtovanih objektov  

V ureditvenem območju ZN je predvidena izgradnja 25 novih enostanovanjskih objektov, ureditev skupnih 

površin v naselju ter izvedba prometne in komunalne ureditve. Predvideni sta dve cesti, ki povezujeta dve 

območji novogradenj z obstoječo cestno infrastrukturo. Za dva objekta ob cesti Petrovče – Liboje se izvede 

samo nov cestni priključek. V naselju se oblikuje štiri morfološke enote z različnimi tipi pozidave. Objekti 

bodo usmerjeni vzporedno s plastnicami terena. Smer slemen je prikazana v karti lega objektov, 

funkcionalna zasnova.  

• V morfološki enoti A so objekti novogradnje, lahko stopničaste (terasne) zasnove, dovozi in dostopi 

v nivoju kleti (objekti nad cesto) in v najvišji etaži (objekti pod cesto). Objekti so prostostoječi. Med 

vhodom v objekt ali uvozom v garažo in med cesto se formira dovozni plato.  

• V morfološki enoti B so objekti zasnovani kot hiše v vrsti. Objekti se stikajo z garažami. Nad 

garažami ni višje etaže, je terasa. Po zasnovi dostopa se hiše prilagajajo konfiguraciji terena in delijo 

na dva tipa: na hiše, pri katerih se teren od ceste spušča in hiše, pri katerih se teren od ceste dviguje. 

Med cesto in objektom je dovozna površina.  

• V morfološki enoti C so samostoječi objekti, katerim se ni treba prilagajati konfiguraciji terena s 

terasno zasnovo, razen objekta C/19, ki je lahko zasnovan kot večvolumenski grozd. 

• V morfološki enoti D so obstoječi enostanovanjski objekti s pomožnimi in gospodarskimi poslopji. 

Hiše bodo v vsaj eni etaži, v primeru terasne zasnove, podolgovatih tlorisnih oblik. Razmerje med 

stranicama vsaj ene najbolj razpotegnjene etaže znaša 1:2-2,5. Predvidena etažnost je max. 3 etaže 

in vkopana klet. Najvišja etaža mora biti pokrita s streho v obliki dvokapnice z naklonom 30 – 40 

stopinj. Sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Odstopanja pri oblikovanju strehe so 

dopustna, če se enaka oblika strehe izvede v večini morfološke enote in postane značilni oblikovni 

element. 

• Morfološka enota E je namenjena skupnim površinam (družabne površine, komunalni otoki). 

• Tehnološka enota F je namenjena elektroenergetski infrastrukturi (transformatorski postaji). 
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Slika 2: Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor 
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2.1.3  Načrtovane ureditve zunanjih površin  

Na prostih površinah ob vhodih v objekte se bodo uredila tlakovana dvorišča, namenjena parkiranju in 

manipulaciji z osebnimi vozili. V morfoloških enotah A, B, C se dvorišča uredijo usklajeno oz. izenačeno s 

koto cestne površine. V morfoloških enotah A, B in območju C/19 bodo dvorišča locirana med objektom 

in cesto. V območju C/20, C/21 so dvorišča tudi na severni strani objektov. V morfološki enoti D so 

funkcionalna dvorišča obstoječa. Terase ob objektih se uredijo kot tlakovane, ali z drugim materialom 

obdelane zunanje bivalne površine.  

Večji del prostih površin bo ozelenjen. V morfoloških enotah A in C zelene površine predstavljajo vsaj 40% 

površine gradbene parcele, v morfološki enoti B pa vsaj 20% površine gradbene parcele. Ureditve na 

zunanjih robovih naselja se maksimalno prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena. 

Višinske razlike se premostijo z ozelenjenimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi. Oporni zidovi so 

visoki do 1,50 m, višji oporni zidovi se izvajajo do višine 2,80 m, kadar geo-tehnična služba ugotovi možnost 

rušenja terena zaradi večje višinske razlike. Še večje višinske razlike se izvajajo z opornimi zidovi v terasah. 

Vsi oporni zidovi morajo biti intenzivno ozelenjeni in finalno obdelani z materiali naravnega izgleda. Za 

premostitev višinske razlike med dvema sosednjima zemljiščema je dovoljena izvedba opornih zidov, 

katerih višina ne sme presegati 1,50 m. Premoščanje večjih višinskih razlik se uredi z več opornimi zidovi in 

terasastim profilom terena, ali v kombinaciji z brežino. 

V kolikor se izvaja ograja ali oporni zid v skladu z zgoraj navedenimi pogoji na robu gradbene parcele ali 

tik ob parcelni meji, soglasje mejaša ali upravljavca ceste ni potrebno. Po izvedbi ograje ali opornega zidu 

mora investitor ograje na sosednjem zemljišču na lastne stroške obvezno vzpostaviti prvotno stanje na 

sosednjem zemljišču. Na oporni zid, katerega višina znaša več kot 0,50 m je treba namestiti ograjo ali 

drugače preprečiti možnost padca na nižje ležeče zemljišče. Ograje ob cesti ne smejo presegati višine 1,00 

m. Ograje med gradbenimi parcelami so lahko visoke do 1,60 m. Ograje se izvedejo v leseni izvedbi, kot 

žive meje ali lahke kovinske ograje na nizkem parapetnem zidu. Ob cesti se ograje lahko gradijo tik ob ali 

na parcelni meji. 

Skupne zunanje površine v naselju predstavljata površina z ekološkim otokom (EK) in transformatorska 

postaja (EE), ploščad za druženje (otroško in športno igrišče, hortikulturna zasaditev s prostorom za 

posedanje pod lipo). Na površini z ekološkim otokom je predvidena izvedba tlakovane ploščadi za 

namestitev tipskih zabojnikov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Ob ploščadi se nasadijo 

grmovnice, ostali del parcele se zatravi. Površina s transformatorsko postajo (EE) bo ograjena in 

nedostopna nepooblaščenim. Ob ekološkem otoku ob cesti Liboje – Petrovče je možno urediti avtobusno 

postajališče. 

V morfološki enoti A se na območju A/11 začasno uredi gradbiščni plato, ki mora biti ograjen in zaščiten 

pred vstopom nepooblaščenih oseb. 

Priobalno zemljišče ob vodotoku mora ostati dostopno za vzdrževanje vodotoka v širini min. 5m merjeno 

od zgornjega roba brežine – korita vodotoka. 

2.1.4 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen: 

• Linija cestne meje razmejuje površine v javni rabi, dostopne vsakomur pod enakimi pogoji. 

• Linija drugih skupnih površin razmejuje površine v javni rabi, dostopne lastnikom pod enakimi pogoji. 

• Linija komunalne površine omejuje površine, ki so skupne, vendar dostopne pod posebnimi pogoji 

(uporablja upravljavec) 

• Površine skupne rabe (vodotoki), so dostopne vsakomur pod enakimi pogoji. 
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• Nezazidljive površine so površine v zasebni rabi, dostopne pod posebnimi pogoji (uporablja 

upravljale). 

• Gradbena meja je meja, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo 

linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. 

• Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo 

na zemljiščih ob tej črti.  

• Dovoljeni so le manjši zamiki fasade ali delov fasade od gradbene meje ali gradbene linije. 

• Objekt lahko presega gradbeno mejo ali gradbeno linijo s funkcionalnimi elementi, ki ne vplivajo 

bistveno na oblikovni vtis gradbene mase. To so: nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, 

komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno. Arhitekturni elementi objekta, kot so npr. erkerji, 

etaže na pomolu ali ganki, naj bodo obdelani s transparentno konstrukcijo ali tako, da prepuščajo 

pogled skozi 50 % oblikovanega volumna.  

• Meja vodnega zemljišča omejuje pas ob vodotoku v širini min. 5 m merjeno od zgornjega roba 

brežine – korita vodotoka, v katerem gradnja objektov ni dovoljena, razen premostitvenih objektov 

za dostop do zemljiške parcele. 

Za fasado, katere deli presegajo gradbeno linijo ali gradbeno mejo, veljajo naslednji pogoji: 

• skupna dolžina vseh delov fasade, ki presegajo gradbeno linijo (ali gradbeno mejo, kjer sta skupni), 

ne sme biti daljša od 20 % dolžine tlorisne projekcije celotne fasade ob gradbeni liniji ali gradbeni 

meji, 

• skrajna točka presegajočega dela objekta od gradbene meje oziroma gradbene linije ne sme biti 

oddaljena več kot 1,00 m navzven ali 2,00 m navznoter. 

Regulacijske linije, gradbene linije, gradbene meje ter linije ob vodotoku so razvidne iz kart »Raba površin« 

in »Regulacijska karta«. 

Pri oblikovanju novogradenj je treba upoštevati naslednje pogoje: 

• Objekti morajo upoštevati zgoraj navedene regulacijske elemente. 

• Objekti morajo biti sodobno in kakovostno oblikovani. Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj 

površine, določene z gradbeno mejo ali gradbeno linijo. Gradbene linije in gradbene meje ne veljajo 

za kletne dele objektov, če so le ti v celoti vkopani. Najmanjša oddaljenost kletnega dela objekta, v 

kolikor je le-ta v celoti vkopan, od sosednje parcelne meje znaša 1,50 m, pri objektu A/1 je na parcelni 

meji. 

• Etažnost objektov je lahko K+ 2E (dve etaži)+M. V kolikor se izvede tudi 2. klet, mora biti le-ta v celoti 

vkopana. 

• Objekt naj bo razgiban. Vidna fasadna ploskev ne sme presegati 2 polni etaži višine v eni ravnini 

(etaža 2,85 m). 

Višinska regulacija 

Kote finalnega tlaka v nivoju dostopa so določene v karti »Višinska regulacija«. Dopustno je odstopanje do 

+/- 0,50 m. V območju C/19 je zaradi zelo strmega terena dopustno tudi večje odstopanje.  

Oblikovanje objektov 

Zunanjost mora imeti jasno vodoravno členitev med kletnim delom in pritlično etažo. Členitev naj se 

doseže z oblikovanjem stavbne mase in fasade, ter z izborom barv in materialov. Če se v objekt vključi 

ravna streha, mora le-ta predstavljati max. 35% zazidane površine stanovanjskega objekta. Razčlenjen 

objekt mora imeti najvišji element stavbne mase pokrit s streho v naklonu. Eventuelni sončni kolektorji ne 

smejo presegati slemena objekta in morajo ležati vzporedno s strešino. 

Izraba parcele 

Na vsako gradbeno parcelo, kjer še ni objektov, je dopustno postaviti samo en stanovanjski objekt. 
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Morfološka enota B : 

Na gradbeni parceli je, ob upoštevanju ostalih pogojev Odloka, dopustna zazidana površina do 120 m2 

površine. V zazidano površino se šteje površina zemljišča skladno s standardom SIST ISO 9836. Površina 

pomožnih objektov je regulirana s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, 

o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti 

in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 13/04 – v nadaljevanju Pravilnik), vendar se lahko zgradi 

samo en istovrsten pomožni objekt.  

Morfološke enote A, C, D : 

Na gradbeni parceli je, ob upoštevanju ostalih pogojev Odloka, dopustna zazidana površina do 200 m2 

površine. V zazidano površino se šteje površina zemljišča skladno s standardom SIST ISO 9836. Površina 

pomožnih objektov je regulirana s Pravilnikom, vendar se lahko zgradi samo en istovrsten pomožni objekt.  

Posebna merila in pogoji 

Morfološka enota A : A/1, A/2, A/3: 

• Dopustna je gradnja enostanovanjskega objekta z možnostjo nemoteče domače obrti ali servisne, 

poslovne dejavnosti, ki se lahko glede vplivov na okolje vključijo v čiste stanovanjske površine. 

• Sleme poteka vzporedno s plastnicami terena (SZ – JV do SV - JZ). 

• Etažnost: K+3E ali K+2E+M (etaže, ki se po horizontali ne pokrivajo, so med seboj po višini 

zamaknjene za polovico etažne višine). 

• Kolenčni zid max. 1,50 m. 

Morfološka enota A : A/4 – A/14 

• Dopustna je gradnja enostanovanjskih objektov.  

• Sleme poteka vzporedno s plastnicami terena (SZ – JV do SV – JZ). 

• Etažnost: K+3E ali K+2E +M (etaže, ki se po horizontali ne pokrivajo, so med seboj po višini 

zamaknjene za polovico etažne višine). 

• Kolenčni zid: max. 1,50 m. 

• Nevkopana fasada kletne etaže mora biti tako obdelana, da je jasna horizontalna členitev in 

poudarjena tektonika vidnega volumna. 

Morfološka enota B: B/15, B/16, B/17, B/18 

• Dopustna je gradnja enostanovanjskih objektov. 

• Sleme poteka vzporedno z zbirno cesto. 

• Etažnost: K+P+M. 

• Kolenčni zid max. 1,80 m. 

• Garaža: P. 

• Pari objektov B/15 - B/16, B/17 - B/18 se gradijo do vmesne parcelne meje, kot hiše v vrsti. Izdela se 

enotna arhitekturna rešitev na obeh zemljiščih. Garaže morajo imeti enako oblikovno rešitev strehe. 

Morfološka enota B: B/22, B/23, B/24, B25 

• Dopustna je gradnja enostanovanjskih objektov.  

• Sleme poteka vzporedno z zbirno cesto. 

• Etažnost: K+P+1+M 

• Kolenčni zid: max. 1,00 m. 
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• Garaža: P+1 (uvoz v 1). 

• Pari objektov B/15 - B/16, B/17 - B/18 se gradijo do vmesne parcelne meje, kot hiše v vrsti. Izdela se 

enotna arhitekturna rešitev na obeh zemljiščih. Garaže morajo imeti enako strešno rešitev. Uvoz se 

izvede s cestne (pritlične) strani. 

Morfološka enota C: C/19 

• Dopustna je gradnja enostanovanjskih objektov. 

• Sleme je usmerjeno S-J. 

• Etažnost: K+3E+M. 

• Kolenčni zid: max. 0,40 m. 

• Višina objekta od najnižje kote prereza fasade in terena, do napušča (ob zidu), ne sme presegati 9,00 

m. 

Morfološka enota C: C/20, C/21  

• Dopustna je gradnja enostanovanjskih objektov.  

• Sleme poteka v smeri ceste. 

• Max. etažnost: K+P+1E+M. 

• Kolenčni zid: max. 1,00 m. 

Morfološka enota E : E/1, E/2, E/3 

Površine z oznako E se uredijo kot skupne površine, namenjene zbiranju komunalnih odpadkov (E/2-del 

in E/3). E/1 se uredi kot igrišče in ogradi z varnostno ograjo na parcelni meji. Del E/2 se hortikulturno 

zazeleni. V vseh površinah morfoloških enot z oznako E se postavi nadstrešnice za zaščito komunalnih 

otokov ali vrtne ute v dimenzijah, skladno s Pravilnikom. 

Morfološka enota F : F/1 

Dopustna je gradnja elektroenergetskega objekta v obsegu in v skladu s tehničnimi smernicami dobavitelja 

in upravljavca elektroenergetskega omrežja. 

2.1.5 Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih 

Kot obstoječi objekti se štejejo vsi objekti v morfološki enoti D (morfološka enota D: D/1, D/2, D/3, D/4, 

D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10, D/11, D/12, D/13, D/14, D/15) in objekti, ki so bili zgrajeni v skladu z določili 

tega odloka pred prenehanjem veljavnosti ZN. 

Na obstoječih objektih so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela, dozidave in nadzidave v okviru določil, 

ki veljajo za novogradnje v morfološki enoti C. Dopustna je tudi rušitev in nadomestna gradnja 

enostanovanjskega objekta pod pogoji, ki veljajo za novogradnje na območju ZN. 

2.1.6 Etapnost izvedbe podrobnega načrta 

Prvo etapo izvedbe predstavlja izgradnja prometne in komunalne ureditve naselja v območju morfološke 

enote A in morfološke enote B. V drugi etapi se bodo gradili stanovanjski objekti.  

Glede na zasnovo prometne in komunalne ureditve morfološke enote A in B predvidevamo, da se bodo 

urejali ločeno, vsaka v svoji fazi. 

Vsak stanovanjski objekt predstavlja samostojno gradbeno fazo, vključno z izvajanjem opornih zidov za 

formiranje gradbenih parcel za gradnjo.  
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Istočasno z izvedbo prve etape se na območju morfološke enote A, v delu A/11, lahko izvede začasna 

ureditev gradbiščnega platoja za funkcionalne potrebe gradbišča (deponiranje humusa, gradbenega 

materiala, gradbene mehanizacije, gradbene barake, kamionsko parkirišče).  

Gradbiščni plato preneha služiti svojemu namenu najkasneje ob dokončanju predzadnjega objekta z 

oznako »A« in predzadnjega objekta z oznako »B« in ni več možna uporaba, ki je opredeljena kot začasna 

(deponiranje humusa, gradbenega materiala, gradbene mehanizacije, gradbene barake, kamionsko 

parkirišče). Lahko se uporabi samo za namene gradnje stanovanjskega objekta pod skupnimi pogoji, ki 

veljajo za ostala območja v morfološki enoti A. 

Ker ZN ne določa podrobnejše faznosti izgradnje komunalne opreme je s tem programom opremljanja 

predvidena naslednja faznost komunalnega opremljanja območja ZN: 

 

Podrobnejša etapnost izvedbe komunalne opreme morfološke enote A - Morfološka enota A se bo izvajala 

neodvisno od izvedbe morfološke enote B. Predvidoma se bo komunalna oprema morfološke enote A 

izvedla v eni fazi skladno s terminskim načrtom predstavljenim v nadaljevanju tega dokumenta. 

 

Podrobnejša etapnost izvedbe komunalne opreme morfološke enote B - Morfološka enota B se bo izvajala 

neodvisno od izvedbe morfološke enote A. Predvidoma se bo komunalna oprema morfološke enote B 

izvedla v eni fazi skladno s terminskim načrtom predstavljenim v nadaljevanju tega dokumenta. 
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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 zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08). 

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), 

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

območje stanovanjske soseske Liboje – sever (Uradni list RS, št. 41/14), 

• Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever (Zavita, 

svetovanje, d.o.o., april 2014), 

• Podatki posredovani s strani naročnika tokom usklajevanja (Občina Žalec, maj – junij 2022).  



Elaborat programa opremljanja za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever« 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  24 

 

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 zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08), (CONSTRUCTA d.o.o., 

Ljubljana, v AVGUSTU 2007, pod številko projekta 420/04). 

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, gradnji ekoloških otokov in gradnji javnih površin (E/1 - E/3). Poleg tega 

so bile odstranjene površine parcel, kjer se bodo predvideni objekti priključevali na obstoječo komunalno 

opremo oz. dodane površine parcel, kjer se bodo obstoječi objekti priključevali na novo komunalno. 

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 zazidalnem načrtu 

stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08) znašajo, kot je prikazano v spodnji preglednici. 

Preglednica 1: Površina parcel na posameznem območju 

Oznaka parcele 
Površina parcele 

 (m2) 

A/1 996,80 

A/2 749,46 

A/3 1.063,54 

A/4 612,81 

A/5 964,52 

A/6 733,97 

A/7 880,55 

A/8 789,63 

A/9 891,68 

A/10 871,09 

A/11 816,42 

A/12 786,80 

A/13 1.401,95 

A/14 786,83 

Obstoječi objekti (D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15) 7.204,80 

B/15 459,17 

B/16 387,48 

B/17 395,89 

B/18 617,52 

B/22 531,45 

B/23 523,11 

B/24 396,87 

B/25 446,06 

C/19 702,25 

Obstoječi objekti (D5,D6,D7) 1.915,96 

4.2 Bruto tlorisne površine načrtovanih stavb 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov so bili določeni na podlagi Odloka zazidalnem načrtu 

stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08). V 11. členu Odloka so določeni lokacijski pogoji 
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in usmeritve za projektiranje in gradnjo. Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.4 

Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo« 

Glede na dejstvo, da dejanske bruto tlorisne površine iz razpoložljivih podatkov niso bile razvidne so bile 

na podlagi maksimalnih zazidalnih površin in maksimalnega števila etaž v nadaljevanju določene bruto 

tlorisne površine, ki so podane v spodnji preglednici. Za tiste obstoječe objekte, za katere je bilo 

ugotovljeno, da se bodo priključevali na predvideno komunalno opremo (npr. omrežje fekalne kanalizacije) 

so bili podatki o bruto tlorisni površini povzeti po uradnih evidencah GURS (neto tlorisne površine 

pomnožene s faktorjem 1,2). 

Po usklajevanju s predstavniki Občine Žalec smo prišli do zaključka, da so zgoraj podane neto tlorisne 

površine, ki so izračunane na podlagi podatkov iz zazidalnega načrta (zazidalne površine in maksimalne 

etažnosti objektov) bistveno previsoke. Po podatkih predstavnikov Občine Žalec je na območju 

stanovanjske soseske Liboje-sever maksimalna neto tlorisna površina stanovanjskega objekta okoli 300,00 

m2. Zato je bila sprejeta odločitev, da se v nadaljevanju za vse stanovanjske objekte, ki so predvidni na 

območju stanovanjske soseske Liboje-sever upošteva neto tlorisno površino objektov 300,00 m2, za 

obstoječe objekte pa BTPO, preračunan iz dejanskih NTPO (neto tlorisne površine pomnožene s faktorjem 

1,2). 

Preglednica 2: Osnovne značilnosti predvidenih objektov za določitev BTPO 

Oznaka 

objektov 

Zazidalna površina 

objektov (m2) 

Število 

etaž 

Bruto tlorisna površina 

objekta 

Bruto tlorisna površina objekta  

(usklajevanje z predstavniki 

Občine Žalec) 

A/1 200,00 4 800 360,00 

A/2 200,00 4 800 360,00 

A/3 200,00 4 800 360,00 

A/4 200,00 4 800 360,00 

A/5 200,00 4 800 360,00 

A/6 200,00 4 800 360,00 

A/7 200,00 4 800 360,00 

A/8 200,00 4 800 360,00 

A/9 200,00 4 800 360,00 

A/10 200,00 4 800 360,00 

A/11 200,00 4 800 360,00 

A/12 200,00 4 800 360,00 

A/13 200,00 4 800 360,00 

A/14 200,00 4 800 360,00 

B/15 120,00 3 360 360,00 

B/16 120,00 3 360 360,00 

B/17 120,00 3 360 360,00 

B/18 120,00 3 360 360,00 

B/22 120,00 4 480 360,00 

B/23 120,00 4 480 360,00 

B/24 120,00 4 480 360,00 

B/25 120,00 4 480 360,00 

C/19 200,00 5 1000 360,00 

D/5 / / 112,32 112,32 

D/6 / / 180 180,00 

D/7 / / 405,6 405,60 

D/9 / / 584,04 584,04 

D/12 / / 277,8 277,80 

D/13 / / 252 252,00 
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5 OPIS OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME TER DRUGE 

GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

5.1 Opis obstoječe komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture 

V nadaljevanju je podan opis obstoječe komunalne opreme, ki izhaja iz Elaborata programa opremljanja za 

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

Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

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

in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) šteje tista komunalna 

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

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

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

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

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

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

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

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

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

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

izhodišča že določena s sprejetim Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

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

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

da se območje ZN za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever« lahko priključuje na sledeče vrste 

obstoječe komunalne opreme: 

• ceste (oznaka oskrbnega območja C), 

• kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K), 

• vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in 

• javne površine (oznaka oskrbnega območja JP). 

5.2 Opis nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture 

V nadaljevanju je podan opis predvidene komunalne opreme, ki izhaja iz Odloka o zazidalnem načrtu 

stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08). 

5.2.1 Cestno omrežje 

Dovozna cesta in navezava na javno cestno omrežje: 

Dovoz do objektov bo potekal preko dveh novih zbirnih poti znotraj naselja, ki se z izvedbo novih 

priključkov priključita na obstoječo cestno infrastrukturo. Novi priključki se iz ostalih gradbenih parcel, ki 

nimajo predvidenega priključka na zbirno cesto, izvajajo direktno na obstoječe ceste. Obstoječa cesta, na 

katero se izvede priključek za uvoz na »zgornji« oz. Z del ureditvenega območja, se od predvidenega 

novega priključka do navezave na cesto Liboje – Petrovče rekonstruira v smislu razširitve cestnega profila 

in povečanja nosilnosti. Iz vsake gradbene parcele je možen po en priključek. Zbirne poti, in novi priključki 

bodo služili tudi kot intervencijski dostop. ZN obravnava priključke na obstoječo cesto do meje 

ureditvenega območja.  
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Dostop do objektov: 

Dovoz do posameznega objekta bo izveden preko pogreznjenega pločnika, uvozno/izvozne širine min. 

6,0 m, globine min. 4,00m. Stanovanjski objekti bodo ob cesti »C« dostopni peš, po pločniku širine od 0,50 

m in 1,10 m oz. 1,20m. Morfološki enoti A in B se povežeta s pešpotjo (pločnikom) širine 1,20 m, ki poteka 

po zahodnem robu enote B/22, južnem robu enote A/13, med enotama A/13 in A/14. Pločnik se priključi 

na cesto »C«. Priključek ceste »C« in cesta »B« imata obojestranski pločnik širine 1,20 m in 0,50 m. Cesta 

»A« nima pločnika. 

Mirujoči promet: 

Za ureditev mirujočega prometa je treba predvideti po min. 2 parkirni mesti na posamezen objekt ali 

stanovanje v njem. Parkirna mesta se zagotovijo na nepozidanih delih posameznih gradbenih parcel (na 

prostem ali pod nadstrešnico ali v garažah objektov). Normalni profil dovoznih cest »A« in »B« ima 

naslednje elemente: 

 

Cesta »A« 

- hodnik za pešce 0,00 m 

- vozišče 3,50 m   priključek na obstoječo cesto 2 x 2,75 m 

- zelenica 0,00 m 

- skupaj 3,50 m      5,50 m 

 

Cesta »B« 

- hodnik za pešce 1,20 m 

- hodnik za pešce 0,50 m 

- vozišče 2 x 2,75 m  

- zelenica 0,00 m 

- skupaj 7,20 m       

 

Cesta »C« del 

- hodnik za pešce 1,20 m  

- hodnik za pešce 1,10 m  

- vozišče 2 x 2,35 m  

- zelenica 0,00 m 

- skupaj 7,00 m   

Cesta »C« del 

- hodnik za pešce 1,20 m  

- hodnik za pešce 0,50 m  

- vozišče 2 x 2,35 m  

- zelenica 0,00 m 

- skupaj 6,40 m  

 

V nadaljevanju je podan opis projektnih rešitev predvidene komunalne opreme na območju A (cesta B in C), 

ki izhaja iz tehničnega poročila Projektne dokumentacije (PZI) za komunalno infrastrukturo ZN Liboje sever 

– območje »A« (Savinjaprojekt - GIZ d.o.o., št. projekta: 39/11, september 2011, dopolnitev marec 2014). 

Projekt zajema izvedbo cestnega omrežja za obravnavano območje, z izvedbo globoke drenaže na 

območju ceste »C« in odvodnjavanje cestnega omrežja. Načrt je bil narejen na osnovi izdelanega 

geodetskega načrta in geološko – geomehanskega poročila, ki ga je izdelal Geosvet Samo Marinc s.p. 
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Območje ZN se priključuje na cesto št. 490010 preko Ceste »B«. Cestno omrežje je namenjeno za dostop 

do predvidenih objektov na obravnavanem območju in je sprojektirano glede na obstoječi ZN ter že 

obstoječo parcelacijo. Hkrati z izvedbo ceste so predvidene tudi površine za pešce. Cesti »B« in »C« spadata 

po pravilniku o projektiranju cest med dostopne ceste. 

Potek ceste: 

Trasa predvidenih cest poteka po parceli št. 136/23, delno po 136/15, 136/18 in 756/1 (priključek na 

obstoječo cesto) k.o. Kasaze in se prilagaja izvedeni parcelaciji. 

Vertikalni potek predvidenih cest je razviden iz grafične priloge Vzdolžni profil ceste »B« in »C«.  

• Vzdolžni nagib ceste »B« se navezuje na niveleto lokalne ceste Petrovče-Liboje-Košnica in na niveleto 

predvidene ceste »C« in znaša od stacionaže 0.0m do 0.0 +12.50m, -0,5%, od stacionaže 0.0+12.5m 

pa do 0.0+52.0m pa 13.743%. 

• Vzdolžni nagib ceste »C« je prilagojen predvideni zazidavi in znaša od stacionaže 0.0 +0.0m do 0.0 

+36.1320m, -2.768%, od stacionaže 0.0+36.132m pa do 0.0+66.957m pa 0.50%. 

 

Prečni sklon in prerez: 

Prečni nagib vozišča ceste »B« znaša od 2.5-3.50 % in je odvisen od horizontalnih elementov trase, prečni 

nagib ceste »C« znaša 2,5 %. 

Cesta »B«: 

• Vozišče 2x2,75m = 5,50 m 

• Hodnik za pešce – desno 1,20 m 

 

Cesta »C« 

• Vozišče 2x2,50m = 5,00 m 

• Hodnik za pešce – levo 1,20 m 

 

Opis projektiranih rešitev 

Območje predvidenih cest poteka po zemljišču, ki je v naravi travnik. Kot preddela so predvidena zakoličba 

obstoječih komunalnih vodov, postavitev profilov in ureditev gradbišča. 

Cesta večino trase poteka v ukopih delno pa v nasipih. V območju ceste »C« je potrebno predhodno izvesti 

globoko dreniranje, ki mora biti izvedeno v trdo podlago, ki je predvidoma na globini 2,0 - 4,0m. Globoko 

dreniranje je potrebno izvesti skladno z navodili pooblaščenega geomehanika. Podrobnejši opis glej 

posebno točko. Med gradnjo je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor! 

Planum se splanira na zahtevano ravnost v nagibu min 3%. Nasipi do planuma se izvedejo z materialom, 

ki ga potrdi nadzorni gomehanik. Humusiranje brežin se izvede v deb. 15 cm ter poseje s travnim semenom. 

Zgornji ustroj – hodnik za pešce: 

• 5 cm obrabno zaporna plast AC8 surf B 70/100, A5, 

• 25 cm tamponski drobljenec D 32, 

• 30 cm nasip iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0-120, 

• Politlak 200 gr/m2. 

 

Zgornji ustroj – dovozni cesti B in C: 

• 3 cm, obrabno zaporna plast – AC8 surf B 50/70, A4, 

• 6 cm, nosilna plast AC 22 base B 50/70, A4, 

• 25 cm tamponski drobljenec D32, 
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• 30 cm zmrzlinsko odporni kamniti material 0-120, 

• Politlak 200 gr/m2. 

 

Pločniki so obrobljeni na strani vozišča z dvignjenim betonskim robnikom 15/25 cm, na zaledni strani pa s 

pogreznjenim betonskim robnikom 10/20cm. Cesta je prav tako proti zelenici obrobničena z dvignjenim 

betonskim robnikom 15/25 cm. Na vseh uvozih do objektov se morajo robniki izvesti pogreznjeno (h=3.00 

cm) v min. širini 5.0 m. 

Globoko dreniranje in odvodnjavanje cest: 

Pred pričetkom izgradnje je predvidena izvedba naslednje drenaže (skladno z geomehanskim poročilom): 

1. Drenaža 1.0 (Stidren D d 160 in PVC DN 250) L=81,81 m 

2. Drenaža 1.1 (Stidren D d 160) L=39,60 m 

3. Drenaža 2.0 (Stidren D d 160 in PVC DN 250) L=62,85 m 

 

Skupna dolžina globoke drenaže znaša L=184.26 m. V območju ceste »C« je potrebno izvesti globoko 

dreniranje, ki mora biti izvedeno v trdo podlago, ki je predvidoma na globini 2,0 - 4,0m. Za izvedbo drenaže 

se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za izvedbo drenaže je predviden vertikalni opažen izkop po 

tehnologiji izvajalca. Za globoko dreniranje se uporabijo cevi, perforirane po celotnem obodu in se 

polagajo v trdo podlago na izvedeno betonsko posteljico. Drenaža se zasuje s filterskim materialom. Pod 

nivojem planuma ceste je potrebno nad drenažo izvesti glineni naboj. Globoko dreniranje je potrebno 

izvesti skladno z navodili pooblaščenega geomehanika. Vse vode se speljejo v meteorni kanal, ki poteka v 

cestišču. Na drenaži je potrebno za potrebe čiščenja izvesti AB jaške DN1000 na razmaku max 20,0m z LTŽ 

pokrovi DN 600, nosilnosti 400 kN. 

Meteorna kanalizacija – območje »A« 

V nadaljevanju je podan opis projektnih rešitev predvidene komunalne opreme na območju A (cesta B in C), 

ki izhaja iz tehničnega poročila Projektne dokumentacije (PZI) za komunalno infrastrukturo ZN Liboje sever 

– območje »A« (Savinjaprojekt - GIZ d.o.o., št. projekta: 39/11, september 2011, dopolnitev marec 2014). 

Odvodnjavanje cest se bo izvedlo s peskolovi z usedalnikom in vtokom pod robnikom. Planum cestišča se 

odvaja v cestno drenažo, ki poteka vzdolž celotne ceste. Drenažne vode se vodijo v peskolove. Vode s 

cestnih površin se vodijo v meteorno kanalizacijo, ki bo potekala v cestnem telesu in je obdelana v načrtu 

št. 39/11 Savinjaprojekt – giz Žalec. 

Tehnični opis: 

Meteorni kanali 1.0 poteka v predvideni cesti odmaknjen od osi vozišča cca 1,25m. Globino meteornih 

kanalov 1.1 in del 2.0 je potrebno prilagoditi glede na predvideno zunanjo ureditev predvidenih objektov.  

Omrežje meteorne kanalizacije bo izvedeno v treh fazah in sicer: 

• 1. Faza -. Obcestni jarek, L=116,00m in Meteorni kanal MK 1.0: od iztoka v obcestni jarek do PRJm4, 

(PVC DN 300) L=47.88 m. 

• 2. Faza - Meteorni kanal MK 1.1: od jaška PRJm4 do JM 11.3, (PVC DN 200) L=31.45 m. 

• 3. Faza – Meteorni kanal MK 1.0: od jaška PRJm4 do JM10.6 (PVC DN 250) L=61.61 m, Meteorni 

kanal 1.2 (PVC DN 200) L=34.70 m in Meteorni kanal 2.0 (PVC DN 200 PVC DN 250) L=67.51 m. 

Meteorna kanalizacija, ki je predmet projekta, je predvidena za odvodnjavanje dovozne ceste, in 

odvodnjavanje globoke drenaže. Meteorne vode se preko cevovodov speljejo v predviden obcestni jarek 

ob lokalni cesti Petrovče-Liboje-Košnica, ki se naveže na obstoječega. Zadrževanje meteornih vod objektov 

se bo vršilo za vsak predviden objekt posebej. Preliv iz zadrževalnikov bo speljan v projektiran meteorni 
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kanal. Zadrževanje meteornih vod z asfaltiranih površin dovozne ceste se bo vršilo v obcestnem jarku 

izvedenim s kanaleto in menihom DN 1000.  

Izračun zadrževalnika meteornih vod: 

• A= 1.181,00 m2 = 0,118 ha 

• A red = 0,118 x (0,87-0,10) = 0,118 x 0,77 =0,091 

• Q= 0,091 x 155 x 60 x 15 /1000= 12,695m3 

Volumen predvidenega jarka zadošča za predviden volumen zadrževanja, brez da pride do zalitja planuma 

ustroja vozišča. 

Izvedba: 

Za izvedbo drenaže in kanalizacije je predviden vertikalni opažen izkop po tehnologiji izvajalca. Globina 

polaganja kanalizacije znaša do 1.50 m glede na predvideno ureditev. Globina polaganja drenaže je na cca 

2,0-4,0m glede na obstoječ teren. Dno jarka se uvalja na Me2 >= 25 Mpa. Zasip nad cono cevovoda z 

izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95 % po SPP (asfaltne površine ) 

oz. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora znašati 97 

% po SPP. 

Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 30 cm nad temenom 

cevi (0-16 mm drobljenec). Zbitost mora znašati 97 % po SPP. 

Za kanalizacijo( peskolovi) so predvidene cevi PVC DN 150 SN8. Peskolovi so predvideni montažni BC DN 

400 z min. usedalnikom 0,50m in LTŽ pokrovi nosilnosti 250kN. Peskolovi se vgrajujejo na podlagi navodil 

dobavitelja peskolovov (peščeni obsip, betonski venec, zbitost..). 

Meteorna kanalizacija – območje »B« 

Za območje »B« projektna dokumentacija še ni bila izdelana. Na podlagi te ugotovitve je bila na 

usklajevalnem sestanku s predstavniki občinske uprave Občine Žalec sprejeta odločitev, da se za območje 

»B« predvidi kakovostno in tehnični enaka ureditev meteorne kanalizacije, izključno za namen in potrebe 

izdelave tega programa opremljanja pa izdelovalec program opremljanja ob sodelovanju predstavnikov 

občinske uprave Občine Žalec pripravi idejno rešitev poteka meteorne kanalizacije iz stanovanjskih 

objektov B/15 - B/18, B/22 - B/25, C/19 in iz dostopne ceste A.  

Na podlagi navedenega je bila pripravljena idejna zasnova poteka omrežja meteorne kanalizacije za 

območje »B« v skupni dolžini 191,53m ter enaki kakovostni in tehnični ureditvi kot je podana zgoraj za 

območje »A«. Meteorne vode se preko cevovodov speljejo v predviden obcestni jarek ob lokalni cesti 

Petrovče-Liboje-Košnica. 

Grafični prikaz ureditve cestnega omrežja, odvodnjavanja meteornih voda in javne razsvetljave je prikazan 

v kartografski prilogi 4a. 

5.2.2 Fekalna kanalizacija 

Fekalna kanalizacija – območje »A« 

Fekalne vode iz obravnavanega območja se vodijo preko obstoječih priključkov na obstoječ kolektor Liboje 

- ČN Kasaze. Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne odplake.  

Tehnični opis: 

Omrežje fekalne kanalizacije bo izvedeno v treh fazah in sicer: 

• 1. Faza - Fekalni kanal FK 1.0: od jaška OJ 11.1 do Jf 10.3 (PVC DN 200) L=48.65 m. 
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• 2. Faza - Fekalni kanal FK 1.2: od jaška JF10.3 do JF12.3 (PVC DN 200) L=30,03 m. 

• 3. Faza – Fekalni kanal FK1.0: od jaška JF10.3 do JF10.7 (PVC DN 150 - DN 200) L=131.69 m, Fekalni 

kanal 1.1 (PVC DN 200) L=34,20 m, Fekalni kanal 1.3 (PVC DN 200) L=31,36 m, Fekalni kanal 2.0 

(PVC DN 200) L=33,31 m  

Odpadne fekalne vode z območja se vodijo preko fekalnih kanal kanalov 1.1 –1.3 2.0 (DN 200) in zbirnega 

fekalnega kanala 1.0 (DN 150 – DN 200) in 2.0 (DN 200) na obstoječe priključke, ki so speljani v fekalni 

kolektor Liboje – ČN Kasaze. Globino kanalov 1.2 in 1.3 je potrebno prilagoditi glede na predvideno zunanjo 

ureditev predvidenih objektov. Kanal 1.0 poteka v predvideni cesti v sredini voznega pasa. 

Izvedba: 

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za kanal je predviden vertikalni opažen izkop po 

tehnologiji izvajalca. Globina polaganja kanalizacije znaša do 2.30m (fekalna kanalizacija) oziroma do 

3.30m (meteorna kanalizacija) glede na predvideno ureditev. V primeru potrebe po začasni deponiji 

materiala (manjše količine od izkopov po kampadah) si mora izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljišča. 

Dno jarka se uvalja na Me2 >= 25 Mpa.  

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95 % 

po SPP (asfaltne površine ) oz. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad 

temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP. 

Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 30 cm nad temenom 

cevi (0-16 mm drobljenec). Zbitost mora znašati 97 % po SPP. 

Za kanalizacijo so predvidene cevi PVC DN 200 – DN 300 SN8, za hišne priključke oz. priključke posameznih 

investitorjev pa cevi PVC DN 150 SN8.  

Jaški za meteorno in fekalno kanalizacijo so predvideni montažni PE DN 800 in PE DN 1000(h<=2.00 m). 

Jaški h > 2.00 m so predvideni tipski AB DN 1000 (kot npr. tip Nivo) zaradi vzgona. Za globine > 2.00 m se 

lahko uporabijo jaški iz PE samo z atestom proti vzgonu! Vsi jaški v povoznih površinah se izvedejo s 

povoznimi pokrovi 400 KN, v zelenicah pa 250kN. Stikovanje cevi in jaška se izvedejo s tipskimi tesnili. Jaški 

se vgrajujejo na podlagi navodil dobavitelja jaškov! (peščeni obsip, betonski venec, zbitost..). Jaški za hišne 

priključke (JH) so predvideni DN 600. 

Tlačni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610 in se izvede s strani 

pooblaščene organizacije. 

Fekalna kanalizacija – območje »B« 

Za območje »B« projektna dokumentacija še ni bila izdelana. Na podlagi te ugotovitve je bila na 

usklajevalnem sestanku s predstavniki občinske uprave Občine Žalec sprejeta odločitev, da se za območje 

»B« predvidi kakovostno in tehnični enaka ureditev fekalne kanalizacije, izključno za namen in potrebe 

izdelave tega programa opremljanja pa izdelovalec program opremljanja ob sodelovanju predstavnikov 

občinske uprave Občine Žalec pripravi idejno rešitev poteka fekalne kanalizacije iz stanovanjskih objektov 

B/15 - B/18, B/22 - B/25, C/19 in iz obstoječih objektov D/5, D/6 in D/7.  

Na podlagi navedenega je bila pripravljena idejna zasnova poteka omrežja fekalne kanalizacije za območje 

»B« v skupni dolžini 162,14 m ter enaki kakovostni in tehnični ureditvi kot je podana zgoraj za območje 

»A«. Fekalne vode se preko cevovodov speljejo v že obstoječe priključno mesto v obstoječi fekalni 

kanalizaciji, ki se nahaja jugovzhodno od območja v robu cestišča. 

Grafični prikaz ureditve omrežja fekalne kanalizacije je prikazan v kartografski prilogi 4b. 
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5.2.3 Vodovodno omrežje 

Vodovodno omrežje - območje »A« 

Voda potekata na območju »A« ZN Liboje sever, v dovozni cesti. Globina izkopa znaša na večini trase do 

1.40 m, lokalno se globina poveča pri prečkanju obstoječih komunalnih vodov. Svetla širina izkopa znaša 

0.80 m (vertikalni izkop). Zaradi globine izkopa je predviden opažen izkop. V projektu je podan normiran 

vertikalni opaž. Pri izvedbi se uporabi opaž po tehnologiji izvajalca.  

Nasutje do planuma cestišča se izvede z izkopanim materialom. Zbitost zasipa z izkopanim materialom 

nad cono cevovoda znaša min. 95 % po SPP (asfaltne površine) oz. 92% po SPP (zelene površine). 

Predvidene so cevi PE 100 110x6.6, SDR17, PN10. Cevi se polagajo na peščeno posteljico 0/16 mm DN/10 + 

10 cm s kotom naleganja 120 st ter obsipom 15 cm nad temenom cevi. Zbitost zasipa v coni cevovoda 

znaša min. 97 % po SPP. Fazonski kosi in armatura so min. PN 10. Vertikalno in horizontalna zaščita lokov 

se izvede z betonskimi bloki C15/20. 

Tlačni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani pooblaščene 

organizacije. Preizkusni tlak cevovoda znaša 10 bar. 

Vodovodno omrežje - območje »B« 

Za območje »B« projektna dokumentacija še ni bila izdelana. Na podlagi te ugotovitve je bila na 

usklajevalnem sestanku s predstavniki občinske uprave Občine Žalec sprejeta odločitev, da se za območje 

»B« predvidi kakovostno in tehnični enaka ureditev vodovodnega omrežja, izključno za namen in potrebe 

izdelave tega programa opremljanja pa izdelovalec program opremljanja ob sodelovanju predstavnikov 

občinske uprave Občine Žalec pripravi idejno rešitev poteka vodovodnega omrežja iz stanovanjskih 

objektov B/15 - B/18, B/22 - B/25 in C/19. 

Na podlagi navedenega je bila pripravljena idejna zasnova poteka vodovodnega omrežja za območje »B« 

v skupni dolžini 209,45 m ter enaki kakovostni in tehnični ureditvi kot je podana zgoraj za območje »A«. 

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

5.2.4 Prostori za ravnanje z odpadki 

Za zbiranje gospodinjskih odpadkov so predvidena skupna zbirna mesta (ekološki otok), za morfološko 

enoto A in B po eno. Tako se površine z oznako E se uredijo kot skupne površine, namenjene zbiranju 

komunalnih odpadkov (E/2-del in E/3). Za objekte C/20 in C/21 se uredi zbirno – odjemno mesto na 

gradbeni parceli investitorja. Zbirno-odjemna mesta morajo biti zasnovana tako, da omogočajo ločeno 

zbiranje gospodinjskih odpadkov. Dostop za komunalna vozila bo potekal po obstoječih cestah. Grafični 

prikaz ureditve je prikazan v kartografski prilogi 4d. 

5.2.5 Javne površine 

Na območju stanovanjske soseske Liboje-sever se uredijo tudi javne površine in sicer se na parceli z oznako 

E/1 uredi igrišče, ki se ogradi z varnostno ograjo na parcelni meji. Del parcele E/2 pa se hortikulturno 

zazeleni (uredi park). Grafični prikaz ureditve je prikazan v kartografski prilogi 4e. 
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Slika 3: Zbirna karta komunalnih vodov   
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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 2011 in 2014 ter prenove v letu 

2022. Stroški izdelave projektne dokumentacije (idejni projekt in geodetski posnetek) in nadzor nad 

izvajanjem del, izhajajo iz dejanskih stroškov izvedbe (pogodbenih vrednosti). Na podlagi navedenega so 

v elaborat vključeni stroški izdelave programa opremljanja, projektne dokumentacije (idejni projekt in 

geodetski posnetek) in nadzor nad izvajanjem del za novo komunalno opremo, 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 2011 in prenova 2014 kos 2 3.530,00 7.060,00 

2. elaborat programa opremljanja (2022) kos 1 4.721,40 4.721,40 

SKUPAJ 11.781,40 

B. DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 

1. programsko strateški dokumenti kos / / / 

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

3. idejne zasnove komunalne infrastrukture kos / / / 

4. idejni projekti komunalne infrastrukture kos / / / 

5. informacijski sistem kos / / / 

6. investicijska dokumentacija IP kos / / / 

7. projektna dokumentacija (idejni projekt in geodetski posnetek) kos 12 1.895,39 22.744,64 

8. nadzor nad izvajanjem del kos / / 5.940,48 

9. informiranje in komuniciranje kos / / / 

10. program izvajanja del kos / / / 

11. organizacija izvedbe del kos / / / 

12. ostalo kos / / / 

SKUPAJ 28.685,12 

SKUPAJ IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO 

OPREMO 
40.466,52 

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 predvidenih stroškov 

predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo. Na podlagi navedenega so v elaborat 

vključene vrednosti, ki so podane v spodnji preglednici. 

Preglednica 4: Stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 

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

  enota količina 
cena/enoto 

[EUR] 

vrednost 

[EUR] 

A. RAZISKAVE IN ŠTUDIJE 

1. geološke, geomehanske, hidrogeološke kos / / / 

2. okoljske, naravovarstvene, arheološke kos / / / 

3. meteorološke kos / / / 

4. hidrološke, vodnogospodarske kos / / / 
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5. energetske, komunalne, prometne kos / / / 

6. študija osončenosti kos / / / 

7. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ 0,00 

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

6.1.3 Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 

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

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

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

EPO in POSZ opredelil naročnik. Po podatkih naročnika je predviden odkup zemljišč v površini 2.341,87 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 2.341,87 10,00 23.418,70 

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 23.418,70 

B. ZAZIDANO ZEMLJIŠČE 

1. odškodnina za zemljišče / / / 0,00 

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

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

4. stroški za cenitve / / / 0,00 

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

6. ostali stroški / / / 0,00 

7. stroški kreditov / / / 0,00 

8. organizacija izvedbe del / / / 0,00 

SKUPAJ 0,00 

C. DRUGO 

1. predhodni stroški / / / 0,00 

2. drugo za pridobivanje zemljišč / / / 0,00 

3. delilni načrti / / / 0,00 

4. organizacija izvedbe del / / / 0,00 

SKUPAJ 0,00 

SKUPAJ STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE 23.418,70 

6.1.4 Stroški gradnje nove komunalne opreme 

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

EPO in POSZ opredelil naročnik. Vrednosti stroškov izgradnje nove komunalne opreme, so bile določene 

že v veljavnem Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever 
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(Zavita, svetovanje, d.o.o., april 2014). Skladno z obsegom predvidene ureditve so predvideni naslednji 

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

Preglednica 6: Stroški gradnje nove komunalne opreme 

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME 

  enota količina 
cena/enoto 

[EUR] 

vrednost 

[EUR] 

A. CESTNO OMREŽJE  

1. Izgradnja cestnega omrežja - območje A m2 1.475,15 79,63 117.459,42 

2. Izgradnja cestnega omrežja - območje B m2 359,03 79,63 28.587,91 

3. Izgradnja javne razsvetljave - območje A kos 15,00 1.600,00 24.000,00 

4. Izgradnja javne razsvetljave - območje B kos 7,00 1.600,00 11.200,00 

5. Izgradnja meteorne kanalizacije - območje A m1 243,15 144,95 35.245,05 

6. Izgradnja meteorne kanalizacije - območje B m1 191,53 144,95 27.762,63 

SKUPAJ 244.255,01 

B. FEKALNA KANALIZACIJA  

1. Izgradnja fekalne kanalizacije - območje A m1 309,24 90,42 27.960,40 

2. Izgradnja fekalne kanalizacije - območje B m1 162,14 90,42 14.660,13 

SKUPAJ 42.620,53 

C. VODOVODNO OMREŽJE  

1. Izgradnja vodovodnega omrežja - območje A m1 470,89 113,22 53.314,17 

2. Izgradnja vodovodnega omrežja - območje B m1 209,45 113,22 23.713,93 

SKUPAJ 77.028,09 

D. PROSTORI ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

1. Izgradnja ekološkega otoka - območje A kos 1,00 3.400,00 3.400,00 

2. Izgradnja ekološkega otoka - območje B kos 1,00 3.400,00 3.400,00 

SKUPAJ 6.800,00 

E. JAVNE POVRŠINE 

1. Izgradnja športnega in otroškega igrišča  m2 234,29 35,00 8.200,15 

2. Izgradnja parka m2 149,43 30,00 4.482,90 

3. Izgradnja povezovalne pešpoti m2 141,97 25,00 3.549,25 

SKUPAJ 16.232,30 

SKUPAJ STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME 386.935,94 

Občina Žalec ima za morfološko enoto A že zagotovljena finančna sredstva za izvedbo nove komunalne 

opreme v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna, za morfološko enoto B pa jih še nima. Zato 

jih bo vanj vključila pri naslednji letni dopolnitvi občinskega proračuna po začetku veljavnosti programa 

opremljanja stavbnih zemljišč.  

6.1.5 Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 

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

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

stroške geodetskih načrtov in del. 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] 
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A. GEODETSKA DOKUMENTACIJA 

1. geodetski načrti in dela kos 10 564,4 5.644,00 

2. ureditev meje oboda območja kos / / / 

3. parcelacije kos / / / 

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

5. organizacija izvedbe del kos / / / 

SKUPAJ 5.644,00 

B. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA 

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

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

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

odstranitev panjev) 
m2 / / / 

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

4. zavarovanje plazovitega terena m2 / / / 

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

6. odstranitev obstoječe komunalne infrastrukture m2 / / / 

7. arheološka izkopavanja   / / / 

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

9. organizacija izvedbe del   / / / 

10. preddela in ostala pripravljalna dela (zakoličenje osi, zavarovanje 

gradbišča, postavitev gradbenih profilov, postavitev opreme, razna 

nepredvidena dela) 

/ / / 20.581,75 

SKUPAJ 20.581,75 

SKUPAJ DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME 26.225,75 

6.2 Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

6.2.1 Obračunska območja  

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 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 območje stanovanjske soseske Liboje-sever. Obračunska območja so bila določena na podlagi 

digitalnih podatkov Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08), 

(CONSTRUCTA d.o.o., Ljubljana, v AVGUSTU 2007, pod številko projekta 420/04). 

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

• obračunska območja stroškov gradnje nove komunalne opreme: 

o obračunsko območje cest (OBO_C_1 in OBO_C_2), določeno na podlagi poteka novega 

cestnega omrežja (območje A in B), 

o obračunsko območje fekalne kanalizacije (OBO_FK_1in OBO_FK_2), določeno na podlagi 

poteka nove fekalne kanalizacije (območje A in B), 

o obračunsko območje vodovodnega omrežja (OBO_V_1 in OBO_V_2), določeno na podlagi 

poteka novega vodovodnega omrežja (območje A in B), 

o obračunsko območje prostorov za ravnanje z odpadki (OBO_PRO_1 in OBO_PRO_2), določeno 

na podlagi novih prostorov za ravnanje z odpadki (območje A in B) in 

o obračunsko območje javnih površin (OBO_JP), določeno na podlagi novih javnih površin. 

Obračunska območja za predvideno komunalno infrastrukturo predstavljajo zazidljiva zemljišča znotraj 

ureditvenega območja. Glede na predvideni potek, faznosti gradnje in ureditve posamezne vrste 
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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. Tako so bila v 

določenih primerih v obračunska območja vključene tudi parcele obstoječih objektov, ki se bodo 

priključevali na določeno vrsto komunalne opreme (npr. omrežje fekalne kanalizacije). Na drugi strani so 

bile nekatere parcele predvidenih objektov zaradi možnosti neposredne priključitve na že obstoječe 

omrežje določenih vrst komunalne opreme izvzeti iz obračunskih območij (npr. omrežje fekalne 

kanalizacije). V spodnji preglednici podajamo navedbo tistih predvidenih ali obstoječih objektov, katerih 

parcele so bile dodane v posamezna obračunska območja ali iz njih izvzeta.  

Preglednica 8: Navedba posebnih primerov odmere komunalnega prispevka zaradi možnosti oz. nezmožnosti 

priključitve na določeno vrsto komunalne opreme 

Obračunsko 

območje 

Obstoječi objekti, ki imajo možnost 

priključitve na novo komunalno opremo 

in jim bo komunalni prispevek za to 

vrsto komunalne opreme odmerjen 

skladno s tem Programom opremljanja 

stavbnih zemljišč oz. pripadajočim 

odlokom 

Predvideni objekti, ki imajo možnost priključitve na 

že obstoječo komunalno opremo in jim bo 

komunalni prispevek za to vrsto komunalne 

opreme odmerjen skladno z Odlok o podlagah za 

odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju Občine Žalec. 

OBO_C_1 / (C/20, C/21, D/3-a)* 

OBO_C_2 / (C/20, C/21, D/3-a)* 

OBO_FK_1 

D/9, D/12 in D/13  

Poudarjamo, da so v obračunsko 

območje umeščene tudi parcele 

obstoječih objektov D/8, D/10, D/11, D/14 

in D/15, vendar na njih objekti, ki bi se 

morali priključiti na fekalno kanalizacijo 

ne obstajajo – če bodo kdaj v 

prihodnosti zgrajeni, za njih veljajo enaki 

pogoji kot za ostale zgoraj naveden 

objekte. 

(C/20, C/21, D/3-a)*, A/5, A/7, A/9, A/11 in A/14 

OBO_FK_2 D/5, D/6 in D/7 (C/20, C/21, D/3-a)* 

OBO_V_1 / (C/20, C/21, D/3-a)*, A/11 in A/14 

OBO_V_2 / (C/20, C/21, D/3-a)* 

OBO_PRO_1 / (C/20, C/21, D/3-a)* 

OBO_PRO_2 / (C/20, C/21, D/3-a)* 

OBO_JP / (C/20, C/21, D/3-a)* 

*Objekti niso predmet tega programa opremljanja. 

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

urejanja, ki izhajajo iz grafičnih podlag Odloka zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni 

list RS, št. 15/08) in so prikazane v spodnji preglednici. 

Preglednica 9: Določitev skupne površine parcel na obračunskem območju 

Vrsta opreme Obračunsko območje 
Površina parcel  

na obračunskem območju (m2) 

Cestno omrežje - območje A OBO_C_1 12.346,04 

Cestno omrežje - območje B OBO_C_2 4.459,78 

Fekalna kanalizacija - območje A OBO_FK_1 15.210,83 

Fekalna kanalizacija - območje B OBO_FK_2 6.375,74 

Vodovodno omrežje - območje A OBO_V_1 10.742,79 
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Vodovodno omrežje - območje B OBO_V_2 4.459,78 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje A OBO_PRO_1 12.346,04 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje B OBO_PRO_2 4.459,78 

Javne površine OBO_JP 16.805,82 

 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov so bili določeni na podlagi Odloka zazidalnem načrtu 

stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08). V 11. členu Odloka so določeni lokacijski pogoji 

in usmeritve za projektiranje in gradnjo. Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v poglavju »2.4 

Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo« 

Glede na dejstvo, da dejanske bruto tlorisne površine iz razpoložljivih podatkov niso bile razvidne so bile 

na podlagi maksimalnih zazidalnih površin in maksimalnega števila etaž v nadaljevanju določene bruto 

tlorisne površine, ki so podane v spodnji preglednici. Za tiste obstoječe objekte, za katere je bilo 

ugotovljeno, da se bodo priključevali na predvideno komunalno opremo (npr. omrežje fekalne kanalizacije) 

so bili podatki o bruto tlorisni površini povzeti po uradnih evidencah GURS (neto tlorisne površine 

pomnožene s faktorjem 1,2). V spodnji preglednici so prikazane skupne bruto tlorisne površine objektov 

na posameznem obračunskem območju. 

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

Vrsta opreme Obračunsko območje 
Bruto tlorisna površina objektov  

na obračunskem območju (m2) 

Cestno omrežje - območje A OBO_C_1 5.040,00 

Cestno omrežje - območje B OBO_C_2 3.240,00 

Fekalna kanalizacija - območje A OBO_FK_1 4.353,84 

Fekalna kanalizacija - območje B OBO_FK_2 3.937,92 

Vodovodno omrežje - območje A OBO_V_1 4.320,00 

Vodovodno omrežje - območje B OBO_V_2 3.240,00 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje A OBO_PRO_1 5.040,00 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje B OBO_PRO_2 3.240,00 

Javne površine OBO_JP 8.280,00 

6.2.2 Skupni in obračunski stroški 

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

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

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

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

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

opremljanja in vseh območij, ki jim je nova komunalna oprema namenjena. 

Ker so stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo, stroški 

predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo in drugi stroški nove komunalne opreme, 

ki nastanejo zaradi opremljanja, opredeljeni za vso javno infrastrukturo za območje stanovanjske soseske 

»Liboje-sever« in niso nova komunalna oprema, so bili (skladno s tolmačenjem Ministrstva za okolje in 

prostor) sorazmerno razdeljeni med novo komunalno opremo (cestno omrežje, fekalno kanalizacijo in 

vodovodno omrežje). Prikaz sorazmerne delitve je prikazan v spodnji preglednici. 
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Preglednica 11: Skupni stroški nove komunalne opreme 

SKUPNI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME 

CESTNO OMREŽJE - območje A 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 18.480,10 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 10.694,77 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 176.704,47 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 11.976,68 

SKUPAJ STROŠKI NOVEGA CESTNEGA OMREŽJA - območje A 217.856,01 

CESTNO OMREŽJE - območje B 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 7.064,57 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 4.088,39 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 67.550,54 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 4.578,44 

SKUPAJ STROŠKI NOVEGA CESTNEGA OMREŽJA - območje B 83.281,95 

FEKALNA KANALIZACIJA - območje A 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 2.924,15 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 1.692,26 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 27.960,40 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 1.895,10 

SKUPAJ STROŠKI NOVEGA OMREŽJA FEKALNE KANALIZACIJE - območje A 34.471,91 

FEKALNA KANALIZACIJA - območje B 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 1.533,19 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 887,28 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 14.660,13 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 993,63 

SKUPAJ STROŠKI NOVEGA OMREŽJA FEKALNE KANALIZACIJE - območje B 18.074,23 

VODOVODNO OMREŽJE - območje A 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 5.575,70 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 3.226,76 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 53.314,17 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 3.613,53 

SKUPAJ STROŠKI NOVEGA VODOVODNEGA OMREŽJA - območje A 65.730,15 

VODOVODNO OMREŽJE - območje B 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 2.480,05 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 1.435,25 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 23.713,93 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 1.607,28 

SKUPAJ STROŠKI NOVEGA VODOVODNEGA OMREŽJA - območje B 29.236,51 

PROSTORI ZA RAVNANJE Z ODPADKI - območje A 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 355,58 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 205,78 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 3.400,00 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 230,45 

SKUPAJ STROŠKI NOVIH PROSTOROV ZA RAVNANJE Z ODPADKI - območje A 4.191,80 

PROSTORI ZA RAVNANJE Z ODPADKI - območje B 
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I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 355,58 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 205,78 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 3.400,00 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 230,45 

SKUPAJ STROŠKI NOVIH PROSTOROV ZA RAVNANJE Z ODPADKI - območje B 4.191,80 

JAVNE POVRŠINE 

I. Sorazmerni stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo 1.697,61 

II. Sorazmerni stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo 0,00 

III. Sorazmerni stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 982,43 

IV. Sorazmerni stroški gradnje nove komunalne opreme 16.232,30 

V. Sorazmerni drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja 1.100,19 

SKUPAJ STROŠKI NOVIH JAVNIH POVRŠIN 20.012,53 

Ocena skupni stroškov opremljanja je izdelana na osnovi podatkov o posameznih vrstah stroškov, ki so bili 

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

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

spodnji preglednici. 

Preglednica 12: Skupni stroški opremljanja 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 

Sklop Vrednost (EUR) 

Cestno omrežje - območje A 217.856,01 

Cestno omrežje - območje B 83.281,95 

Fekalna kanalizacija - območje A 34.471,91 

Fekalna kanalizacija - območje B 18.074,23 

Vodovodno omrežje - območje A 65.730,15 

Vodovodno omrežje - območje B 29.236,51 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje A 4.191,80 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje B 4.191,80 

Javne površine 20.012,53 

SKUPAJ 477.046,91 

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 13: Zmanjšanje skupnih stroškov zaradi drugih virov financiranja 

B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV 

Sklop 

Vrednost 

(EUR) 

takse na podlagi zakona o varstvu okolja 0,00 

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

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

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

elektroenergetskega omrežja 

0,00 

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

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

plačilo komunalnega prispevka 

0,00 

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

SKUPAJ 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, 

• 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. 
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Preglednica 14: Obračunski stroški opremljanja 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 

Sklop Vrednost (EUR) 

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 477.046,91 

Cestno omrežje - območje A 217.856,01 

Cestno omrežje - območje B 83.281,95 

Fekalna kanalizacija - območje A 34.471,91 

Fekalna kanalizacija - območje B 18.074,23 

Vodovodno omrežje - območje A 65.730,15 

Vodovodno omrežje - območje B 29.236,51 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje A 4.191,80 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje B 4.191,80 

Javne površine 20.012,53 

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

Cestno omrežje - območje A 0,00 

Cestno omrežje - območje B 0,00 

Fekalna kanalizacija - območje A 0,00 

Fekalna kanalizacija - območje B 0,00 

Vodovodno omrežje - območje A 0,00 

Vodovodno omrežje - območje B 0,00 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje A 0,00 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje B 0,00 

Javne površine 0,00 

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 477.046,91 

Cestno omrežje - območje A 217.856,01 

Cestno omrežje - območje B 83.281,95 

Fekalna kanalizacija - območje A 34.471,91 

Fekalna kanalizacija - območje B 18.074,23 

Vodovodno omrežje - območje A 65.730,15 

Vodovodno omrežje - območje B 29.236,51 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje A 4.191,80 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje B 4.191,80 

Javne površine 20.012,53 

6.2.3 Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere 

Preračun obračunskih stroškov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju se izvede na naslednji način: 

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

Zgornje oznake pomenijo: 

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

opreme na posameznem obračunskem območju, 

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

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 

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

območju, 

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

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

• i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

• j: posamezno obračunsko območje. 
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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 15: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (CpN) 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL 

Vrsta opreme 

Oznaka 

obračunskega 

območja 

Površina 

gradbenih 

parcel [m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne 

enoto  

[EUR/m2] 

Cestno omrežje - območje A OBO_C_1 12.346,04 217.856,01 17,65 

Cestno omrežje - območje B OBO_C_2 4.459,78 83.281,95 18,67 

Fekalna kanalizacija - območje A OBO_FK_1 15.210,83 34.471,91 2,27 

Fekalna kanalizacija - območje B OBO_FK_2 6.375,74 18.074,23 2,83 

Vodovodno omrežje - območje A OBO_V_1 10.742,79 65.730,15 6,12 

Vodovodno omrežje - območje B OBO_V_2 4.459,78 29.236,51 6,56 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje A OBO_PRO_1 12.346,04 4.191,80 0,34 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje B OBO_PRO_2 4.459,78 4.191,80 0,94 

Javne površine OBO_JP 16.805,82 20.012,53 1,19 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  477.046,91  

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

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

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

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO 

Vrsta opreme 

Oznaka 

obračunskega 

območja 

Bruto 

tlorisna 

površina 

objekta  

[m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne 

enoto  

[EUR/m2] 

Cestno omrežje - območje A OBO_C_1 5.040,00 217.856,01 43,23 

Cestno omrežje - območje B OBO_C_2 3.240,00 83.281,95 25,70 

Fekalna kanalizacija - območje A OBO_FK_1 4.353,84 34.471,91 7,92 

Fekalna kanalizacija - območje B OBO_FK_2 3.937,92 18.074,23 4,59 

Vodovodno omrežje - območje A OBO_V_1 4.320,00 65.730,15 15,22 

Vodovodno omrežje - območje B OBO_V_2 3.240,00 29.236,51 9,02 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje A OBO_PRO_1 5.040,00 4.191,80 0,83 

Prostori za ravnanje z odpadki - območje B OBO_PRO_2 3.240,00 4.191,80 1,29 

Javne površine OBO_JP 8.280,00 20.012,53 2,42 

OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA  477.046,91  
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6.2.4 Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo so: 

• površina gradbene parcele stavbe, 

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

drugih gradbenih posegov, 

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

pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 

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

komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina urejenega 

zazidljivega zemljišča. 

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

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

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

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

komunalnega prispevka je po tem EPO in POSZ (DpN) : (DtN) = 0,4 : 0,6. To razmerje se uporablja za 

obračun komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever«. 
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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. 

Morfološka enota A 

AKTIVNOST 
2015 20216 2017 2018 2019 2022 2021 2022 2023 

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

Pridobivanje zemljišč                                     

Priprava zemljišč                                     

Projektna dokumentacija                                     

Gradbeno dovoljenje za infrastrukturo                                     

Javni razpis, oddaja del izvajalcu                                     

Začetka gradnje nove komunalne opreme                                     

Zemeljska dela za ureditev cestnega telesa                           

Ceste in odvajanje meteornih voda ter javna razsvetljava                           

Fekalna kanalizacija                           

Vodovodno omrežje                           

Prostori za ravnanje z odpadki                   

Javne površine                   

Tehnični pregled                           

Uporabno dovoljenje                           

Predaja komunalne opreme v upravljanje                           

 Začetek gradnje nove komunalne opreme na morfološki enoti A je bil januarja 2015, predaja komunalne opreme v upravljanje pa je predvidena 

decembra 2023. 
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Morfološka enota B 

AKTIVNOST 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Pridobivanje zemljišč                                         

Priprava zemljišč                                         

Projektna dokumentacija                                         

Gradbeno dovoljenje za infrastrukturo                                         

Javni razpis, oddaja del izvajalcu                                         

Začetka gradnje nove komunalne opreme                                         

Zemeljska dela za ureditev cestnega telesa                                         

Ceste in odvajanje meteornih voda, ter javna razsvetljava                                         

Fekalna kanalizacija                                         

Vodovodno omrežje                                         

Prostori za ravnanje z odpadki                                         

Javne površine                                         

Tehnični pregled                                         

Uporabno dovoljenje                                         

Predaja komunalne opreme v upravljanje                                         

 Začetek gradnje nove komunalne opreme na morfološki enoti B je predviden julija 2023, predaja komunalne opreme v upravljanje pa julija 2027. 
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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: 
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• 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. 

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. 
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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: 

• 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). 
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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 akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 

Akontacija komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se odmeri po uradni dolžnosti 

lastniku urejenega zazidljivega zemljišča v območju opremljanja, ki je opremljeno s komunalno 

opremo iz programa opremljanja, če je zgrajena ali predana v upravljanje vsa komunalna oprema 

v obračunskih območjih, kjer leži urejeno zazidljivo zemljišče. Akontacija komunalnega prispevka 

se lahko odmeri tudi, če urejeno zazidljivo zemljišče še ni vpisano v evidenco stavbnih zemljišč v 

skladu s tem zakonom. 

Akontacija komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se odmeri od površine urejenega 

zazidljivega zemljišča. 

Plačana akontacija komunalnega prispevka iz prvega odstavka se upošteva pri odmeri 

komunalnega prispevka zaradi gradnje. 

Vlada podrobneje predpiše način izračuna akontacije komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo in način upoštevanja plačane akontacije iz prejšnjega odstavka. 

8.2.2 Odmera komunalnega prispevka zaradi priključitve obstoječega objekta 

Komunalni prispevek zaradi priključitve obstoječega objekta se odmeri na zahtevo lastnika 

objekta, pred priključitvijo obstoječega objekta na novo vrsto komunalne opreme, na katero do 

tedaj še ni bil priključen, in pri kateri ne gre za izboljšanje opremljenosti zemljišča. 

Pri odmeri komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se podatek o bruto tlorisni površini 

objekta in namembnosti objekta pridobi iz uradnih evidenc. Če zavezanec dokaže, da je dejanska 

bruto tlorisna površina objekta manjša od bruto tlorisne površine objekta navedene v uradnih 

evidencah, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva površina objekta iz elaborata za vpis 

v uradno evidenco, če je vložena popolna vloga za vpis spremembe v uradno evidenco. 

Če je v uradni evidenci naveden podatek o neto tlorisni površini stavbe, se uporabi četrti odstavek 

234. člena ZUreP-3. 

Občina pozove zavezanca, naj ji predloži podatke iz drugega ali tretjega odstavka, če ti niso 

razvidni iz uradne evidence. 

8.2.3 Obročno odplačevanje komunalnega prispevka 

Občina lahko predpiše možnost obročnega plačevanja komunalnega prispevka v primeru odmere 

komunalnega prispevka zaradi: 

• izboljšanja opremljenosti zemljišča, 

• akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 

V primeru obročnega odplačevanja komunalnega prispevka se komunalni prispevek plača v 

enakih zaporednih mesečnih obrokih. Občina glede na vrednost odmerjenega komunalnega 
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prispevka predpiše število zaporednih obrokov oziroma najdaljšo dobo odplačevanja in 

najmanjšo višino posameznega obroka ter pogoje za odobritev obročnega odplačevanja. 

Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti je lahko najdaljša doba 

odplačevanja 36 mesecev, pri čemer je najmanjši znesek obroka 50 eurov. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina za socialno šibkejše občane predpiše tudi daljšo dobo 

odplačevanja in nižji najmanjši znesek obroka. 

Pri odmeri akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lahko najdaljša 

doba odplačevanja 24 mesecev, pri čemer je lahko najmanjši znesek obroka 200 eurov. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora v primeru obročnega odplačevanja 

komunalnega prispevka, to finančno zavarovati, in sicer: 

• z zastavo premoženja, 

• zavarovanjem pri zavarovalnici, 

• bančno garancijo ali 

• poroštvom. 

Ne glede na prejšnji odstavek finančno zavarovanje obročnega odplačevanja komunalnega 

prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti ni potrebno, če znesek, za katerega je odobreno 

obročno odplačevanje, ne presega 3.500 eurov. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za obročno odplačevanje komunalnega 

prispevka najpozneje do dne zapadlosti obveznosti plačila komunalnega prispevka. 

Če zavezanec zamudi s plačilom treh zaporednih obrokov in po opozorilu občine v 30 dneh ne 

poravna svojih zapadlih obveznosti, zapadejo v takojšnje plačilo tudi vsi preostali neporavnani 

obroki komunalnega prispevka, razen če se zavezanec in občina ne dogovorita drugače. 

Če je obročno odplačevanje daljše od 12 mesecev, se zaračunajo obresti. Če občina ne predpiše 

načina obrestovanja, se zaračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri. 

8.2.4 Pogodba o priključitvi 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in občina se s pogodbo o priključitvi dogovorita, da 

bo občina odmerila komunalni prispevek za novo komunalno opremo iz programa opremljanja, 

še preden bo komunalna oprema zgrajena in predana v upravljanje, in o roku, do katerega bo 

občina zagotovila opremljanje stavbnih zemljišč. V pogodbi o priključitvi se določijo tudi druge 

pravice in obveznosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo iz programa 

opremljanja. Če občina ne zagotovi opremljanja in ne omogoči priključitve na komunalno opremo 

v dogovorjenem roku, odgovarja za povzročeno škodo. 

S sklenjeno pogodbo o priključitvi iz prejšnjega odstavka investitor pred upravnim organom, 

pristojnim za gradbene zadeve, izkazuje minimalno komunalno oskrbo objekta v skladu s predpisi, 

ki urejajo graditev. 
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8.2.5 Zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo 

komunalno opremo 

Če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge nesreče, se v obsegu nadomeščenega objekta 

ne plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer ne glede na to, ali se 

objekt zgradi na isti ali drugi lokaciji. 

Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za objekte, investitor 

katerih je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina. 

Če je občina ali oseba iz prejšnjega odstavka investitor le za del objekta, se oprostitev plačila 

komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo upošteva le za ta del objekta. 

8.2.6 Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka 

Občina lahko ob upoštevanju razvojnih dokumentov predpiše oprostitev plačila komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo, in sicer: 

• delno oprostitev do višine 50 odstotkov za posamezne vrste stanovanjskih stavb v skladu 

s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov; 

• delno ali celotno oprostitev za posamezne vrste nestanovanjskih stavb v skladu s predpisi, 

ki urejajo klasifikacijo vrst objektov; 

• delno oprostitev do višine 50 odstotkov za prizidavo obstoječega objekta. 

Občina lahko predpiše oprostitev plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno 

opremo za stavbe, ki so enostavni objekti in se v skladu s tem zakonom štejejo za pomožne 

objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta. 

8.2.7 Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo in že poravnanih 

obveznosti plačila komunalnega prispevka 

Če investitor plača komunalni prispevek za novo oziroma obstoječo komunalno opremo zaradi 

gradnje, ne prijavi pa začetka gradnje oziroma mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, ni 

upravičen do vračila komunalnega prispevka. Poravnane obveznosti plačila komunalnega 

prispevka se investitorju ali njegovemu pravnemu nasledniku upoštevajo pri naslednji odmeri na 

predmetnem zemljišču ali v funkcionalno zaokroženem območju, v katerem je več med seboj 

prostorsko in funkcionalno povezanih objektov, če gre za gradnjo v kompleksnih območjih.  

Poravnane obveznosti se upoštevajo največ 20 let od njihovega plačila. Občina pri odmeri 

komunalnega prispevka upošteva pretekla vlaganja ali že poravnane obveznosti plačila 

komunalnega prispevka, če gre za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta na 

tem zemljišču. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je, v primeru uveljavljana preteklih vlaganj ali že 

poravnanih obveznosti, občini dolžen predložiti vsa zahtevana dokazila o odstranjenem objektu. 

Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka predpiše delno ali celotno upoštevanje preteklih 

vlaganj v komunalno opremo oziroma že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka 

za posamezno vrsto komunalne opreme v primeru vlaganja zavezanca ali njegovega pravnega 

naslednika v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme ali v obliki finančnih ali drugih 

sredstev. 
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Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča določi 

upoštevanje preteklih vlaganj v individualne sisteme za komunalno samooskrbo. 

Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije v primeru izdaje dovoljenja za objekt 

daljšega obstoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, se pri objektu, za katerega je bilo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je ta zgrajen v nasprotju z njim, upošteva že poravnan 

komunalni prispevek ali plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča. 

Za objekt, za katerega se šteje, da ima v skladu s 197. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni 

list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 

111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 

22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) uporabno dovoljenje, se šteje, da ima 

poravnan komunalni prispevek za komunalno opremo, na katero je objekt priključen, ali mu je 

omogočena njena uporaba. 

8.2.8 Namenska poraba sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom 

Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina predpiše 

komunalni prispevek kot namenski prihodek. 

Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, občina uporabi le za gradnjo komunalne opreme v 

skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. 

8.3 Informativni izračun komunalnega prispevka 

Primer izračuna komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever«, ki ga 

podajamo v nadaljevanju, prikazuje izračun komunalnega prispevka za nov objekt na območju A 

- na parceli A/1. Skupna bruto tlorisno površina objekta znaša 360,00 m2, površina parcele 

(zazidljivo zemljišče), ki neposredno pripada objektu pa znaša 996,80 m2. Parcela bo opremljena 

z vso razpoložljivo komunalno opremo in se tako vključuje v naslednja obračunska območja: 

OBO_C_1, OBO_FK_1, OBO_V_1, OBO_PRO_1 in OBO_JP.  

 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (nadomestitveni stroški): 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 

- površina parcele (m2) 996,80 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 360,00 m2 

- faktor dejavnosti 1,0 (Enostanovanjske stavbe) 

- Dpi 0,4 -  

- Dti 0,6 -  

- Cp(i) 23,03 EUR/m2 

- Ct(i) 63,31 EUR/m2 

- Psz Ceste 60 % 

- Psz Kanalizacija 50 % 

- Psz Vodovod 80 % 

- Psz Javne površine 100 % 

Komunalni prispevek 13.913,72 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (KP) znaša 13.913,72 EUR. 

 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo: 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 
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- površina parcele (m2) 996,80 m2 

- bruto tlorisna površina objekta (m2) 360,00 m2 

- Dpi 0,4 -  

- Dti 0,6 -  

- Cp(ij) 27,57 EUR/m2 

- Ct(ij) 69,62 EUR/m2 

Komunalni prispevek  26.030,59 EUR brez DDV 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo znaša 26.030,59 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 5.219,94 16.375,06 0,00 16.375,06 

Fekalna kanalizacija 4.624,14 2.615,81 2.008,33 4.624,14 

Vodovodno omrežje 3.358,54 5.727,68 0,00 5.727,68 

Prostori za ravnanje z 

odpadki 0,00 314,84 

0,00 314,84 

Javne površine 711,10 997,19 0,00 997,19 

SKUPAJ 13.913,72 26.030,59   

ODMERJENI KOMUNALNI PRISPEVEK 28.038,91 

 

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

komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (cestno omrežje, 

vodovodno omrežje, prostori za ravnanje z odpadki in javne površine), se v skupni komunalni 

prispevek šteje le komunalni prispevek za novo komunalno opremo.  

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

komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (fekalna kanalizacija), 

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 28.038,91 EUR. 
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9 OPOZORILO O CELOVITOSTI PROGRAMA OPREMLJANJA 

EPO in POSZ sta izdelana v skladu z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu 

in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), ki opredeljuje 

tudi podrobno vsebino EPO in POSZ. Pri zasnovi vsebine so bili smiselno upoštevani tudi Zakon 

o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21). 

Pričujoči EPO in POSZ sta bila pripravljena na podlagi dokumentacije in podatkov, ki jih je 

izdelovalec pridobili s strani naročnika (Občina Žalec) ter tokom usklajevanja z občinsko upravo 

Občine Žalec. 

Glavni razlog za pripravo POSZ je ureditvi komunalne opreme skladno z Zakonom o urejanju 

prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

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

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

– ZUreP-3). Posledično se je Občina Žalec odločila za pripravo programa opremljanja ZN za 

območje stanovanjske soseske »Liboje-sever« in na podlagi te odločitve pri podjetju ZaVita, 

svetovanje, d.o.o. naročila izdelavo Elaborata programa opremljanja za območje stanovanjske 

soseske »Liboje-sever«. 

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

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

odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

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

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

posebej analize stanja, ocen vrednosti obstoječe opreme, določitve obračunskih območij in 

merskih enot, ker so ta izhodišča že določena s sprejetim Odlok o podlagah za odmero 

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

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

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

stanovanjske soseske »Liboje-sever« lahko priključuje na sledeče vrste obstoječe komunalne 

opreme: 

• ceste (oznaka oskrbnega območja C), 

• kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K), 

• vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in 

• javne površine (oznaka oskrbnega območja JP). 

 

Opremljanje zemljišč za gradnjo v občinski pristojnosti je omejena na izgradnjo lokalne prometne 

in komunalne in energetske infrastrukture. Opremljanje zemljišč za gradnjo z elektroenergetskim 

distribucijskim omrežjem, telekomunikacijskim omrežjem in plinovodnim omrežjem se izvaja v 

sklopu državnih gospodarskih javnih služb (ELEKTRO, Telekom Slovenije,) oz. pogojih tržnih 

mehanizmov (telekomunikacije in plinovoda), zato v tem EPO in POSZ niso prikazani, saj niso del 

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

Po tem EPO in POSZ so skupni stroški izgradnje nove komunalne opreme opredeljeni na podlagi: 
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• podatkov o stroških izdelave EPO in POSZ, izdelave projektne dokumentacije (idejni 

projekt in geodetski posnetek) in nadzora nad izvajanjem del, ki izhajajo iz dejanskih 

stroškov izvedbe (pogodbenih vrednosti), 

• podatkov o stroških pridobivanja zemljišč, kjer je predviden odkup zemljišč v površini 

2.341,87 m2, 

• podatkov o stroških izgradnje nove komunalne opreme, določenih na podlagi Programa 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever (Zavita, 

svetovanje, d.o.o., april 2014), 

• podatkov o drugih stroški, kot so geodetski načrti in dela. 

 

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

opremljanja določenih obračunskih območjih za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever«. 

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

podatkov Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08), 

(CONSTRUCTA d.o.o., Ljubljana, v AVGUSTU 2007, pod številko projekta 420/04). 

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, gradnji ekoloških otokov 

in gradnji javnih površin (E/1 - E/3). Poleg tega so bile odstranjene površine parcel, kjer se bodo 

predvideni objekti priključevali na obstoječo komunalno opremo oz. dodane površine parcel, kjer 

se bodo obstoječi objekti priključevali na novo komunalno. 

Podatki o bruto tlorisni površini objektov so bili določeni na podlagi Odloka zazidalnem načrtu 

stanovanjske soseske Liboje-sever (Uradni list RS, št. 15/08). V 11. členu Odloka so določeni lokacijski 

pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. Podrobnejši opis lokacijskih pogojev je podan v 

poglavju »2.4 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo« 

Glede na dejstvo, da dejanske bruto tlorisne površine iz razpoložljivih podatkov niso bile razvidne 

so bile na podlagi maksimalnih zazidalnih površin in maksimalnega števila etaž v nadaljevanju 

določene bruto tlorisne površine, ki so podane v spodnji preglednici. Za tiste obstoječe objekte, 

za katere je bilo ugotovljeno, da se bodo priključevali na predvideno komunalno opremo (npr. 

omrežje fekalne kanalizacije) so bili podatki o bruto tlorisni površini povzeti po uradnih evidencah 

GURS (neto tlorisne površine pomnožene s faktorjem 1,2).  
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10 POGODA O OPREMLJANJU 

Investitor in občina se lahko s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor namesto 

občine zgradil del komunalne opreme ali celotno komunalno opremo za opremljanje zemljišč, na 

katerih namerava graditi, in jo nato brezplačno predal občini. 

Stroške gradnje komunalne opreme, predvidene v pogodbi, nosi investitor. Če se investitor in 

občina ne dogovorita drugače, investitor nosi vse stroške gradnje komunalne opreme, ki bi jih 

nosila občina, če bi zemljišča v skladu s programom opremljanja opremljala sama. Če se nova 

komunalna oprema iz tretje alineje šestega odstavka tega člena posredno ali neposredno 

priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, 

je investitor dolžen plačati pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo, ki se izračuna v skladu s predpisom iz sedmega odstavka 228. člena Zakona o urejanju 

prostora (ZUreP-3). 

Občina po uradni dolžnosti ponovno odloči o odmeri komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo, če investitor ne izpolni obveznosti po pogodbi o opremljanju in objekte kljub 

temu priključi na obstoječo komunalno opremo. 

Če je v območju opremljanja več lastnikov, in posamezni lastniki zemljišč ne sodelujejo pri 

opremljanju stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju, se jim odmeri komunalni prispevek za 

obstoječo komunalno opremo v celoti, razen če na podlagi dogovora med investitorjem, ki z 

občino sklene pogodbo o opremljanju, sodelujejo pri sofinanciranju gradnje komunalne opreme 

in lahko to dokažejo. 

Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju, če ima sprejete podlage za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine v skladu z 230. členom 

Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) ali če za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo uporablja predpis iz petega odstavka 231. člena Zakona o urejanju prostora 

(ZUreP-3) ter sredstva za opremljanje niso načrtovana v občinskem proračunu za tekoče in 

prihodnje leto. 

Pogodba o opremljanju vsebuje: 

• seznam parcel, ki jih bo opremljal investitor; 

• navedbo obstoječe komunalne opreme v tem območju; 

• navedbo nove komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor; 

• navedbo obstoječe komunalne opreme, na katero bo investitor priključil novo zgrajeno 

komunalno opremo iz prejšnje alineje, in pogoje za priključitev novo zgrajene komunalne 

opreme na obstoječo komunalno opremo; 

• rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo in jo predal občini; 

• zagotovilo, da se bo območje opremljalo na podlagi projektne dokumentacije v skladu s 

predpisi, ki urejajo graditev, s katero soglaša občina; 

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

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

• pravice in dolžnosti investitorja ter roke za odpravo morebitnih nepravilnosti, ugotovljenih 

pri občinskem nadzoru; 

• pravice in dolžnosti občine; 



Elaborat programa opremljanja za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever« 

 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  60 

 

• dogovor o bančni garanciji v višini največ 20 odstotkov vrednosti načrtovane komunalne 

opreme, s katero se zavarujeta predvideni obseg in rok del, ali druge primerljive oblike 

finančnega zavarovanja, ki se predložijo ob sklenitvi pogodbe o opremljanju; 

• dogovor o bančni garanciji v višini največ 15 odstotkov vrednosti zgrajene komunalne 

opreme brez vključenih stroškov zemljišč, s katero se zavarujeta dobra izvedba del in 

odprava napak v garancijskem roku, ali druge primerljive oblike finančnega zavarovanja, 

ki se predložijo pred predajo komunalne opreme občini; 

• navedbo načina upoštevanja stroškov nove komunalne opreme, če se ta priključuje na 

obstoječo komunalno opremo, kar je podlaga za izračun pripadajočega dela 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo; 

• rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega izvedbenega akta, ki je 

podlaga za investicije po tej pogodbi in bi lahko vplival na izvedljivost pogodbe o 

opremljanju; če občina v tem roku spremeni prostorski izvedbeni akt, odgovarja za 

povzročeno škodo. 

S sklenjeno pogodbo o opremljanju investitor pred upravnim organom, pristojnim za gradbene 

zadeve, izkazuje minimalno komunalno oskrbo objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. 

Investitor lahko izkazuje minimalno komunalno oskrbo objekta na podlagi sklenjene pogodbe o 

opremljanju le, če še ni potekel rok za dokončanje gradnje in predajo komunalne opreme, 

naveden v pogodbi o opremljanju. 

Pred primopredajo komunalne opreme investitor občini predloži finančno dokumentacijo s 

končnim obračunom. Finančna dokumentacija je podlaga za povečanje osnovnih sredstev v 

poslovnih knjigah občine ter določitev višine finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del in 

odpravo napak v garancijskemu roku. 

Investitor preda občini komunalno opremo s primopredajnim zapisnikom. Primopredaja je 

uspešna, če primopredajni zapisnik podpišeta občina in investitor ter investitor izroči finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskemu roku. 

Občina na podlagi finančne dokumentacije vpiše nabavno vrednost komunalne opreme v 

poslovne knjige v skladu s predpisi in standardi, ki urejajo računovodske evidence. 

Občina mora prevzeti komunalno opremo, zgrajeno v skladu s pogodbo o opremljanju, ko je 

zanjo izdano uporabno dovoljenje in so zanjo urejene lastniške ali druge stvarnopravne pravice. 

Ne glede na to občini komunalne opreme ni treba prevzeti, dokler ni izdano vsaj eno gradbeno 

dovoljenje za objekt, ki se bo priključil na to komunalno opremo. Če so se pri gradnji komunalne 

opreme izvajali posegi v prostor, za katere v skladu s predpisi, ki urejajo graditev ni treba pridobiti 

gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja, občina prevzame tako komunalno opremo, če iz 

ugotovitev nadzornega organa občine izhaja, da je ta izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo 

graditev, in pogodbo o opremljanju ter so zanjo urejene lastniške ali druge stvarnopravne pravice. 


