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1

POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo je akt, ki ga občina sprejme v obliki odloka,
za določanje in usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo ter ostalo
gospodarsko javno infrastrukturo.
Predmet tega programa opremljanja je celotno območje občine Straža. Program opremljanja je izdelan za
odmero komunalnega prispevka, za stroške izgradnje že zgrajene komunalne opreme in vsebuje vse
potrebne podlage za obračun komunalnega prispevka.
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo:
-prometno omrežje
-kanalizacijsko omrežje
-vodovodno omrežje
-omrežje javne razsvetljave
-področje ravnanja z komunalnimi odpadki.
Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa območja stavbnih zemljišč v naseljih:
Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Dolnje Mraševo, Rumanja vas, Straža,
Vavta vas in Zalog.
ter vsa preostala območja, ki so z veljavnim planskim in izvedbenim aktom (obstoječi PUP, PIN ali OLN oz.
predvideni OPPN) določena kot stavbna zemljišča oziroma na katerih stojijo objekti.
Površina gradbenih parcel in NTP je določena za vsako obračunsko območje posamezne komunalne
opreme posebej in je prikazana v 3. poglavju.
Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove
komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo. Pri izračunu skupnih stroškov
so bili uporabljeni katastri komunalne opreme, kateri so bili posredovani s strani Občine oziroma upravljavca
posamezne komunalne službe. Pri določitvi vrednosti posamezne komunalne opreme so bili osnovni
parametri pridobljeni na podlagi skupnega dogovora in usklajevanja med občino in upravljavcem na eni
strani ter izvajalcem na drugi strani.
Pri določitvi višine obračunskih stroškov, je bil delež skupnih stroškov enak obračunskim stroškom
pridobljenih s strani Občine.
Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so naslednja:
-CESTE – 2 obračunski območji;
-KANALIZACIJA – 2 obračunski območji;
-VODOVOD – 2 obračunski območji;
-JAVNA RAZSVETLJAVA – 1 obračunsko območje;
-OBJEKTI RAVNANJA Z ODPADKI – 1 skupno obračunsko območje.
2

2

Višina skupnih in obračunskih stroškov opremljanja za m parcele [Cpij] in m NTP [Ctij] za posamezno
komunalno opremo na obračunskih območjih, prikazana v naslednji tabeli, znaša:
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Tabela 1:

Vrednost [Cpij] in [Ctij], izražena v €/m2, za posamezno komunalno opremo

Cpij
2
[€/m ]

Ctij
2
[€/m ]

C1 – Primarno omrežje – celotna občina
C2 – Sekundarno omrežje – celotna občina
K1 – Primarno omrežje
K2 – Sekundarno omrežje
V1 – Primarno omrežje
V2 – Sekundarno omrežje

4,81
4,90
2,29
5,22
0,81
3,00

7,56
8,69
3,94
7,58
1,70
5,35

Javna razsvetljava

JR – Omrežje javne razsvetljave

0,61

1,33

Objekti ravnanja z odpadki

KOM – Ravnanje z odpadki – celotna občina

0,21

0,38

Komunalna oprema
Ceste
Kanalizacija
Vodovod

Obračunsko območje

Območja so podrobneje prikazana v kartografskem delu programa opremljanja, na preglednih kartah v
merilu 1:30.000 ter na kartah, izdelanih v merilu 1:5.000.
Kratica C1 in C2 pomeni strošek opremljanja Cpij in Ctij za posamezno obračunsko območje prometnega
omrežja v občini; K1 in K2 strošek opremljanja Cpij in Ctij za obračunski območji kanalizacijskega omrežja;
V1 in V2 pomenita strošek Cpij in Cttji za posamezno obračunsko območje vodovodnega omrežja, JR pomeni
strošek opremljanja Cpij in Ctij za obračunsko območje omrežja javne razsvetljave in KOM strošek
opremljanja Cpij in Ctij za obračunsko območje objektov ravnanja z komunalnimi odpadki.
Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli:
KPij = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt),
ki je opisana v poglavju "4.6 - Izračun komunalnega prispevka", kratice pa v poglavju "2.1 Pojmi in kratice".
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2

SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA

2.1

Pojmi in kratice

NRP ................. načrt razvojnih programov občine;
NTP .................. neto tlorisna površina obstoječih ali predvidenih objektov;
OLN.................. občinski lokacijski načrt;
PUP.................. prostorski ureditveni pogoji;
PIN……………..prostorski izvedbeni načrt;
KPij .................. komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju;
KP .................... celotni izračunani komunalni prispevek, občina Straža
Aparcela .............. površina parcele objekta (gradbena parcela);
Atlorisna ............... neto tlorisna površina objekta;
Dp ................... delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Dt ..................... delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka;
Kdejavnost............. faktor dejavnosti;
Cpij ................... stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju;
Ctij ................... stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Cpij1 .................. indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju;
Ctij1 .................. indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.

2.2
2.2.1

Podatki o naročniku in izdelovalcu
NAROČNIK

Naročnik programa opremljanja je:
Občina Straža
Ulica talcev 9
8351 Straža
župan: Alojz Knafelj
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Dušan Krštinc.
Identifikacijska številka za DDV: SI26246465
Matična številka: 2241145000
Telefon: (07) 38 48 550
Faks: (07) 38 48 558
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2.2.2

IZDELOVALEC

Izdelovalec programa opremljanja je:
LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Ljubljanska cesta 76
1230 Domžale
Direktor: Leon Kobetič
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad.
Identifikacijska številka za DDV: SI 15475760
tel: (01) 721-93-90
fax: (01) 721-93-95
in
CHRONOS, okoljske investicije, d.o.o.
Ljubljanska cesta 68
1230 Domžale
Direktor: mag. Robert Špendl
Identifikacijska številka za DDV: SI 91916615
tel: (01) 721-97-79
fax: (01) 721-97-78

2.3

Namen izdelave programa opremljanja

Namen izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč je določitev skupnih in obračunskih stroškov, na
podlagi katerih bo Občina lahko obračunavala komunalni prispevek tako za že obstoječo pozidavo in
predvideno komunalno opremo kot tudi za predvideno pozidavo in obstoječo komunalno opremo, predvideno
zanjo. Morebitno gradnjo nove komunalne opreme bo določal poseben program opremljanja, ki se bo moral
smiselno povezati s predmetnim programom opremljanja.
Občina sicer že ima obstoječe podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so bile sprejete v bivši skupni
občni – Mestna občina Novo mesto, sprejete na podlagi določil Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1997 in
podzakonskih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi (na podlagi teh določil Občina odmerja komunalni
prispevek), ki pa so bile sprejete za prehodno obdobje; to je obdobje do sprejema programa opremljanja.

2.4

Opis območja opremljanja

Območje predmetnega programa opremljanja je območje vseh stavbnih zemljišč v vseh naseljih občine
Straža, na katerih stojijo ali se predvideva gradnja objektov, za katere se po zakonu lahko odmeri komunalni
prispevek.
Območje opremljanja v naravi tako predstavlja vseh 9 naselij, ki sestavljajo celotno občino Straža.
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2.5
2.5.1

Podlage za izdelavo programa opremljanja
PREDPISI

- Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur.l.RS; št. 33/07)
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB-1 (Ur.l. RS; št. 102/04);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1-UPB-1 (Ur.l. RS; št. 39/06);

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07);
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07);
- Navodilo o tem, kaj šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov
in naprav (Ur.l. SRS; št. 27/85).
2.5.2
-

VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - s
spremembami in dopolnitvami od leta 1990 do leta 2004 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88,
6/89, 3/90, 10/90 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93,
28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96,
21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 92/99, 63/99, 52/00, 12/01, 49/01, 33/01, 68/01, 72/01, 4/02,
22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03 , 57/03, 97/03, 15/04, 89/04, 99/04, 31/06-popravek, 47/06-popravek);
-Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta, SDL 12/91, URL RS
96/00-obvezna razlaga;
-Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča,
SDL 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05,
109/06-obvezna razlaga, 132/06-popravek;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP
MONM ZMP-UBP-1), 72/06-UPB-1;
-Ostali veljavni prostorski izvedbeni akti.

2.5.3

PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA TER DRUGI DOKUMENTI IN STROKOVNE
PODLAGE

-strokovna naloga "Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne
infrastrukture", katero je v letu 2004, po naročilu MOPE izdelalo podjetje Sving d.o.o. iz Ljubljane;
-podatki o javni razsvetljavi so bili pridobljeni s strani izvajalca javne razsvetljave ter iz katastra posnetega
preko občinske službe;
-podatke o omrežjih kanalizacije in vodovoda je posredovalo komunalno podjetje;
-za podatke o cestnem omrežju je bila uporabljena baza cestnih podatkov – BCP ter Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v občini Straža;
-podatki o objektih ravnanja z odpadki so bili posredovani s strani CEROD;
-podatki o območjih javnih površin so bili posredovani s strani Občine;
-podatki o neto tlorisnih površinah objektov so bili pridobljeni iz baze katastra stavb Geodetske uprave
Republike Slovenije;
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-podatki o površinah stavbnih zemljišč so bili pridobljeni iz digitalnega katastrskega načrta in vrsti rabe iz
atributnega dela zemljiškega katastra.
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3

IZRAČUN SKUPNIH IN
KOMUNALNO OPREMO

OBRAČUNSKIH

STROŠKOV

ZA

POSAMEZNO

V okviru programa opremljanja se pod pojmom komunalna oprema urejajo objekti, omrežja in površine v
upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in
so potrebni, da lahko prostorske ureditve oziroma objekti služijo svojemu namenu. S tem programom
opremljanja se ureja že zgrajeno kanalizacijsko, vodovodno in cestno omrežje ter omrežje javne razsvetljave
in objekti ravnanja z odpadki.

3.1

Opis območja opremljanja

Program opremljanja je izdelan za območje celotne občine Straža in določa skupne in obračunske stroške
za že zgrajeno komunalno opremo. Program vključuje območja stavbnih zemljišč v naslednjih naseljih:
Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Dolnje Mraševo, Rumanja vas, Straža,
Vavta vas in Zalog.

3.2

Strokovne podlage in postopki za določitev površin parcel in NTP

Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa območja stavbnih zemljišč, določena s prostorskim
planom občine, območja, določena v PUP (OPN) ter vsi sprejeti PIN, OLN oz. OPPN. Iz navedenih aktov so
pridobljene tudi površine parcel in NTP objektov, ki so predmet odmere komunalnega prispevka za določeno
vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Na območju PUP-ov in izvedenih PIN-ov se tako za površino parcel in NTP upošteva površina zemljišč in
objektov po planskih aktih in po podatkih Geodetske uprave RS. Te površine se v celoti znižajo za površine
grajenega javnega dobra in površine trajno nepozidanih delov zemljišč. Te smo določili z analizo stavbnih
zemljišč. Tako se za površine grajenega javnega dobra upošteva 10% delež vseh površin stavbnih zemljišč,
za površine trajno nepozidanih zemljišč pa ta delež znaša 15%. Slednji je bil določen izkustveno na osnovi
že narejenih programov opremljanja in analiz. (Na območju razpršene gradnje in pozidave se 15% delež
trajno nepozidanih zemljišč ne upošteva, saj teh ni)
Za določitev podatka o obstoječi NTP se privzame podatek iz katastra stavb GURS, ki določa bruto etažno
površino in število etaž. Dodatni kriterij določitve NTP temelji na podatkih iz planske zasnove za posamezno
območje urejanja oz. je vsota NTP določena s faktorjem izrabe stavbnih zemljišč za vsako ureditveno enoto
posebej. V primeru določitve bruto etažne površine se le ta deli s faktorjem 1,16 (standard ISO), ki
predstavlja razmerje med neto in bruto etažno površino opečnih objektov (večina objektov na območju
občine). Za določitev podatka o predvidenih (gradbenih) parcelah še nepozidanih zemljišč se smiselno
uporabijo postopki določitve (gradbenih) parcel na pozidanih stavbnih zemljiščih.

3.3
3.3.1

Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme
CESTE

Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Program opremljanja ureja občinsko cestno omrežje v Občini Straža in preko njega obračunava komunalni
prispevek za že opremljena območja.

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

10/27

LOCUS
PROGRAM OPREMLJANJA – besedilni del

V Občini Straža sestavljajo lokalno cestno omrežje lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Cestno omrežje v
občini je dobro razvejano. Dobro povezanost naselij med seboj pa omogoča gosto omrežje kategoriziranih
občinskih cest.
Dolžina obstoječega občinskega cestnega omrežja po veljavnem odloku znaša:
Dolžina
[m]

Kategorija ceste
Lokalna cesta (LC)

17.942

Javna pot (JP)

40.233
Skupaj:

Tabela 2:

58.175

Prikaz dolžine občinskih cest

Obračunska območja
Vzpostavitev dveh obračunskih območij temelji na osnovi kategorije občinskih cest.
Funkcija lokalnih cest »C1 – Primarno omrežje – celotna občina« je povezovanje naselij med seboj, zato so
namenjena vsem v občini. Ker je gostota in razpredenost lokalnih cest približno enaka, je obračunsko
območje lokalnih cest (LC) eno samo. Lokalne ceste se obračunavajo kot t.i. primarno omrežje vsem v
občini enako, tudi tistim ki bodo v prostor na območjih neizvedenih izvedbenih prostorskih aktov še prišli.
Gostota in razpredenost javnih poti na celotnem območju Občine ni bistveno različna, zato je obračunsko
območje podkategorij lokalnih cest in kategorije javnih eno samo - obračunsko območje sekundarnega
omrežja cest »C2 – Sekundarno omrežje – celotna občina«, ki služi prebivalcem celotnega območja – bolj
obremenjene ceste pa tudi vsem ostalim uporabnikom.
Tako imamo naslednja obračunska območja:
•

C1 – Primarno omrežje cest – celotna občina

•

C2 – Sekundarno omrežje cest – celotna občina

Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje C1 in komunalni
prispevek za območje C2, odvisno od lege objekta. V primeru, da se komunalni prispevek odmerja za objekt,
ki se neposredno priklopi na obstoječe cestno omrežje, se zanj odmeri komunalni prispevek za celotno
prometno infrastrukturo, to je za območje primarnega omrežja – C1 in za območje sekundarnega omrežja C2. Če pa mora investitor na zahtevo upravljavca prometne infrastrukture sam zgraditi del javnega cestnega
omrežja, se mu ob odmeri komunalnega prispevka obračuna samo del, ki je vezan na izgradnjo primarnega
cestnega omrežja – C1. Izgradnjo sekundarnega cestnega omrežja - C2 zavezanec namreč zagotavlja sam
(s pogodbo o opremljanju oziroma se način izgradnje določi s posebnim programom opremljanja) in na ta
način del komunalnega prispevka plača v „naravi“.
Iz navedenega sledi, da so stavbna zemljišča ali območja, ki so opredeljena v posameznem obračunskem
območju prometne infrastrukture, tudi opremljena z njo. Ne glede na napisano lahko upravljavec omrežja
določi območja znotraj obračunskih območij, ki še niso opremljena. Upravljavec omrežja tudi določi ali je
potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno omrežje ali pa se predvideni objekt zgolj
priključi na obstoječe omrežje. Če je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno
omrežje, je za predmetno območje potrebno pripraviti samostojen program opremljanja oziroma pogodbo o
opremljanju, ki natančno določi razmerja in finančne stroške investitorja. Če dodatnega javnega omrežja ni
potrebno izvesti, se predvideni objekt priključi na obstoječe javno omrežje. Stroške priključka krije investitor.
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Obračunsko območje
C1 – Primarno omrežje cest – celotna občina
C2 – Sekundarno omrežje cest – celotna občina

Tabela 3:

Površina parcel
2
[m ]

NTP
2
[m ]

1.321.381,60

850.571,05

999.875,20

562.087,47

Skupne površine obračunskih območij občinske prometne infrastrukture

Obračunsko območje prometne opreme je prikazano na karti 2: Ceste – pregledna karta obračunskih
območij.
Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev skupnih stroškov občinskega cestnega omrežja so bili uporabljeni podatki iz strokovne naloge
"Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne komunalne opreme" in podatki, ki jih je
posredovala Občina. Natančne površine, širine in dolžine cest so bile pridobljene iz digitalnega katastra
občinskih cest in občinske banke cestnih podatkov.
Skupne stroške sestavljajo:
1. Stroški zemeljskih del
Pri določitvi gradbenih stroškov za ceste je za asfaltirane ceste upoštevan izkop globine 1m ter nasutje
2
lomljenca, s ceno 6,74 €/m ; za makadam se izkop ne upošteva. Dejstvo je, da se v preteklosti niso gradili
"pravi makadami", katerih zgornji ustroj ne sega v globino enega metra, ampak makadam v tem primeru
pomeni tampon, posut preko zemljišča. Iz tega sledi, da strošek izkopa za makadam ni upoštevan.
Da je bila določena vrednost zemeljskih del na enoto širine ceste, se je navedeni znesek pomnožil s širino
ceste + 1 meter obojestransko, iz česar je bil pridobljen podatek o stroških zemeljskih del na dolžinsko enoto
posamezne ceste.
2. Stroški izgradnje zgornjega ustroja
Cena izgradnje zgornjega ustroja je sestavljena iz stroškov izgradnje obrabne plasti, zgornje vezane plasti in
spodnje nevezane plasti – tampona v odvisnosti od prometne obremenitve. Za asfaltni sloj je bila
predpostavljena srednja prometna obtežba voziščne konstrukcije (asfalt 6 cm + 3 cm) na dobro raščenih tleh
2
2
s stroškom izvedbe 31,91 €/m ter 17,30 €/m za izvedbo makadama. Za izvedbo tlakovane ceste je privzet
2
2
strošek 36,78 €/m . Za betonsko vozišče pa je strošek izgradnje m enak strošku izgradnje asfaltnega sloja.
3. Vrednost zemljišča
Za vse občinske ceste se privzame, da so javno dobro. Ceste, ki v naravi še niso vpisane kot javno dobro, je
potrebno na način, določen z zakonodajo pridobiti in vpisati v zemljiško knjigo kot javno dobro. Ker je za ta
postopek pričakovati stroške odkupa zemljišč, Občina je določila, da se vsa zemljišča, po katerih potekajo
2
občinske ceste ovrednotijo v višini 10 €/m .
4. Strošek signalizacije
Določi se, da se skupni vrednosti občinskih cest doda vrednost vzpostavitve signalizacije, ki se za občinske
ceste ocenjuje v višini 4% vrednosti voziščne konstrukcije.
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5. Posredni stroški gradnje
Posredni stroški gradnje predstavljajo stroške izdelave projektne dokumentacije, raziskav ter ostale stroške
in se določijo na podlagi pravilnika za določanje minimalnih cen. Vrednost posrednih stroškov za primer
občinskega cestnega omrežja se ovrednoti v višini 8% od vrednosti voziščne konstrukcije.
6. Ovrednotenje objektov
Ovrednotijo se vsi objekti (mostovi), ki so vpisani v banki cestnih podatkov. Vrednost objektom je določena
2
2
na podlagi povprečne tržne cene izgradnje m objekta. Tako je za vse objekte privzeta cena 1.800 €/m .
(Podatek o površini objekta je pridobljen iz občinske BCP.)
7. Ovrednotenje pločnikov
Pločniki v naseljih se ovrednotijo posebej. Podatki o njihovi lokaciji in površini so pridobljeni iz občinske BCP.
2
Za vrednost m pločnika je privzeta vrednost enoslojnega asfaltiranja, z zaključnim robnikom; to je 26,77
2
€/m asfaltiranja in 25,96 €/m izvedbe robnika.

Vrsta stroška

Normirani strošek

Vrednost obrabnega sloja za asfaltne ceste in
izvedbo betonskega vozišča

31,91 €/m2

Tlakovano vozišče

36,78 €/m2

Makadam

17,30 €/m2

Zemeljska dela za asfaltirane ceste, v globini 1m;
raven srednje raščen teren
Strošek odkupa m2 zemljišča, preko katerega poteka
cesta – območje C1 in C2

6,74 €/m2
10 €/m2

Strošek enostavne signalizacije na asfaltnih cestah

4% vrednosti VK

Posredni stroški gradnje

8% vrednosti VK

Objekti na cestah (mostovi)

1.800 €/m2

Pločniki – asfaltiranje

26,77 €/m2

Pločniki – izvedba robnika

Tabela 4:

25,96 €/m

Normirani stroški, ki določajo vhodne podatke za določitev skupnih stroškov prometne infrastrukture

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe prometno občinsko omrežje znaša:
S
[€]

OS
[€]

C1 – Primarno omrežje – celotna občina

6.618.560,41

6.618.560,41

C2 – Sekundarno omrežje – celotna občina

5.103.282,19

5.103.282,19

Obračunsko območje

Tabela 5:

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje cestnega omrežja

Skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometne infrastrukture, obračunski stroški predstavljajo delež
skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Morebitna razlika do skupnih stroškov se
krije iz drugih virov (sredstva države, sredstva občine, nepovratna sredstva EU, prispevki donatorjev, ipd.)
Tako za območje C1 in C2 velja, da obračunski stroški predstavljajo 100% vrednosti skupnih stroškov.
3.3.2

KANALIZACIJA

Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Kanalizacijski sistem na območju občine Straža je sestavljen iz dveh samostojnih sistemov, od
katerega eden oskrbuje širše območje naselij Jurka vas, Rumanja vas, Straža, Vavta vas in Zalog..
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V ostalih naseljih javnega kanalizacijskega omrežja ni vzpostavljenega in se odvajanje in čiščenje
odpadnih voda rešuje individualno.
Dolžine obstoječega kanalizacijskega omrežja so:
Kanalizacijski sistem

Dolžina
[m]

Vrsta omrežja

K1 - Primarno omrežje

Primarno omrežje

K2 - Sekundarno omrežje

Sekundarno omrežje

10.374,21
24.768,74
Skupaj:

Tabela 6:

35.142,95

Prikaz dolžine kanalizacijskega omrežja

Obračunska območja
Na območju občine se vzpostavi enotni obračunski sistem kanalizacijskega omrežja, ki se nadaljnje loči na
dve obračunski območji; in sicer na obračunsko območje primarnega omrežja kanalizacije (omrežje objektov
in vodov magistralnega in primarnega omrežja) in obračunsko območje sekundarnega omrežja kanalizacije
(omrežje objektov in vodov sekundarnega omrežja). Tako velja:
•

K1 – Primarno omrežje kanalizacije

•

K2 – Sekundarno omrežje kanalizacije

Obračunsko območje K1 predstavlja območja stavbnih zemljišč, ki so ali se bodo v prihodnosti z dograditvijo
sekundarnega voda priključila na obstoječe omrežje in ČN. Območje K2 pa obsega vsa območja, ki so že
opremljena s kanalizacijskim sistemom.
Za objekte na preostalih območjih, na katerih je mogoče graditi, se komunalni prispevek za kanalizacijsko
infrastrukturo ne odmerja. Ti objekti (območja) so v grafičnem delu označeni posebej. Če se bo kateri od teh
objektov v prihodnosti priključeval na obstoječe kanalizacijsko omrežje, bo investitor dolžan poravnati tudi
sorazmerni del obračunskih stroškov za obračunsko območje primarnega omrežja kanalizacije, če se bo
nanj priključil. Stroške priklopa investitor nosi sam.
Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje K1 in komunalni
prispevek za območje K2. V primeru, da se komunalni prispevek odmerja za objekt, kateri se neposredno
priklopi na obstoječe omrežje kanalizacije, se zanj odmeri komunalni prispevek za celotno infrastrukturo, to
je za območje primarnega omrežja – K1 in za območje sekundarnega omrežja - K2. Če pa mora investitor na
zahtevo upravljavca infrastrukture sam zgraditi del javnega omrežja, se mu ob odmeri komunalnega
prispevka obračuna samo del, ki je vezan na izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja – K1. Izgradnjo
sekundarnega omrežja - K2 zavezanec namreč zagotavlja sam (s pogodbo o opremljanju oziroma se način
izgradnje določi s posebnim programom opremljanja) in na ta način del komunalnega prispevka plača v
naravi.
Iz navedenega sledi, da so stavbna zemljišča ali območja, ki so opredeljena v posameznem obračunskem
območju kanalizacijske infrastrukture, tudi opremljena z njo. Ne glede na napisano lahko upravljavec
omrežja določi območja znotraj obračunskih območij, ki še niso opremljena. Upravljavec omrežja tudi določi
ali je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno omrežje ali pa se predvideni objekt
zgolj priključi na obstoječe omrežje. Če je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno
omrežje, je za predmetno območje potrebno pripraviti samostojen program opremljanja oziroma pogodbo o
opremljanju, ki natančno določi razmerja in finančne stroške investitorja. Če dodatnega javnega omrežja ni
potrebno izvesti, se predvideni objekt priključi na obstoječe javno omrežje. Stroške priključka krije investitor.
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Površina parcel
2
[m ]

Obračunsko območje
NI OPREMLJENO
K1 – Primarno omrežje kanalizacije
K2 – Sekundarno omrežje kanalizacije

Tabela 7:

NTP
2
[m ]

527.442,40

39.509,97

1.391.733,60

811.061,08

675.923,20

465.421,93

Skupne površine obračunskih območij občinskega kanalizacijskega omrežja

Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija – pregledna karta
obračunskih območij.
Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja je bil uporabljen kataster kanalizacijskega omrežja,
ki ga je posredovalo komunalno podjetje. Kataster je bil dopolnjen in usklajen po navodilih upravljavca.
Upravljavec je posredoval tudi podatke o vrednosti in količini objektov na kanalizacijskem sistemu. Vrednost
kanalizacijskih vodov pa je bila pridobljena z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je bila upoštevana
III. – IV. Kategorija zemljine ter 1,5 metra povprečna globina izkopa. Vrednost izgradnje komunalne opreme
se je nadaljnje določila še od premera kanalizacijskega voda. Tako velja:
Profil
[cm]

Vrednost
[€/m']

do 16

132

25

138

30

144

40

150

50

156

Tabela 8:

Vrednost izgradnje v €/m' posameznega nazivnega premera kanalizacijskega voda

Objekt

Lokacija

Čistilna naprava
Jaški

Straža

Vrednost
[€]
2.300.699,69

Češča vas
celoten sistem

Tabela 9:

121.313,68
88.000,00

Vrednost' posameznega objekta kanalizacijskega omrežja – vir: komunalno podjetje

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe kanalizacijsko omrežje znaša:
Obračunsko območje

S
[€]

OS
[€]

K1 – Primarno omrežje

3.192.527,74

3.192.527,74

K2 – Sekundarno omrežje

3.529.237,98

3.529.237,98

Tabela 10: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje kanalizacijskega omrežja v odvisnosti od obračunskega območja
Skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometne infrastrukture, obračunski stroški predstavljajo delež
skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Morebitna razlika do skupnih stroškov se
krije iz drugih virov (sredstva države, sredstva občine, nepovratna sredstva EU, prispevki donatorjev, ipd.)
Tako za kanalizacijsko omrežje velja, da obračunski stroški predstavljajo 100% vrednosti skupnih stroškov.
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3.3.3

VODOVOD

Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Vodovodni sistem na območju občine Straža je sestavljen iz enega sistema, ki ga sestavljata dva ločena
sistema.
Tako glavni vodovodni sistem oskrbuje vsa naselja ali dele naselij v Občini: Drganja sela, Jurka vas, Loke,
Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Dolnje Mraševo, Rumanja vas, Straža, Vavta vas in Zalog.
Dolžine obstoječega vodovodnega omrežja znašajo:

Vodovodni sistem
Glavni vodovodni sistem

Vrsta omrežja

Dolžina
[m]

Primarno omrežje

7.495,64

Sekundarno omrežje
Skupaj:

29.278,71
36.774,35

Tabela 11: Prikaz dolžine vodovodnega omrežja
Obračunska območja
Vodovodno omrežje pokriva večino naselij v občini. Vseeno pa na območju občine obstaja več objektov
(predvsem zidanice), ki z javnim vodovodnim sistemom niso oskrbovane. Za te objekte se morebitna vodo
oskrba rešuje individualno.
Na območju občine se vzpostavi enotni obračunski sistem vodovodnega omrežja, ki se nadaljnje loči na dve
obračunski območji; in sicer na obračunsko območje primarnega omrežja vodovoda (omrežje objektov in
vodov magistralnega in primarnega omrežja) in obračunsko območje sekundarnega omrežja vodovoda
(omrežje objektov in vodov sekundarnega omrežja). Tako velja:
•

V1 – Primarno omrežje vodovoda

•

V2 – Sekundarno omrežje vodovoda

Obračunsko območje V1 pomeni območja stavbnih zemljišč, ki so ali se bodo v prihodnosti z dograditvijo
sekundarnega voda priključila na obstoječe omrežje. V2 pa vsa območja, ki so že opremljena s vodovodnim
sistemom. V območje V1 spadajo tudi vsa območja IPA, ki še nimajo zgrajenega sekundarnega
vodovodnega omrežja.
Za objekte na preostalih območjih, na katerih je mogoče graditi, se komunalni prispevek za vodovodno
infrastrukturo ne odmerja. Če se bo kateri od teh objektov v prihodnosti priključeval na obstoječe vodovodno
omrežje, bo investitor dolžan poravnati tudi sorazmerni del obračunskih stroškov za obračunsko območje
primarnega vodovodnega omrežja. Stroške priklopa investitor nosi sam.
Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje V1 in komunalni
prispevek za območje V2. V primeru, da se komunalni prispevek odmerja za objekt, kateri se neposredno
priklopi na obstoječe vodovodno omrežje, se zanj odmeri komunalni prispevek za celotno infrastrukturo, to je
za območje primarnega omrežja – V1 in za območje sekundarnega omrežja - V2. Če pa mora investitor na
zahtevo upravljavca infrastrukture sam zgraditi del javnega omrežja, se mu ob odmeri komunalnega
prispevka obračuna samo del, ki je vezan na izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja – V1. Izgradnjo
sekundarnega omrežja - V2 zavezanec namreč zagotavlja sam (s pogodbo o opremljanju oziroma se način
izgradnje določi s posebnim programom opremljanja) in na ta način del komunalnega prispevka plača v
„naravi“.

Iz navedenega sledi, da so stavbna zemljišča ali območja, ki so opredeljena v posameznem obračunskem
območju vodovodne infrastrukture, tudi opremljena z njo. Ne glede na napisano lahko upravljavec omrežja
določi območja znotraj obračunskih območij, ki še niso opremljena. Upravljavec omrežja tudi določi ali je
potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno omrežje ali pa se predvideni objekt zgolj
priključi na obstoječe omrežje. Če je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno
omrežje, je za predmetno območje potrebno pripraviti samostojen program opremljanja oziroma pogodbo o
opremljanju, ki natančno določi razmerja in finančne stroške investitorja. Če dodatnega javnega omrežja ni
potrebno izvesti, se predvideni objekt priključi na obstoječe javno omrežje. Stroške priključka krije investitor.
Obračunsko območje
NI OPREMLJENO

Površina parcel
2
[m ]

NTP
2
[m ]

189.434,40

39.509,97

V1 – Primarno omrežje vodovoda

2.068.528,00

983.961,48

V2 – Sekundarno omrežje vodovoda

1.208.279,20

677.707,54

Tabela 12: Skupne površine obračunskih območij občinskega vodovodnega omrežja
Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – pregledna karta obračunskih
območij.
Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev stroškov izgradnje vodovodnega omrežja je bil uporabljen kataster vodovodnega omrežja, ki ga
je posredovalo komunalno podjetje. Kataster je bil dopolnjen in usklajen po navodilih upravljavca.
Upravljavec je posredoval tudi podatke o vrednosti in količini objektov na vodovodnem sistemu. Vrednost
vodovodnih vodov pa je bila pridobljena z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je bila upoštevana III.
– IV. Kategorija zemljine ter 1,2 metra povprečna globina izkopa. Vrednost izgradnje komunalne opreme se
je nadaljnje določila še od premera vodovodnega voda. Tako velja:

Profil

PVC

Profil [mm]

Vrednost
1
[€/m ]

Φ 63

100,57

Φ 90

105,87

Φ 110

106,33

Φ 140

112,12

Φ 160

112,78

Φ 225

120,49

Φ 280

125,17

Φ 315

131,45
142,34

Φ 400

Profil

PE

Profil [mm]

Vrednost
1
[€/m

Φ 25

90,54

Φ 32

90,69

Φ 40

91,04

Φ 50

101,61

Φ 63

102,57

Φ 75

108,61

Φ 90

110,20

Profil

Profil

DUKTIL

Profil [mm]

Vrednost
1
[€/m

Φ 110

112,76

Φ 125

114,87

Φ 140

122,44

Φ 160

126,21

Φ 180

130,49

Φ 200

140,25

Φ 225

147,05

Φ 250

154,25

Φ 280

164,52

Φ 315

182,57

Φ 355
Φ 400

204,54
225,00

Profil [mm]

Vrednost
1
[€/m ]

Φ 80

97,22

Φ 100

98,30

Φ 125

100,80

Φ 150

108,06

Φ 200

118,42

Φ 250

128,98

Φ 300

141,03

Φ 350

163,67

Φ 400
Φ 500

171,94
200,38

Tabela 13: (3 tabele) Vrednost izgradnje v €/m' posameznega nazivnega premera vodovodnega voda
Objekt

Lokacija

Vrednost [€]

Črpališče

Gor. Straža

20.000,00

Črpališče

Dol. Straža

20.000,00

Črpališče

Draganja Sela

20.000,00

Vodohram

Dolenja Straža

30.000,00

Vodohram

Gorenja Straža

240.000,00

Vodohram

Draganja Sela

30.000,00

Tabela 14: Vrednost posameznega objekta vodovodnega omrežja – vir: komunalno podjetje

Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe vodovodno omrežje znaša:
S
[€]

OS
[€]

V1 – Primarno omrežje

1.677.593,83

1.677.593,83

V2 – Sekundarno omrežje

3.628.431,45

3.628.431,45

Obračunsko območje

Tabela 15: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja v odvisnosti od obračunskega območja
Skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometne infrastrukture, obračunski stroški predstavljajo delež
skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Morebitna razlika do skupnih stroškov se
krije iz drugih virov (sredstva države, sredstva občine, nepovratna sredstva EU, prispevki donatorjev, ipd.)
Tako za vodovodno omrežje velja, da obračunski stroški predstavljajo 100% vrednosti skupnih stroškov.
3.3.4

JAVNA RAZSVETLJAVA

Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Javna razsvetljava je na območju občine vzpostavljena zgolj v posameznih naseljih. Ta naselja (ali deli
naselij) so: Jurka vas, Potok, Rumanja vas, Straža in Vavta vas. V ostalih naseljih javna razsvetljava ni
vzpostavljena in se tudi ne obračunava.
Število svetilk javne razsvetljave je bilo povzeto iz katastra javne razsvetljave, katerega je posredovala
Občina, oceno stroškov pa je podal upravljavec javne razsvetljave v občini Straža.
Število objektov omrežja javne razsvetljave znaša:
Vrsta objekta javne
razsvetljave
Svetilka

Število
198

Tabela 16: Prikaz števila svetilk

javne razsvetljave

Obračunska območja
Obračunsko območje javne razsvetljave je v občini eno samo in se določa glede na opremljenost objekta s
svetilko javne razsvetljave. Velja, da je objekt opremljen z omrežjem javne razsvetljave, če se (gradbena)
parcela, na kateri stoji objekt, nahaja do 100 metrov od svetilke javne razsvetljave.
Za objekte na preostalih območjih, na katerih je mogoče graditi, se komunalni prispevek za JR ne odmerja.
Ti objekti (območja) so v grafičnem delu označeni posebej. Če se bo kateri od teh objektov v prihodnosti
priključeval na obstoječe omrežje JR, bo investitor dolžan poravnati tudi sorazmerni del obračunskih
stroškov. Tako velja:
•

JR – Omrežje javne razsvetljave

Obračunsko območje JR pomeni območja stavbnih zemljišč, ki so priključena na obstoječe omrežje.
Dodatna obrazložitev:
Za objekte na preostalih območjih, na katerih je mogoče graditi, se komunalni prispevek za omrežje JR ne
odmerja. Če se bo kateri od teh objektov v prihodnosti priključeval na obstoječe omrežje JR se bo
opremljenost z objekti JR reševala individualno, skladno s predmetnim programom opremljanja.
Iz navedenega sledi, da so stavbna zemljišča ali območja, ki so opredeljena v obračunskem območju
omrežja JR, tudi opremljena z njo. Ne glede na napisano lahko upravljavec omrežja ali občinski organ določi
območja znotraj obračunskih območij, ki še niso opremljena. Upravljavec omrežja ali občinski organ tudi
določi ali je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno javno omrežje ali pa se predvideni
objekt zgolj priključi na obstoječe omrežje. Če je potrebno za priklop na obstoječe omrežje zgraditi dodatno

javno omrežje, je za predmetno območje potrebno pripraviti samostojen program opremljanja oziroma
pogodbo o opremljanju, ki natančno določi razmerja in finančne stroške investitorja. Če dodatnega javnega
omrežja ni potrebno izvesti, se predvideni objekt priključi na obstoječe javno omrežje. Stroške priključka krije
investitor.

Obračunsko območje

Površina parcel
2
[m ]

NTP
2
[m ]

539.114,40

245.792,32

JR – Omrežje javne razsvetljave

Tabela 17: Skupne površine obračunskega

območja občinskega omrežja javne razsvetljave

Obračunsko območje omrežja javne razsvetljave je prikazano na karti 5: Javna razsvetljava – pregledna
karta obračunskih območij.
Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Vrednost omrežja javne razsvetljave je bila ocenjena na osnovi povprečnih cen svetilk pri več proizvajalcih.
Ocenili smo tudi dolžino napajalnih kablov na posamezno svetilko, ki znaša 20m kabla na svetilko.

Vrsta objekta javne
razsvetljave

Vrednost
[€/kos oz. m]

Svetilka [kos]

230

Napajalni kabel [m]

71

Tabela 18: Vrednost [€] posameznega objekta omrežja JR – vir: upravljavec omrežja
Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe omrežje javne razsvetljave znaša:
S
[€]

OS
[€]

326.700,00

326.700,00

Obračunsko območje
JR – Omrežje javne razsvetljave

Tabela 19: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov izgradnje omrežja javne razsvetljave
Skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometne infrastrukture, obračunski stroški predstavljajo delež
skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Morebitna razlika do skupnih stroškov se
krije iz drugih virov (sredstva države, sredstva občine, nepovratna sredstva EU, prispevki donatorjev, ipd.)
Tako za omrežje javne razsvetljave velja, da obračunski stroški predstavljajo 100% vrednosti skupnih
stroškov.
3.3.5

RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI

Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Na območju celotne občine je organizirana služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov, ki
se odvedejo na CEROD. V občini so postavljene posode za zbiranje odpadkov, ki so razporejene na
območju celotne občine na vidnih delih posameznih naselij.

Število objektov ravnanja z odpadki znaša:
Objekt

Število

Posoda – 1100 litrov

15

Deponija

1

Tabela 20: Prikaz števila objektov službe ravnanja z odpadki
Obračunska območja
Na območju občine se vzpostavi enotni obračunski sistem omrežja objektov ravnanja z odpadki, ki oskrbuje
celotno območje občine. Tako velja:
KOM – Ravnanje z komunalnimi odpadki

•

Obračunsko območje KOM pomeni območja stavbnih zemljišč, ki so ali se bodo v prihodnosti priključila na
obstoječe omrežje. Območje KOM opremlja tudi območja neizvedenih izvedbenih prostorskih aktov.
Dodatna obrazložitev:
Ob odmeri komunalnega prispevka se zavezancu odmeri komunalni prispevek za območje KOM. Če pa
mora investitor na zahtevo upravljavca infrastrukture sam zgraditi del javnega omrežja (ekološki otok,
zbiralnico odpadkov), se mu ob odmeri komunalnega prispevka to dejstvo upošteva. V tem primeru se s
pogodbo o opremljanju oziroma s posebnim programom opremljanja določijo obveznosti investitorja na eni in
upravljavca omrežja na drugi strani.

Obračunsko območje
KOM – Ravnanje z odpadki

Tabela 21: Skupne površine obračunskega

Površina parcel
2
[m ]

NTP
2
[m ]

1.321.381,60

786.659,15

območja objektov občinske službe ravnanja z odpadki

Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov, je prikazano na karti 6: Ravnanje z odpadki –
pregledna karta obračunskih območij.
Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme (S in OS)
Za določitev skupnih in obračunskih stroškov zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov so bili uporabljeni
podatki o vrednosti objektov, ki jih je posredoval upravljavec. Objektom je bila določena vrednost na podlagi
naslednjega cenika. Tako velja:
Objekt

Število

Vrednost / kos
[€]

Vrednost
[€]

Posoda – 1100 litrov

15

150

2.250,00

Deponija

1

5.340.000

351.561,74

Skupaj:

353811,74

Tabela 22: Vrednost posameznega objekta objektov omrežja ravnanja z odpadki – vir: komunalno podjetje
Višina skupnih in obračunskih stroškov za obstoječe omrežje objektov ravnanja z odpadki znaša:

Obračunsko območje
KOM – Ravnanje z odpadki

S
[€]

OS
[€]

353.811,74

353.811,74

Tabela 23: Prikaz skupnih in obračunskih objektov omrežja ravnanja z odpadki

Skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje prometne infrastrukture, obračunski stroški predstavljajo delež
skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Morebitna razlika do skupnih stroškov se
krije iz drugih virov (sredstva države, sredstva občine, nepovratna sredstva EU, prispevki donatorjev, ipd.)
Tako za objekte omrežja ravnanja z odpadki velja, da obračunski stroški predstavljajo 100% vrednosti
skupnih stroškov.
3.3.6

JAVNE POVRŠINE

Opis stanja obstoječe komunalne opreme
Na območju Občine ni javnih površin ali pa je njihov status nejasen oz. ne izpolnjujejo definicijo grajenega
javnega dobrega lokalnega pomena – prost dostop in uporabo vseh prebivalcev Občine, zato jih nismo
upoštevali v izračunu.

4
4.1

PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na merske enote

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem, je potrebno izračunane obračunske stroške
preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na
naslednji način:
Cpij = OS/∑Aj in Ctij = OS /∑Tj
Kjer je:
Cpij

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju.

Ctij

Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.

OS

Obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem
območju.

∑Aj

Vsota površin vseh parcel, ki ležijo na obračunskem območju in so predmet obračuna
komunalnega prispevka.

∑Tj

Vsota vseh neto tlorisnih površin obstoječih in predvidenih objektov na obračunskem območju.

Komunalna oprema

Obračunsko območje

Cpij
2

Ctij
2

[€/m ]

[€/m ]

C1 – Primarno omrežje – celotna občina

4,81

7,56

C2 – Sekundarno omrežje – celotna občina

4,90

8,69

K1 – Primarno omrežje

2,29

3,94

K2 – Sekundarno omrežje

5,22

7,58

V1 – Primarno omrežje

0,81

1,70

V2 – Sekundarno omrežje

3,00

5,35

Javna razsvetljava

JR – Omrežje javne razsvetljave

0,61

1,33

Objekti ravnanja z odpadki

KOM – Ravnanje z odpadki

0,21

0,38

Ceste

Kanalizacija

Vodovod

Tabela 24: Vrednost [Cpij] in [Ctij], izražena v

€/m2, za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju

Posamezna obračunska območja za končno odmero komunalnega prispevka, za vso komunalno opremo, ki
je predmet odmere na posameznem območju, so prikazana v kartografskem delu v merilu 1:30.000 ter na
kartah v merilu 1:5.000.

4.2

Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dp in Dt)

Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine obstoječega ali predvidenega objekta
(Dt) se za vsa obračunska območja, za vso komunalno opremo določi v razmerju Dp : Dt = 0,7:0,3.

4.3

Faktor dejavnosti (Kdejavnost)

Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso
komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
-

faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 0,7;

-

faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0;

-

faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121), upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122)
ter stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 1,15;

-

faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3.

Podatek o posamezni vrsti objekta se pridobi iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov državnega pomena (Ur.l. RS; 33/03).

4.4

Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka

Olajšave odmere komunalnega prispevka za novogradnje so predvidene čeprav jih zakonodaja ne favorizira
(v posameznih primerih jih dopušča). Po zakonu izjemo izkazuje gradnja gospodarske javne infrastrukture,
za katero se komunalni prispevek ne obračuna in še nekateri primeri gradenj.
Kljub temu se je občina odločila za določene olajšave in jih podrobneje opredelila v Odloku o olajšavah pri
plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Straža.
4.4.1

GRADNJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Komunalni prispevek se praviloma ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
4.4.2

MLADE DRUŽINE

Tako lahko zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko pri oddaji vloge uveljavljajo olajšave v
primeru, da izkažejo status mlade družine, v primeru priloženih dokazil o lastnih vlaganjih v infrastrukturo na
območju občine Straža ter pri gradnji kmetijskega objekta.
Mladi družini se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se od izračunanega zneska po odloku o
komunalnem prispevku odšteje znesek v višini 1.500,00 EUR.
4.4.3

PRETEKLE VLAGANJA

Investitor kot fizična oseba, ki je od 1.1.1990 dalje vlagal v izgradnjo ali izboljšanje določene vrste
komunalne opreme v posameznem naselju v Občini Straža in hkrati v tem istem naselju še nima v lasti
objekta, lahko z dokazilom o plačanih vlaganjih, za ta znesek uveljavlja znižanje pri plačilu komunalnega
prispevka za načrtovano novogradnjo v tem naselju. Kot dokazila o lastnih vlaganjih v
posamezno infrastrukturno omrežje veljajo tudi dokazila o plačanih krajevnih
samoprispevkih.
Uveljavljanje vlaganj iz prejšnjega odstavka tega člena je enkratno dejanje.

Ob odmeri komunalnega prispevka z upoštevanjem vlaganj iz prvega odstavka tega člena, se zneski iz
dokazanih vlaganj revalorizirajo na podlagi srednjega tečaja evra Banke Slovenije oziroma veljavne valute v
tistem obdobju.
4.4.4 KMETIJSKI OBJEKTI
Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je upravičen tudi investitor v
primeru gradnje hleva, skednja ali drugih kmetijskih objektov, namenjenih za
potrebe delovanja kmetije, s tem da se izkaže s statusom kmeta in dokazilom, da
mu kmetija služi kot osnovna dejavnost. Od izračunanega komunalnega prispevka za
kmetijski objekt se odšteje znesek v višini 1.000,00 EUR, kar pomeni priznano
olajšavo.
Olajšave so izključujoče, kar pomeni, da se zneski priznanih olajšav ne
seštevajo. Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne
opreme. Občina je dolžna višino oproščenih sredstev nadomestiti iz nenamenskih
sredstev občinskega proračuna.
4.4.5 OBROČNO PLAČILO
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje lahko
odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega
prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.

4.5

Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja

Če se Občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno opremo, se zavezancu
dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto
komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. Podrobnosti o oddaji gradnje
objektov in omrežij komunalne opreme, financiranja investicije, podrobnosti v zvezi s priključevanjem objekta
na komunalno opremo ter druge podrobnosti, ki lahko vplivajo na izgradnjo in financiranje načrtovane
komunalne opreme, določita Občina in zavezanec v pogodbi o opremljanju, v skladu s predpisi o urejanju
prostora.
V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v
odločbi o odmeri komunalnega prispevka (v nadaljevanju: Odmerna odločba).
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na določenem
obračunskem območju oziroma poteka po parcelah, na katerih zavezanec nima lastninske pravice ali
izkazane pravice graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, Občina in zavezanec skleneta
pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti
priključek. V pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih
zavezancev ter lastništvo komunalnega priključka.

4.6

Izračun komunalnega prispevka

Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne opreme se izračuna po naslednji formuli:
KPij = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt)
kjer je:
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KPij

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju;

Aparcela

površina parcele objekta;

Cpij

stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju;

Dp

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;

Kdejavnost

faktor dejavnosti;

Ctij

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

Atlorisna

neto tlorisna površina objekta;

Dt

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.

Indeksiranje stroškov opremljanja

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele ter stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine obstoječega ali predvidenega objekta, ki so določeni v programu opremljanja, se ob uporabi
povprečnega letnega indeksa za posamezno leto pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, katerega
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, indeksirajo na naslednji način:
Cpij1 = Cpij * I
oziroma
Ctij1 = Ctij * I
Kjer je:
Cpij1

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

Ctij1

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;

I

faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
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OSTALA INFRASTRUKTURA

Ostale infrastrukture, ki nima statusa komunalne opreme in jo upravlja koncesionar ali je upravljana na kak
drug način, ta program opremljanja ne obravnava.
Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pred gradnjo zemljišče opremiti še vsaj z
elektroenergetskim omrežjem, zato morajo investitorji računati še na te stroške. Poleg elektroenergetskega
omrežja je na mogoče zemljišče opremiti še s telekomunikacijskim omrežjem, plinovodnim omrežjem ali
drugim omrežjem. Stroške opremljanja določi upravljavec omrežja.
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GRAFIČNE PRILOGE

