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Legenda okrajšav 

GJI   gospodarska javna infrastruktura 

GURS   Geodetska uprava Republike Slovenije 

JP   javna pot 

KP   komunalni prispevek 

LC   lokalna cesta 

NRP   načrt razvojnih programov 

BTP stavbe  bruto tlorisna površina stavbe 

OPN   občinski prostorski načrt 

PO   program opremljanja stavbnih zemljišč 

PNRP   podrobnejša namenska raba prostora 

REN   Register nepremičnin 

ZUreP-2  Zakon o urejanju prostora 
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2 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA 

Zakona o urejanju prostora /ZPNačrt-2/ (Ur. l. RS, št. 61/17) v 216. členu določa, da se za novo 

komunalno opremo v obračunskem območju, kjer se mora oprema še dograditi, odmeri komunalni 
prispevek kot del stroškov gradnje nove komunalne opreme ter del komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo. 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se lahko odmeri le za tisto komunalno opremo, ki je 
določena v programu opremljanja in: 

 je vključena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto, 

 je predmet pogodbe o opremljanju, 

 za katero občina in zavezanec skleneta medsebojno pogodbo o priključitvi iz 224. člena ZUreP-

2, ne glede na to ali je ta komunalna oprema vključena v načrt razvojnih programov 
občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto, ali 

 je ţe zgrajena v obsegu kot to določa program opremljanja oziroma v obsegu, ki zagotavlja 
zavezancem enak nivo oskrbe, v kolikor se pri podrobnejšem projektiranju ali izvedbi izkaţe, 

da so zaradi tehničnih, funkcionalnih ali drugih rešitev oziroma razmer potrebna odstopanja od 
rešitev načrtovane komunalne opreme iz programa opremljanja. 

 
Elaborat programa opremljanja obravnava vsa nepozidana stavbna zemljišča v občini, ki skladno z 
142. členom ZUreP-2 sodijo v razvojno stopnjo »3. razvojna stopnja – neopremljeno zemljišče«, kar 
pomeni da prostorski načrt sicer dovoljuje gradnjo, vendar je za priključitev stavb potrebno dograditi 

nekatero komunalno opremo ter jo povezati z obstoječimi omreţji. 

 
Elaborat ne opredeljuje podrobnega poteka nove opreme za vsako območje, je pa za vsako območje 
ocenjene dolţina posameznih vrst nove komunalne opreme ter ocenjeni stroški. 
 
Faktorji za izračun komunalnega prispevka so bili določeni glede na vrednost načrtovane komunalne 
opreme ter površine zemljišč in bruto tlorisne površine stavb, ki se priključujejo na komunalno 
opremo. Na ta način je določena cena opremljanja obračunana na kvadratni meter stavbnega 

zemljišča (Cp) in bruto tlorisne površine objekta (Ct). Faktorji Cp in Ct za posamezno vrsto komunalne 
opreme so prikazani v sledeči tabeli: 
 

Obračunsko 
območje 

Površina parcel na  
območju 

opremljanja 
[m2] 

Bruto tlorisna 

površina objektov 
[m2] 

Vrednost nove 
komunalne 

opreme 
[€] 

Cena na 
enoto 

(CpNi) 
[€/m2] 

Cena na enoto 
(CtNi) [€/m2] 

1 7.741 1.548 106.715,61 13,79 68,93 

2 18.004 3.601 115.332,00 6,41 32,03 

3 10.591 2.118 120.630,78 11,39 56,95 

4 2.510 502 18.598,58 7,41 37,04 

5 21.943 4.389 251.637,41 11,47 57,34 

6 11.360 2.272 146.325,69 12,88 64,40 

7 9.318 1.864 128.951,21 13,84 69,20 

8 5.416 1.083 93.699,39 17,30 86,51 

9 4.944 989 83.250,63 16,84 84,19 

10 3.151 630 45.575,83 14,46 72,32 

11 2.703 541 14.232,39 5,27 26,33 

12 3.509 702 65.083,82 18,55 92,74 

13 14.755 2.951 155.259,35 10,52 52,61 

14 5.276 1.055 60.102,75 11,39 56,96 

15 3.761 752 49.745,84 13,23 66,13 

16 5.217 1.043 22.228,31 4,26 21,31 
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17 3.168 634 57.607,10 18,19 90,93 

18 4.472 894 31.677,47 7,08 35,42 

19 4.427 885 49.138,61 11,10 55,50 

20 11.102 2.220 32.980,36 2,97 14,85 

21 20.888 4.178 197.587,41 9,46 47,30 

22 3.647 729 81.866,11 22,45 112,23 

23 5.173 1.035 74.285,22 14,36 71,80 

24 3.250 650 37.160,84 11,44 57,18 

25 4.421 884 48.552,56 10,98 54,91 

26 2.914 583 37.947,15 13,02 65,11 

27 2.640 528 16.797,77 6,36 31,81 

28 8.463 1.693 63.951,19 7,56 37,78 

29 2.529 506 16.742,32 6,62 33,10 

30 2.797 559 14.997,79 5,36 26,81 

31 3.658 732 53.565,41 14,64 73,21 

32 3.713 743 34.856,39 9,39 46,94 

SKUPAJ 217.461 43.492 2.327.083,27 10,70 53,51 

 
Razmerje med deleţem komunalnega prispevka glede na površino parcele in bruto tlorisno površino 
stavbe določata faktorja Dp in Dt, ki sta določena kot Dp=0,45 in Dt=0,55, enako kot za obstoječo 

komunalno opremo. 
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3 SPLOŠNI PODATKI IN ZAKONSKA PODLAGA 
 

3.1 Namen izdelave elaborata programa opremljanja 

Namen izdelave elaborata programa opremljanja za nepozidana stavbna zemljišča je 

določitev nepozidanih stavbnih zemljišč (območij opremljanja) ter ocena finančnih sredstev 

za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Ta program opredeljuje 

povprečne stroške opremljanja glede na bliţino obstoječe komunalne opreme, v primeru da 

se za neko območje podrobneje projektira komunalna oprema (npr. v postopku priprave 

OPPN), se lahko z ločenim programom opremljanja opredelijo drugačni stroški. 

Ta program opremljanja opredeljuje stroške gradnje nove komunalne opreme, za prispevek 

za obstoječo komunalno opremo pa se uporabi odlok, ki obravnava komunalni prispevek za 

obstoječo komunalno opremo. 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se lahko skladno z 216. členom ZPNačrt-2 

odmeri le za tisto komunalno opremo, ki je določena v programu opremljanja in: 

 je vključena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče in 

prihodnje leto, 

 je predmet pogodbe o opremljanju, 

 za katero občina in zavezanec skleneta medsebojno pogodbo o priključitvi iz 224. 

člena ZUreP-2, ne glede na to ali je ta komunalna oprema vključena v načrt 

razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto, ali 

 je ţe zgrajena v obsegu kot to določa program opremljanja oziroma v obsegu, ki 

zagotavlja zavezancem enak nivo oskrbe, v kolikor se pri podrobnejšem projektiranju 

ali izvedbi izkaţe, da so zaradi tehničnih, funkcionalnih ali drugih rešitev oziroma 

razmer potrebna odstopanja od rešitev načrtovane komunalne opreme iz programa 

opremljanja. 

 

Elaborat programa opremljanja obravnava vsa nepozidana stavbna zemljišča v občini, ki 

skladno z 142. členom ZUreP-2 sodijo v razvojno stopnjo »3. razvojna stopnja – 

neopremljeno zemljišče«, kar pomeni da prostorski načrt sicer dovoljuje gradnjo, vendar je 

za priključitev stavb potrebno dograditi nekatero komunalno opremo ter jo povezati z 

obstoječimi omreţji. 

 

3.2 Območja opremljanja 
 

Območja opremljanja so nepozidana stavbna zemljišča v občini, ki so opredeljena v OPN 

občine Polzela. V tem programu so opredeljena nepozidana zemljišč v treh kategorijah, pri 

čemer kot območja opremljanja obravnavamo zgolj prvo izmed naslednjih območij, ki so 

prikazana v Prilogi A: 

- območja 1 – 32: območja opremljanja na katerem je potrebno zgraditi dodatno 

komunalno opremo, 

- območja 33 – 57: območja za stanovanjsko gradnjo, kjer ni potrebno graditi dodatne 

komunalne opreme in kjer se obračuna zgolj komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo (oskrbna območja obstoječe komunalne opreme), 

- območja 58 – 61: industrijska območja, kjer ni načrtovana dodatna komunalna oprema in 

se obračuna zgolj komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo. 
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V grafičnih prilogah so prikazana območja nezazidanih stavbnih zemljišč v vseh treh 

kategorijah, v nadaljnjih obračunih pa so upoštevana zgolj zemljišča, na katerih je potrebno 

zgraditi novo komunalno opremo. Površina vseh površin glede na navedene tri kategorije je 

prikazana v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Površine nepozidanih stavbnih zemljišč 
Vrsta nepozidanega zemljišča Skupna površina [m2] 
Stanovanjska gradnja, potrebna nova komunalna oprema 217.461 

Stanovanjska gradnja, obstoječa komunalna oprema 77.280 

Industrijska območja 54.132 

 

3.3 Podlage za izdelavo elaborata 
 

Osnova za izdelavo elaborata je OPN občine Polzela, konkretno veljavna podrobna 

namenska raba prostora. 

 

Uporabljeni podatki o gospodarski javni infrastrukturi (GJI) so iz katastra gospodarske javne 

infrastrukture, stanje december 2019 (Geodetska uprava RS).  

 

Vrednost komunalne opreme je bila ocenjena na podlagi ocene potrebnih investicij v ceste, 

vodovod in kanalizacijo ter ocene višine teh investicij. 

 

3.4 Predpisi 
 

Pri pripravi programa so bili upoštevani naslednji predpisi: 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17), 

- Gradbeni zakon (GZ) (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 

Odl.US: U-I-51/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg 

in 84/18 – ZIURKOE), 

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 

55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), 

- 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 (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19), 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (Ur. l. RS, št. 99/07), 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Ur. l. RS, št. 96/11, 60/12, 

Polzelan 5/18 in 4/19). 
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4 USKLAJENOST S PROSTORSKIMI AKTI IN 

OPERATIVNIMI PROGRAMI 
 

Program opremljanja je pripravljen na podlagi usklajenega OPN, zato v okviru priprave 

programa opremljanja ni bila izvedena podrobnejša analiza usklajenosti programa 

opremljanja z drugimi akti. 

 

5 IZRAČUN STROŠKOV NAČRTOVANE KOMUNALNE 

OPREME 

5.1 Cestno omreţje 
 

Cestno omreţje je načrtovano na območjih, kjer ob nepozidanih zemljiščih še ni cest oz. je 

območje tako veliko, da bo potrebno dograditi notranje ceste. V tabeli 2 so prikazane 

dolţine načrtovanih cest za vsa območja, kjer bo potrebno dograditi ceste. V povprečju je 

predvidena širina koridorja ceste in hodnika za pešce 5 m. 

 

 

Tabela 2: Dolžine načrtovanih cest po območjih 

Oznaka območja Skupna dolţina [m] 

1 191 

3 215 

5 449 

6 261 

7 230 

8 167 

9 149 

12 138 

13 277 

14 136 

15 89 

19 112 

21 449 

22 146 

23 132 

25 103 

28 183 

32 100 

SKUPAJ 3527 

 

 

Za oceno vrednosti cestnega omreţja smo privzeli ceno za tekoči meter ceste 350 €/m. 

Vrednost vključuje vse stroške odkupa zemljišč, projektiranje, izvedbo in nadzor, skupna 

vrednost občinskih cest je prikazana v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Skupna vrednost cestnega omrežja 

 

Oznaka območja Skupna vrednost [€] 

1 66.697,26 

3 75.200,31 
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5 157.273,38 

6 91.392,83 

7 80.594,51 

8 58.562,12 

9 52.031,64 

12 48.466,67 

13 97.035,72 

14 47.426,32 

15 31.091,15 

19 39.087,53 

21 157.029,37 

22 51.166,32 

23 46.344,94 

25 36.156,16 

28 63.951,19 

32 34.856,39 

SKUPAJ 1.234.363,80 
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5.2 Vodovod 
 

Vodovod je načrtovan na območjih, kjer ob zazidljivih zemljiščih ni vodovoda oz. je območje 

tako veliko, da bo potrebno zagotoviti dodatne vode znotraj območja. Pri oceni dolţin 

vodovoda je upoštevana tako povezava do obstoječega vodovoda kot notranji razvod po 

območju, če je ta potreben. Dolţina vodovodnega omreţja za vsako območje je prikazana v 

tabeli 4. 

 

 

Tabela 4: Dolžina vodovodnega omrežja po kategorijah 

 

Oznaka območja Skupna dolţina [m] 

1 191 

3 215 

4 103 

5 449 

6 262 

7 230 

8 167 

9 149 

10 127 

11 79 

13 277 

14 141 

15 89 

16 123 

17 167 

19 112 

20 183 

21 451 

22 146 

23 132 

24 103 

26 105 

27 93 

29 93 

30 83 

31 124 

SKUPAJ 4394 

 

Vrednost vodovodnega omreţja smo ocenili po enotni ceni 180 €/m, kadar pa je gradnja 

skupaj s cesto ali kanalizacijo, je ocenjena vrednost 90 €/m. Skupna vrednost omreţij je 

prikazana v tabeli 5. 

 

Tabela 5: Skupna vrednost vodovoda 

 

Oznaka območja Skupna vrednost [€] 

1 17.150,72 

3 19.337,22 

4 18.598,58 

5 40.441,73 

6 23.598,18 

7 20.724,30 

8 15.058,83 
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9 13.379,57 

10 11.393,96 

11 14.232,39 

13 24.952,04 

14 12.676,43 

15 7.994,87 

16 22.228,31 

17 15.012,93 

19 10.051,08 

20 32.980,36 

21 40.558,04 

22 13.157,05 

23 11.921,19 

24 9.290,21 

26 9.486,79 

27 16.797,77 

29 16.742,32 

30 14.997,79 

31 22.392,39 

SKUPAJ 475.155,03 

 

 

5.3 Kanalizacija 
 

Kanalizacija je načrtovan na območjih, kjer ob zazidljivih zemljiščih ni kanalizacije oz. je 

območje tako veliko, da bo potrebno zagotoviti dodatne vode znotraj območja. Pri oceni 

dolţin kanalizacije je upoštevana tako povezava do obstoječega kanalizacijskega omreţja 

kot notranji razvod po območju, če je ta potreben. Kanalizacija je načrtovana le za območja, 

ki leţijo znotraj aglomeracij, v katerih je potrebno zagotoviti javno kanalizacijo. Dolţina 

načrtovanega kanalizacijskega omreţja za vsako območje je prikazana v tabeli 6. 

 

 

Tabela 6: Dolžina kanalizacijskega omrežja po kategorijah 

 

Oznaka območja Skupna dolţina [m] 

1 191 

2 427 

3 217 

5 449 

6 261 

7 230 

8 167 

9 149 

10 127 

12 138 

13 277 

15 89 

17 158 

18 117 

22 146 

23 133 

24 103 

25 103 
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26 105 

SKUPAJ 3587 

 

Vrednost kanalizacijskega omreţja smo ocenili po enotni ceni 270 €/m, kadar pa je gradnja 

skupaj s cesto, je ocenjena vrednost 120 €/m. Skupna vrednost omreţij je prikazana v 

tabeli 7. 

 

Tabela 7: Skupna vrednost kanalizacije 

 

Oznaka območja Skupna vrednost [€] 

1 22.867,63 

2 115.332,00 

3 26.093,25 

5 53.922,30 

6 31.334,68 

7 27.632,40 

8 20.078,44 

9 17.839,42 

10 34.181,87 

12 16.617,14 

13 33.271,59 

15 10.659,82 

17 42.594,17 

18 31.677,47 

22 17.542,74 

23 16.019,10 

24 27.870,63 

25 12.396,40 

26 28.460,36 

SKUPAJ 586.391,42 

 

 

5.4 Druga komunalna oprema 
 

Druga komunalna oprema v programu opremljanja ni obravnavana, ker bodo potencialne 

investicije minimalne. Javna razsvetljava je ţe zajeta v ceni cestne infrastrukture, objekti za 

ravnanje z odpadki in nove javne površine pa na teh območjih verjetno ne bodo predvideni, 
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6 OBMOČJA OPREMLJANJA 
 

Območja opremljanja so zazidljive površine, ki so opremljene s posamezno vrsto komunalne 

opreme. Vsa območja so opremljena s cestami in vodovodom (tudi v primerih, ko je na 

voljo ţe obstoječa komunalna oprema), s kanalizacijo pa le območja, znotraj aglomeracije. 

Posamezna območja, ki niso opremljena z javno kanalizacijo so navedena v tabeli tabeli 8. 

 

 

Tabela 8: Območja opremljanja, ki niso opremljena z javno kanalizacijo 

 

Oznaka območja Površina območja 

[m2] 

27 2.640 

28 8.463 

29 2.529 

30 2.797 

31 3.658 

32 3.713 

SKUPAJ 23.801 

 

 

Za faktor pozidanosti območja je uporabljen faktor 0,2 (bruto tlorisna površina proti površini 

stavbnih zemljišč), kar je skladno z razmerjem iz odloka, ki obravnava obstoječo komunalno 

opremo. 

 

Skupna površina stavbnih zemljišč in potencialno načrtovanih stavb na območju je 

prikazana v tabeli 9. 

 

Tabela 9: Površina območij opremljanja 

Območje 

opremljanja 

Površina parcel 

[m2] 

Bruto tlorisna površina 

stavb [m2] 

Ceste 217.461 43.492 

Vodovod 217.461 43.492 

Kanalizacija 193.660 38.732 

 

Na sliki 1 so prikazana vsa nazazidana območja, območja opremljanja (tista, ker so 

potrebne investicije v novo komunalno opremo) so označena s številkami 1 – 32. Višina 

investicij v novo komunalno opremo pa je prikazana v tabeli 10. 
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Slika 1: Območja nepozidanih stavbnih zemljišč 

 

Tabela 10: Stroški opremljanja posameznega območja opremljanja 

Območje 

opremljanja 

Površina 

parcel [m2] 

Stroški 

opremljanja [€] 

Stroški 

opremljanja  na 

m2 parcele 

[€ / m2] 

1 7.741 106.715,61 13,79 

2 18.004 115.332,00 6,41 

3 10.591 120.630,78 11,39 

4 2.510 18.598,58 7,41 

5 21.943 251.637,41 11,47 

6 11.360 146.325,69 12,88 

7 9.318 128.951,21 13,84 

8 5.416 93.699,39 17,30 

9 4.944 83.250,63 16,84 

10 3.151 45.575,83 14,46 

11 2.703 14.232,39 5,27 
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12 3.509 65.083,82 18,55 

13 14.755 155.259,35 10,52 

14 5.276 60.102,75 11,39 

15 3.761 49.745,84 13,23 

16 5.217 22.228,31 4,26 

17 3.168 57.607,10 18,19 

18 4.472 31.677,47 7,08 

19 4.427 49.138,61 11,10 

20 11.102 32.980,36 2,97 

21 20.888 197.587,41 9,46 

22 3.647 81.866,11 22,45 

23 5.173 74.285,22 14,36 

24 3.250 37.160,84 11,44 

25 4.421 48.552,56 10,98 

26 2.914 37.947,15 13,02 

27 2.640 16.797,77 6,36 

28 8.463 63.951,19 7,56 

29 2.529 16.742,32 6,62 

30 2.797 14.997,79 5,36 

31 3.658 53.565,41 14,64 

32 3.713 34.856,39 9,39 

SKUPAJ 217.461 2.327.083,27 10,70 
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7 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

7.1 Uvod 
 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na 

območju opremljanja je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. Obračunski stroški 

komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz 

sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. 

  

Obračunski stroški predstavljajo skupne stroške, zniţane za stroške, kateri se ne 

obremenijo s komunalnim prispevkom. To so stroški, ki jih Občina pridobi iz drugih virov 

(lastna sredstva, pomoč drţave, subvencije, EU sredstva, samoprispevek, ipd.). Obračunski 

stroški torej predstavljajo deleţ skupnih stroškov, ki se zberejo s plačili komunalnih 

prispevkov in bremenijo zavezance zanje. Nadaljnji izračun temelji samo na obračunskih 

stroških, torej stroških, ki jih je občina pokrila iz lastnega proračuna.  

 

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno obračunske stroške 

preračunati na merske enote, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Gre za 

preračun stroškov opremljanja na parcelo in na bruto tlorisno površino objekta. Površina na 

parcelo se izračuna glede na skupno površino obračunskega območja. Bruto tlorisna 

površina objekta pa se določi skladno 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 po SIST ISO 9836; Standardom za lastnosti 

stavb-Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine. 

 

7.2 Način odmere komunalnega prispevka 
 

Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme za stavbe se 

določi po naslednji formuli: 

KPnova(ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN) 

pri čemer je: 

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 deleţ gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo, 

ASTAVBA bruto tlorisna površina stavbe, 

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

komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 

DtN deleţ površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo, 

i posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

J posamezno območje opremljanja. 
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Komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot 

seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme po 

enačbi: 

 

KPnova = ∑KPnova(ij) 

7.3 Preračun stroškov na enoto površine 
 

V predhodnih poglavjih je bilo prikazano ovrednotenje obračunskih stroškov ter določitev 

površine območja opremljanja za vsako vrsto komunalne opreme in bruto tlorisna površina 

stavb na območjih opremljanja. Določitev faktorjev za izračun komunalnega prispevka na 

podlagi obračunskih stroškov komunalne opreme ter površin parcel in objektov je prikazan v 

tabeli 11. 

 

Tabela 11: Vrednosti Cp  in Ct za območja opremljanja 

 

Obračunsko 

območje 

Površina parcel na  

območju 

opremljanja 

[m2] 

Bruto tlorisna 

površina 

objektov 

[m2] 

Vrednost nove 

komunalne 

opreme 

[€] 

Cena na 

enoto 

(CpNi) 

[€/m2] 

Cena na 

enoto (CtNi) 

[€/m2] 

1 7.741 1.548 106.715,61 13,79 68,93 

2 18.004 3.601 115.332,00 6,41 32,03 

3 10.591 2.118 120.630,78 11,39 56,95 

4 2.510 502 18.598,58 7,41 37,04 

5 21.943 4.389 251.637,41 11,47 57,34 

6 11.360 2.272 146.325,69 12,88 64,40 

7 9.318 1.864 128.951,21 13,84 69,20 

8 5.416 1.083 93.699,39 17,30 86,51 

9 4.944 989 83.250,63 16,84 84,19 

10 3.151 630 45.575,83 14,46 72,32 

11 2.703 541 14.232,39 5,27 26,33 

12 3.509 702 65.083,82 18,55 92,74 

13 14.755 2.951 155.259,35 10,52 52,61 

14 5.276 1.055 60.102,75 11,39 56,96 

15 3.761 752 49.745,84 13,23 66,13 

16 5.217 1.043 22.228,31 4,26 21,31 

17 3.168 634 57.607,10 18,19 90,93 

18 4.472 894 31.677,47 7,08 35,42 

19 4.427 885 49.138,61 11,10 55,50 

20 11.102 2.220 32.980,36 2,97 14,85 

21 20.888 4.178 197.587,41 9,46 47,30 

22 3.647 729 81.866,11 22,45 112,23 

23 5.173 1.035 74.285,22 14,36 71,80 

24 3.250 650 37.160,84 11,44 57,18 

25 4.421 884 48.552,56 10,98 54,91 

26 2.914 583 37.947,15 13,02 65,11 

27 2.640 528 16.797,77 6,36 31,81 

28 8.463 1.693 63.951,19 7,56 37,78 

29 2.529 506 16.742,32 6,62 33,10 

30 2.797 559 14.997,79 5,36 26,81 

31 3.658 732 53.565,41 14,64 73,21 

32 3.713 743 34.856,39 9,39 46,94 

SKUPAJ 217.461 43.492 2.327.083,27 10,70 53,51 
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Razmerje med deleţem komunalnega prispevka glede na površino parcele in bruto tlorisno 

površino stavbe določata faktorja Dp in Dt, ki sta določena kot Dp=0,45 in Dt=0,55, enako 

kot za obstoječo komunalno opremo. 

 

 

 

8 OSTALA INFRASTRUKTURA 
 

Ostala infrastruktura, ki nima statusa komunalne opreme in jo je zgradil oz. jo upravlja 

koncesionar ter pokriva stroške investicije iz cene storitve, ta program opremljanja ne 

obravnava, tudi v primerih, ko je lastnik take infrastrukture občina (npr. telekomunikacijsko 

omreţje). 

 


