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2 POVZETEK ELABORATA ZA PRIPRAVO ODLOKA O
PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
Zakona o urejanju prostora /ZPNačrt-2/ (Ur. l. RS, št. 61/17) v 217. členu določa, da se komunalni
prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme odmeri, kadar se obstoječ ali načrtovan
objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične
bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se določi na podlagi podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo sprejme občinski svet z
odlokom.
Elaborat za pripravo odloka za območje občinskega prostorskega načrta (OPN) opredeljuje naslednje
podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
stroški obstoječe komunalne opreme,
preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
V odloku so za vsako posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določana oskrbna območja.
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo:

prometno omreţje,

vodovodno omreţje,

kanalizacijsko omreţje,

omreţje javne razsvetljave,

objekte ravnanja z komunalnimi odpadki.
Faktorji za izračun komunalnega prispevka so bili določeni glede na vrednost obstoječe in načrtovane
komunalne opreme (z odštetimi zneski financiranja komunalne opreme iz drugih virov) 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:

Vrsta komunalne opreme

Površina
parcel na
Oznaka
Vrednost
oskrbnem
oskrbnega komunalne opreme območju
območja
[€]
[m2]

Bruto tlorisna Cena na
površina
enoto
Cena na
objektov
(Cpi) enoto (Cti)
[m2]
[€/m2]
[€/m2]

Ceste

OB_C_1

17.947.000,00 €

3.410.532

647.094

5,262

27,735

Vodovod-primarno omreţje

OB_V_1

3.884.287,50 €

3.211.711

643.578

1,209

6,035

Vodovod-sekundarno omreţje

OB_V_2

6.059.812,50 €

3.211.711

643.578

1,887

9,416

Kanalizacija-primarno omreţje

OB_K_1

3.853.800,00 €

2.007.771

428.818

1,919

8,987

Kanalizacija-sekundarno omreţje

OB_K_2

3.853.575,00 €

2.007.771

428.818

1,919

8,987

Javna razsvetljava

OB_JR_1

251.369,20 €

1.593.014

354.510

0,158

0,709

Ravnanje z odpadki

OB_PRO_1

187.782,00 €

3.410.532

647.094

0,055

0,29

Javne površine

OB_JP_1

106.090,57 €

3.410.532

647.094

0,031

0,164

12,440

62,323

SKUPAJ

36.143.716,77 €

V primerjavi z veljavnim odlokom so na novo določena oskrbna območja glede na nov občinski
prostorski načrt ter zgrajeno novo komunalno opremo. Po novem izračunu je komunalni prispevek za
parcele nekaj višji, za stavbe pa malce niţji. Pri stavbah so se v času od izdelave zadnjega programa
opremljanja bistveno izboljšali podatki o tlorisni površini stavb, hkrati pa je tudi bila komunalna
oprema zgrajena na gosto poseljenih območjih tako da je obračunsko tlorisna površina višja in zato
del komunalnega prispevka za stavbe niţji. Skupaj je komunalni prispevek vseeno ca. 10 % višji od
prispevka, obračunanega po obstoječem odloku.
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3 SPLOŠNI PODATKI IN ZAKONSKA PODLAGA
3.1

Namen izdelave elaborata

Namen izdelave elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo je določitev oskrbnih območij ter stroškov obstoječe
komunalne opreme, na podlagi katerih bo Občina lahko obračunavala komunalni prispevek.
Skladno z ZUreP-2 se za novo komunalno opremo sprejemajo posebni odloki, ta elaborat
opredeljuje le obstoječo komunalno opremo.
Občina Polzela ima veljaven Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
občine Polzela (Polzelan – Uradne objave, št. 6/14, 3/15), ki pa mora biti noveliran zaradi
novega Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) in 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 (Ur. l. RS, št. 20/19,
30/19-popr. in 34/19) ter zaradi sprejema
sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta (OPN SD1). Ta dokument predstavlja podlago za novelacijo odloka.

3.2

Oskrbna območja

Oskrbna območja komunalne opreme so stavbna zemljišča v občini, ki so opredeljena v OPN
občine Polzela. in na katerih je mogoča uporaba oz. priključek na obstoječo komunalno
opremo. Gre za območja kjer je praviloma dopustna gradnja stavb. Kmetijska zemljišča in
gozdovi, na katerih je sicer pod posebnimi pogoji moţna gradnja, niso obravnavani v tem
programu kot površine na podlagi katerih bi izračunali osnovo za določanje komunalnega
prispevka.
Kot stavbne površine so opredeljena območja v OPN za katere je osnovna namenska raba
prostora opredeljena kot stavbna zemljišča, na njih pa je mogoča gradnja stavb za katere
se plačuje komunalni prispevek. Površina in deleţ vseh površin glede na podrobnejšo
namensko rabo prostora je prikazana v tabeli Tabela 1.
Tabela 1: Podrobna namenska raba prostora

Skupna površina [m2]

Podrobna namenska raba
A – površine razpršene poselitve
B – posebna območja (turizem)
C – območja centralnih dejavnosti
I – območja proizvodnih dejavnosti
S – območja stanovanj
Skupaj stavbna zemljišča za gradnjo stavb,
za katere se plačuje komunalni prispevek
G – gozdna zemljišča
K – območja kmetijskih zemljišč
L – območja mineralnih surovin
O – območja okoljske infrastrukture
P – območja prometnih površin
V – območja voda
Z – območja zelenih površin
Skupaj druge površine
Skupna površina občine
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756.339
98.272
187.601
261.924
2.106.278

Deleţ skupne površine
občine [%]
2,22 %
0,29 %
0,55 %
0,77 %
6,19 %

3.410.414

10,03 %

14.971.781
14.497.155
211.438
118
340.349
285.053
292.164
30.598.058
34.008.472

44,02 %
42,63 %
0,62 %
0,00 %
1,00 %
0,84 %
0,86 %
89,97 %
100,00 %

Elaborat za pripravo odloka o komunalnem prispevku – Polzela

3.3

Matrika ZVO d.o.o.

Podlage za izdelavo elaborata

Osnova za izdelavo elaborata je OPN občine Polzela, konkretno veljavna podrobna
namenska raba prostora.
Za določitev bruto tlorisne površine stavb je bila uporabljena podatkovna baza Register
nepremičnin (REN), deli stavb. Seštevek bruto tlorisnih površin stavb (BTP) je bil določen
kot vsota posameznih delov vseh stavb, ki stojijo na stavbnih zemljiščih.
Uporabljeni podatki o gospodarski javni infrastrukturi (GJI) so iz katastra gospodarske javne
infrastrukture, stanje december 2019 (Geodetska uprava RS).
Vrednost komunalne opreme je bila prevzeta iz računovodskih evidenc občine, kjer
podatkov ni bilo oz. niso realni, pa je bila ocenjena na podlagi ocene stroškov gradnje
enakovrednega novega omreţja enake kapacitete.

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, 108/09ZPNačrt-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

OBSTOJEČE

KOMUNALNE

OPREME
5.1

Cestno omreţje

Na območju občine smo za ovrednotenje cestnega omreţja uporabili podatke iz katastra
gospodarske javne infrastrukture.
V podatkovni bazi so dolţine cestnega omreţja po kategorijah prikazane v tabeli Tabela 2,
slika Slika 1 pa prikazuje omreţje na preglednem zemljevidu (grafični del katastra
gospodarske javne infrastrukture). Na sliki so prikazane občinske ceste (lokalne, krajevne,
zbirne ceste in javne poti) ter informativno drţavne ceste (avtocesta, glavne in regionalne
ceste).
Tabela 2: Dolžine cest po posameznih kategorijah
Kategorija ceste
LC (lokalna cesta)
JP (javna pot)
LZ (zbirna krajevna cesta)
LK (krajevna cesta)
Skupaj občinske ceste (LC, JP)

Skupna dolţina [m]
30.683
41.346
5.811
11.895
89.735

Za obračun komunalnega prispevka se ne upoštevajo drţavne ceste (glavne in regionalne),
niti gozdne ceste, ki jih financirajo lastniki in Republika Slovenija. Gozdne ceste so v lasti
lastnikov gozdov in čeprav vzdrţevanje sofinancira občina niso vključene v program
opremljanja. V obračunu tudi ni planinskih poti, ki potekajo večinoma po tradicionalnih
gozdnih poteh in kolovozih in jih občina ne vzdrţuje. Tako so za osnovo za obračun
komunalnega prispevka vključene le občinske ceste.
Za oceno vrednosti cestnega omreţja smo privzeli ceno za tekoči meter ceste 240 €/m za
dve tretjini cest v občini (širše, asfaltirane ceste) in 120 €/m za tretjino cest (oţje
makadamske ceste). Vrednost vključuje vse stroške odkupa zemljišč, projektiranje, izvedbo
in nadzor, skupna vrednost občinskih cest je prikazana v tabeli Tabela 3.
Tabela 3: Skupna vrednost cestnega omrežja
Kategorija ceste
Skupaj občinske ceste (LC, JP, ZK, LK)
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Skupna vrednost [€]
17.947.000,00
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Slika 1: Občinske ceste (državne ceste prikazane informativno)
Obračunski stroški cestne komunalne opreme so določeni tako, da se od ocenjenih skupnih
stroškov odštejejo stroški, ki so bili financirani iz drugih virov. Za cestno komunalno opremo
so obračunski stroški enaki ocenjenim skupnim stroškom.

5.2

Vodovod

Podatki o vodovodu so pridobljeni iz katastra gospodarske javne infrastrukture (GURS) ter
podatkov, ki jih interno vodi izvajalec gospodarske javne sluţbe. Vodovodno omreţje je v
katastru razdeljeno na različne kategorije (magistralno, primarno, sekundarno, terciarno
omreţje), tako da smo enostavno opredelili kategorijo. Delitev omreţja na primarno in
sekundarno omreţje je pomembna zato, da se zavezancem za komunalni prispevek, ki
nimajo dostopa do sekundarnega omreţja (so oddaljeni več kot 40 m od vodovoda) lahko
obračuna le prispevek za primarno omreţje.
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Dolţina vodovodnega omreţja je prikazana v tabeli Tabela 4, na sliki Slika 2 pa je prikaz
omreţja na preglednem zemljevidu.
Tabela 4: Dolžina vodovodnega omrežja po kategorijah
Kategorija vodovoda
Skupna dolţina [m]
Primarno omreţje
34.527
Sekundarno in terciarno omreţje
53.865
SKUPAJ
88.392

Slika 2: Vodovodno omrežje
Vrednost vodovodnega omreţja smo ocenili po enotni ceni 150 €/m. Skupna vrednost
omreţij je prikazana v tabeli. Delitev tako dobljene vrednosti omreţja na primarno in
sekundarno omreţje je prikazano v tabeli Tabela 5.
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Tabela 5: Obračunska vrednost vodovodnega omrežja po kategorijah
Postavka
Vrednost komunalne opreme
Primarno omreţje
Sekundarno in terciarno omreţje
SKUPAJ
Obračunski stroški
Deleţ preteklih vlaganj
Obračunski stroški primarno omreţje
Obračunski stroški sekundarno/terc. omreţje
SKUPAJ

5.3

Vrednost [€]
5.179.050,00
8.079.750,00
13.258.800,00

25,00 %
3.884.287,50
6.059.812,50
9.944.100,00

Kanalizacija

Podatki o kanalizaciji so pridobljeni iz katastra gospodarske javne infrastrukture (GURS) ter
podatkov, ki jih interno vodi izvajalec gospodarske javne sluţbe. Kanalizacijsko omreţje v
katastru ni razdeljeno na kategorije, zato smo delitev na primarno in sekundarno omreţje
izvedli sami. Kot primarno omreţje so opredeljeni vodi, ki povezujejo naselja in tvorijo
osnovno omreţje na katerega se lahko priključujejo sekundarni vodi v posameznih naseljih
oz. delih naselij. Delitev omreţja na primarno in sekundarno omreţje je pomembna zato, da
se zavezancem za komunalni prispevek, ki nimajo dostopa do sekundarnega omreţja (so
oddaljeni več kot 50 m od kanalizacije) lahko obračuna le prispevek za primarno omreţje.
Dolţina kanalizacijskega omreţja je prikazana v tabeli Tabela 6, na sliki Slika 3 pa je prikaz
omreţja na preglednem zemljevidu.
Tabela 6: Dolžina kanalizacijskega omrežja
Kategorija kanalizacijskega voda
Primarno omreţje
Sekundarno in terciarno omreţje
SKUPAJ

Skupna dolţina [m]
17.128
17.127
34.255

Vrednost kanalizacijskega omreţja smo ocenili po enotni ceni 250 €/m. Skupna vrednost je
prikazana v tabeli Tabela 7. Za obračun komunalnega prispevka smo upoštevali tudi
pretekla vlaganja občanov, ki so kanalizacijski sistem delno gradili z lastnimi sredstvi,
samoprispevkom in podobnimi vlaganji, ki pa niso evidentirana. Zaradi tega so obračunski
stroški kanalizacijskega omreţja zniţani za 10%.
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Tabela 7: Vrednost kanalizacijskega omrežja
Postavka
Vrednost komunalne opreme
Primarno omreţje
Sekundarno in terciarno omreţje
SKUPAJ

4.282.000,00
4.281.750,00
8.563.750,00

Obračunski stroški
Deleţ preteklih vlaganj
Obračunski stroški primarno omreţje
Obračunski stroški sekundarno/terc. omreţje
SKUPAJ

10%
3.853.800,00
3.853.575,00
7.707.375,00

Slika 3: Kanalizacijsko omrežje
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Javna razsvetljava

Podatki o javni razsvetljavi so pridobljeni iz katastra gospodarske javne infrastrukture. V
podatkovni bazi so podatki o svetilkah, ki so prikazani v tabeli Tabela 8 in na sliki Slika 4.
Tabela 8: Število svetilk in prižigališč javne razsvetljave
Kategorija kanalizacijskega voda
Skupno število [/]
Svetilke
235
Priţigališča
10
Vrednost javne razsvetljave smo pridobili iz računovodskih evidenc Občine, kot je prikazano
v tabeli Tabela 9.
Tabela 9: Vrednost javne razsvetljave
Konto
021913 Drugi gradbeni objekti – javna razsvetljava
023032 JAVNA RAZSVETLJAVA
SKUPAJ
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Slika 4: Javna razsvetljava

5.5

Ravnanje z odpadki

Prostori za ravnanje z odpadki niso bili prostorsko opredeljeni, po podatkih veljavnega
programa opremljanja pa so ovrednoteni na 187.782,00 €. Ker je obračunsko območje
celotna občina, podrobnejša delitev ni potrebna.
5.6

Ravnanje z odpadki

Javne površine (parkirišča, igrišča, zelenice) niso prostorsko opredeljene, za obračun smo
upoštevali oceno vrednosti iz računovodskih evidenc za igrišča v višini 106.090,57 €. Ker
je obračunsko območje celotna občina, podrobnejša delitev ni potrebna.
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6 OSKRBNA OBMOČJA
Oskrbna območja so zazidljive površine, ki so opremljene s posamezno vrsto komunalne
opreme. Za nekatero komunalno opremo (ceste in prostore za ravnanje z odpadki) so
oskrbna območja kar vsa stavbna zemljišča v občini, z vodovodom, kanalizacijo in javno
razsvetljavo pa so opremljena zgolj tista območja, kjer je komunalna oprema zgrajena in
uporabniki lahko na njih priključijo svoje objekte (vodovod in kanalizacija) oz. je komunalna
oprema v bliţini in koristi lastnikom bliţnjih objektov (javna razsvetljava).
Oskrbna območja so določena na podlagi podrobne namenske rabe prostora, kot je
opredeljena v OPN. Kot stavbna zemljišča so opredeljena območja naslednje podrobne
namenske rabe prostora:
- S (območja stanovanj, vse vrste SS, SB, SK, SP)
- C (območja centralnih dejavnosti, vse vrste CU, CD)
- I (območja proizvodnih dejavnosti, vse vrste IG, IP, IK)
- B (posebna območja, BT-površine za turizem (razen tabornih prostorov), BD-druga
območja)
- A (površine razpršene poselitve).
Znotraj oskrbnih območij so izločene prometne površine, kjer ni mogoča gradnja, tako da so
površine dejansko primerljive z vsoto površin za odmero komunalnega prispevka za vse
stavbe v občini.
Za vsako enoto urejana prostora je bila opravljena tudi analiza zazidanosti, da se ustrezno
ovrednoti bruto tlorisna površina stavb v oskrbnem območju. Za obračun je namreč
potrebno upoštevati potencialno pozidanost, ne zgolj obstoječe.

6.1

Območja komunalne opreme za celotno občino

Ceste in prostori za ravnanje z odpadki so komunalna oprema, ki oskrbuje vse občane in se
tako enakomerno porazdeli po vseh zemljiščih in stavbah v občini. V tabeli Tabela 10 in na
sliki Slika 5 je prikazana skupna površina parcel na tem oskrbnem območju ter skupna
bruto tlorisna površina stavb.
Tabela 10: Površina enotnega oskrbnega območja za celo občino
Površina parcel [m2]
Bruto tlorisna površina stavb [m2]
3.410.532
647.094
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Slika 5: Oskrbno območje za skupno komunalno opremo (OB_C, OB_PRO, OB_JP)

6.2

Oskrbno območje vodovoda

Oskrbno območje vodovoda so vsa stavbna zemljišča, ki so od javnega vodovoda oddaljena
manj kot 40 m. Uporabniki na parcelah, ki so od vodovoda bolj oddaljeni, se lahko
priključujejo na vodovod (in se zato tudi ta zemljišča obravnavajo kot komunalno
opremljena), vendar v tem programu taka zemljišča niso všteta v skupno površino
opremljenih zemljišč. V takih primerih uporabniki plačajo le komunalni prispevek za
primarno omreţje, ne pa tudi za sekundarno. V tabeli Tabela 11 in na sliki Slika 6 je
prikazana skupna površina parcel na tem oskrbnem območju ter skupna bruto tlorisna
površina stavb.
Tabela 11: Površina oskrbnega območja za vodovod
Površina parcel [m2]
Bruto tlorisna površina stavb [m2]
3.211.711
643.578
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Slika 6: Oskrbno območje za vodovod (OB_V)

6.3

Oskrbno območje kanalizacije

Oskrbno območje kanalizacije so vsa stavbna zemljišča, ki so od javne kanalizacije
oddaljena manj kot 50 m. Uporabniki na parcelah, ki so od kanalizacije oddaljeni bolj, se
lahko priključujejo na kanalizacijo (in se zato tudi ta zemljišča obravnavajo kot komunalno
opremljena), vendar v tem programu taka zemljišča niso všteta v skupno površino
opremljenih zemljišč. V takih primerih uporabniki plačajo le komunalni prispevek za
primarno omreţje, ne pa tudi za sekundarno. V tabeli Tabela 12 in na sliki Slika 7 je
prikazana skupna površina parcel na tem oskrbnem območju ter skupna bruto tlorisna
površina stavb.
Za razliko od ostale komunalne opreme, ki je obračunana za vse stavbe, se pri kanalizaciji
upoštevajo le stavbe s hišnimi številkami, ki so priključene na kanalizacijo, ne pa tudi npr.
pomoţni objekti, kmetijski objekti ipd.
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Tabela 12: Površina oskrbnega območja za kanalizacijo
Površina parcel [m2]
Bruto tlorisna površina stavb [m2]
2.007.771
428.818

Slika 7: Oskrbno območje za kanalizacijo (OB_K)

6.4

Oskrbno območje javne razsvetljave

Oskrbno območje javne razsvetljave so vsa stavbna zemljišča, ki so od javne razsvetljave
oddaljena manj kot 100 m. Uporabniki na parcelah, ki so bolj oddaljena od najbliţje svetilke
niso zavezani za plačilo prispevka za javno razsvetljavo. V tabeli Tabela 13 in na sliki Slika 8
je prikazana upoštevana skupna površina parcel na tem oskrbnem območju ter skupna
bruto tlorisna površina stavb.
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Tabela 13: Površina oskrbnega območja za javno razsvetljavo
Površina parcel [m2]
Bruto tlorisna površina stavb [m2]
1.593.014
354.510

Slika 8: Oskrbno območje za javno razsvetljavo (OB_JR)
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7 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7.1

Uvod

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na
oskrbnem območju 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 obstoječe komunalne opreme za stavbe
se določi po naslednji formuli:
KP(i) = (AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn) x psz(i)
pri čemer je:
KP(i)
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme,
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele
stavbe,
Dpo
deleţ gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,
ASTAVBA bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta,
Dto
deleţ površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i) prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme
(%),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
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Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne za gradbene inţenirske
objekte se izračuna po naslednji enačbi:
KP(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)
pri čemer je:
AGIO
površina gradbenega inţenirskega objekta.
Druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna
kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme iz tretjega in četrtega odstavka tega člena po enačbi:
KP = ∑KP(i)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi
spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali
namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu
se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim
prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je
razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo
komunalno opremo ţe poravnan.

7.3

Preračun stroškov na enoto površine

V predhodnih poglavjih je bilo prikazano ovrednotenje obračunskih stroškov ter določitev
površine oskrbnega območja za vsako vrsto komunalne opreme in bruto tlorisna površina
stavb na oskrbnih območjih. Določitev faktorjev za izračun komunalnega prispevka na
podlagi obračunskih stroškov komunalne opreme ter površin parcel in objektov je prikazan v
tabeli Tabela 14.
Tabela 14: Vrednosti Cp in Ct za oskrbna območja
Oznaka
Vrednost
oskrbnega
komunalne
Vrsta komunalne opreme
območja
opreme [€]
Ceste
OB_C_1
17.947.000,00 €
Vodovod-primarno omreţje
OB_V_1
3.884.287,50 €
Vodovod-sekundarno omreţje
OB_V_2
6.059.812,50 €
Kanalizacija-primarno omreţje
OB_K_1
3.853.800,00 €
Kanalizacija-sekundarno omreţje OB_K_2
3.853.575,00 €
Javna razsvetljava
OB_JR_1
251.369,20 €
Ravnanje z odpadki
OB_PRO_1
187.782,00 €
Javne površine
OB_JP_1
106.090,57 €
SKUPAJ
36.143.716,77 €

Površina
Bruto
Cena
parcel na
tlorisna
na
oskrbnem površina enoto
območju
objektov (Cpi)
[m2]
[m2]
[€/m2]
3.410.532 647.094 5,262
3.211.711 643.578 1,209
3.211.711 643.578 1,887
2.007.771 428.818 1,919
2.007.771 428.818 1,919
1.593.014 354.510 0,158
3.410.532 647.094 0,055
3.410.532 647.094 0,031
12,440

Cena na
enoto
(Cti)
[€/m2]
27,735
6,035
9,416
8,987
8,987
0,709
0,29
0,164
62,323

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.
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Faktor namembnosti

Program opremljanja lahko določi tudi faktor namembnosti (F n). Faktor namembnosti se
lahko določi za posamezne vrste objektov glede na preteţno namembnost v sorazmerju z
obremenjevanjem komunalne opreme. Pri določitvi vrst objektov glede na namembnosti je
potrebno upoštevati predpise o klasifikaciji vrst objektov drţavnega pomena. Faktorje
namembnosti za posamezne vrste objektov prikazuje
Tabela 15.
Tabela 15: Faktorji namembnosti za različne vrste stavb
Klasifikacijska
številka

Vrsta stavbe

11
12111
12112
12120
12120
122
123
124
125
126
127
12740

Stanovanjske stavbe
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
Gostilne, restavracije, točilnice
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
Industrijske stavbe in skladišča
Stavbe splošnega druţbenega pomena
Druge nestanovanjske stavbe
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

Faktor
namembnosti
Fn
0,8
1
1
1
0,7
1
1
1
0,7
1
0,7
1

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).
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