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obaina Podaetrtek je do priprave tega dokumenta odmerjala komunalni prispevek na podlagi Odtok o
progromu opremljonjo stovbnih zemljiii zo obstojeto komunalno opremo in merillh zo odmero
komunolnego prlspevka zo obmotje Obiine Podtetrtek (Urodni list RS <t. t/12).

Glavni razlog za prenovo POSZ je sprejetje Odloko o obtinskem prostorskem notrtu Obiine Podtetrtek
(Urodni List RS, it. 63/18) in sprememba zakonodaje na podrotju komunalnega opreml.lanja in odmere
komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, it.61/'17) in Uredbo o
programu opremljanja stavbnah zemljiit in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstojeao komunalno opremo ter o izratunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, it. 2Ol19,
30/19 - popr. in 34/19) je potrebno skladno s 34. tlenom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke
o merilih in odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljaviwijo te uredbe na podlagi
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiit (Uradni list RS, St. 80/07, 61/17 - Zl)reP-2 in
20/19) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,5t.95/07, 61/17 -Zurep-
2in 20/19), uskladiti z dolotbami te uredbe najpozneje do 30. marca 2021.

Analiza obstojete komunalne opreme je brla izvedena na podlagi dostopnih podatkov in informacij o
doliinah in karakteristikah posameznih vodov (digitalizirani podatki o vodih, podatki posredovani s

strani obtine, upravljavcev komunalne opreme ipd.). V programu niso upoitevani stro(ki gradnje
individualnih prikljuikov. Stroike gradnje individualnih prikljuikov nosijo investitorji sami in ne
predstavljajo skupne vrednosti komunalne opreme.

Uredba dolota, da se za dolotitev podlag za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme doloii
oskrbno obmotje. Pri pripravi EPO je bilo ugotovljeno, da so cestno omre2je, prostori za ravnanje z
odpadki injavne povriine, ki so uporabljeni v EPO, opredeljeni kot grajenojavno dobro. lz navedenega
izhaja, daje bilo za te tri vrste komunalne opreme doloteno eno oskrbno obmotje v skladu z 21. tlen
Uredbe (v nadaljevanju OSO-C, OSO-PRO in OSO-JP), ki so grafitno prlkazana v kartografskih prilogah
'1, 4 in 5.

Na obmotju obiine Podietrtek se kanalizacijsko omreije nahaja v naseljih tmeno, Olimje, podtetrtek
Pristava pri Mestinju, Sedlarlevo, Sveta Ema in Skola gora. V skladu z 21. denom Uredbeje bilo na
obmoaju obiine Podtetrtek doloteno eno oskrbno obmotje za kanalizac|lo (v nadaljevanju OSO_K).

Oskrba s pitno vodo znotral obaine Podaetrtek se zagotavlja v vseh naseljih razen v naselju Rudnica. V
skladu z 2-1. ilenom Uredbe je bilo na obmoiju obiine Podtetrtek doloteno eno oskrbno obmoaje (v
nadaljevanju OSO_V).

Kot vsota povriin vseh parcel oziroma delov parcel, ki leirjo na navedenih oskrbnih obmotjih, se
upoiteva povriina gradbenih parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi.
Podatki o povriinr gradbenih parcel na oskrbnih obmotjih so bili doloteni na podlagi vektorskih
podatkov Obtinskega prostorskega natrta Obtine Podtetrtek. Na podlagi teh podatkov so bila za
dolotitev oskrbnega obmotja vzeta obmoija, ki so po namenski rabi prostora u u"5urn", prostorskem
planu opredeljena kot: povriine razpriene poseliwe (A), povriine vinskih kleti 1nv), posebna obmotja
(B), povriine za turizem (BT), osrednja obmotja centralnih dejavnosti (CU), druga otmotja centralnih
dejavnosti (CD), gospodarske cone (lG), povriine okoljske infrastrukture (O), povriine cest (pC), Ietaliica
(PL), ostale prometne povriine (po), povriine ieleznic (pi1, povriine podeielskega naserja (sK),
stanovanjske povriine (SS), pokopariiia (ZK), in povriine za oddih, rekreacrjo in iport 1is1.
Grafitni prikaz obmotja je povzet po mejah, ki so dolotene v veljavnem prostorskem aktu obtine.
skupna povriina gradbenih parcer, kije bira dorotena na podragi veljavnega prostorskega akta, je biladodatno zmanjiana za povriine, kjer po verjavnem aktu ni mogoie graditi objektov. v tem Epo gre zanamensko rabo okorjske infrastrukture (o), povriine cest (pc), retariita (pL), povriine iereznic ez),pokopaliita (ZK) ter povriine za oddih, iport in rekreaci.l.o (ZS).

V primeru cestnega omre2ja, prostorov za ravnanje z odpadki in javnih povriin tako oskrbno obmotjepredstavljajo vsa stavbna zemrjiita na obmotju obtine podietrtek. V primeru kanarizaclskega in
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vodovodnega omre2ja pa oskrbna obmotja predstavljajo zgolj tista stavbna zemljiita, na katerih je
priklop na kanalizacijsko ali vodovodno omreZle mogot.

Kot vsota bruto tlorisnih povriin objektov na oskrbnem obmotju se iteje.lo bruto tlorisne povriine vseh
obstojeaih objektov ter dopustne bruto tlorisne povriine na ie nezazidanih parcelah. Te se za
predvidene objekte izratunajo na podlagi prostorskega akta obtine.

Prostorski akt obiine, na podlagi katerega je izdelan ta EPo je odLok o obtinskem prostorskem notrtu
OPN Podtetftek (Urodni list RS, it. 63/18) Podatki o bruto tlorisnih povriinah posameznih obstojetih
objektov na obmotju obiine Podietrtek so bili povzeti po podatkih neto tlorisnih povriin objektov iz
popisa nepremiinin v RS, ki ga je izvajal GURS. Podatki neto tlorisnih povriin so bili pomno2eni s
faktorjem 1,2 in tako so bile dobljene bruto tlorisne povrline objektov. Podatki Registra nepremrtnin, so
bili v nadaljevanju vezani na grafitne podatke evidence o digitalnih podatkih o stavbah za obmotje
obtine Podtetrtek (kataster stavb) (GURS, oktober 2020). Na ta natin je bil pripravljen digitalni sloj
podatkov, na podlagi katerega je bilo mogoie dolotati bruto tlorisne povriine objektov znotraj
posameznega oskrbnega obmotja. Glede na kataster stavb seje na obmotju obtine podaetrtek v aasu
priprave priiujotega programa opremljanja nahajalo 4.4'i2 objektov, od tega 3.697 objehov znotraj
obmotij stavbnih zemljiit, T'15 objehov pa izven obmotu stavbnih zemljiit. Analiza podatkov REN in
pregled posnetkov DOF (merilo 1:5.000) sta pokazala, da se med objekti izven stavbnih zemljiit nahajajo
tako stanovanjski objekti (od katerih je veliko takinih, ki so komunalno opremljeni) kot pomolni
kmetUski objekti. Pri vetini pa gre za objehe, ki so v OPN prikazani kot razpriena gradnja. Glede na
navedeno in po posvetovanju s predstavniki obiinske uprave Obtine Podietrtek je bila spre.jeta
odlotitev, da se tudi te objekte vkljuti v bruto tlorisne povriine objektov, saj se prikljutujejo na grajeno
javno dobro (ceste, prostore za ravnanje z odpadki in javne povriine), nekateri pa tudi na vodovodno
in kanalizacijsko omre2je.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in podatkov pridobljenih iz Registra nepremitnin je bila dolotena
bruto tlorisna povriina obstojeaih objektov, ki za oskrbno obmoije cest znaia 726.066,73 m2. Tekom
preverjanja grafitnih podatkovje bilo ugotovljeno, daje na obmoiju obtine Podtetrtek trenutno prostih
vet vetjih sklopov stavbnih zemljiit. Na podlagi grafiinega sloja namenske rabe prostora in pregleda
podatkov na podlagi posnetkov DOF (merilo .l:5.000)je 

bilo ocenjeno, da je v obiini Podaetrtek prostora
ie za 796 novih objektov. V nadaljevanjuje bila na podlagi povpretne bruto tlorisne povriine obstojeiih
objektov ocenjena tudi bruto tlorisna povriina vseh predvidenih objektov, ki znaia 130.994,81 m2.

Dejanski stroiki so bili doloteni v sodelovanju z obtinsko upravo Obiine Podtetrtek. Od skupnih
stroikov so bila oditeta vlaganja, ki ne izhajajo iz obtinskega proratuna (gre za sofinanciranje
infrastrukture s podrotja varstva okolja iz driavnega proratuna, nepovratna sredswa Evropske unUe,
dodeljevanje reglonalnih dr2avnih pomoii ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim
razvojnim agencrjam in zasebna vlaganja obaanov).

Pri izdelavi elaborata programa opremljanja (v nadaljevanju EPO) so uporabljene osnove in
dokumentaclja, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani naroinika, investitorja in pristojnih upravljavcev
komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naroanik in izdelovalec EPO

stavbnih zemljiit ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.

Opremljanje stavbnih zemljiit obsega pro.Jektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in
omreiij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma

objekti, nairtovani z OPN ali OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo. Gradnja objektov, razen

objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne potrebujejo

komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiiaih. Gradnja objektov je dopustna tudi

na neopremljenih stavbnih zemljiitih:
. te se soiasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljiit po pogodbi o

opremljanju ali
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. ae investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob

upoitevanju dolotb iz drugega odstavka 15o. tlena Zokon o ureionju prostoro.

Podlaga za pripravo odloka je elaborat programa opremljanja (v nadaljevanju EPo). Program

opremljanja sprejme obtinski svet z odlokom.

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje s podroija prostorskega nairtovanja,

seje Obtina Podtetrtek (narotnik) odlotila za izdelavo Elaborata programa opremljanja za OPN Obtine
podaetrtek in na podlagi te odloiiwe pri pod.jetju Zavita, svetovanje, d.o,o. narotila njegovo izdelavo.

Elaborat program opremljanja.je izdelan v skladu z lJredbo o progromu opremljonja stavbnih zemljiii in

odloku o podlogah zo odmero komunolnego prispevko zo obstoieio komunolno opremo ter o izroiunu in

odmeri komunolnego prispevko (urodni list RS, it. 20/19, 30/19 - popr. in 34/19), ki opredeljuje tudi

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

tudi Zokon o urejonju prostoro (Zt)reP-2) (Urodni tist RS, it. 61/17) in Grodbeni zokon (GZ) (Uradni list RS,

it. 61/17 in 72/17 - popr.).

Primer izraiuna za novi objekt

primer izratuna komunalnega prispevka na obmotju naselja Podaetrtek. Skupna bruto tlorisno povriina

objekta znaia '180,00 m2. Povriina gradbene parcele (zazidljivo zemliiite), ki neposredno pripada

objektu pa znaia 600,00 m2. Parcela bo opremljena z vso razpolozljivo komunalno opremo in se tako

vkljutuje v naslednja oskrbna obmoija: OSO-C, OSO-K, OSO-V, OSO-PRO in OSO-JP.

Komunalni prispevek za obstojeto komunalno opremo pri prikljutevanju prek nove komunalne opreme:

EtJR/m2

EUR/m2

Vrednosti
600,00
180,00

0,7

0,5

0,5

14,18

9,62

45
40
45

55

55

3.370,96

ok

o%

o/o

EUR

Komunalni prispevek za objekt bruto tlorisne povriine'180,00 m2 na gradbeni parceli velikosti 600,00 m2

znaia 3.370,96 EUR (cenaje brez davka na dodano vrednost - DDV).
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Vhodni podatki
povriina grodbene parcele (nf)
bruto tlorisno povriina 0i)
foktor dejovnosti

Dpo

Dto

Cpo

Ct,
Prispevno stopnjo zovezonco (psz)

Ceste

Konolbocljo
Vodovod
Prostori zo rovnonje z odpodki
Jovne povriine
Komunalni prispevek za obstojeio komunalno

E nota
nf
ftl
(e n osto n ovo nj ske stovbe)



ska hiia -Enostanova

0,7
Odlotba - trenutno vel avnem odloku 2.182,68
Predlo

3.865,47

Primeri izratuna viiine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka za primer izdane odloibe
za enostanovan sko hiio - riklo na vso komunalno o remo

Neto tlorisna ovrsrna 236,
Bruto tlorisna ovrsrna 283,
Povriina radbene arcele stavbe 487,00
Faktor namembnosti (enostanovan ske stavbe)

Primeri izraiuna viiine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka za primer izdane odloibe
za enostanovan sko hiio - riklo na vso komunalno o remo

Neto tlorisna ovrslna

690,00

Predlog POSZ 9.937,94

Primeri izratuna viiine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka za primer izdane odloibe
za enostanovan sko hiio - riklo na cesto, vodovod (+PRO, +JP

Predlog POSZ 1.849,79

Primeri izraduna viSine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka za primer izdane odlodbe
za os arski ob ekt za kmeti ske namene - rikl na cesto, vodovod (+PRO, +JP)

Predlog POSZ 1.681,72

na vso komunalnohiia -

575,00
Bruto tlorisna ovrstna

arcele stavbePovriina radbene 1.355,00
Faktor namembnosti (enostanovan ske stavbe) 0,7

avnem odlokuOdloiba - trenutno vel 5.865,76

hiSa - +PRO, +na vodovod
Neto tlorisna ovrsrna 131,65
Bruto tlorisna ovrSrna 157,98
Povriina radbene arcele stavbe 246,50
Faktor namembnosti (enostanovan ske stavbe) 0,7
Odloiba - avnem odlokutrenutno vel q/] qq

na cesto, vodovod +PRO, +namene -za

130,47
Bruto tlorisna vrsrna 156,56
Povriina radbene arcele stavbe 190,50
Faktor namembnosti (dru ske stavbe)e nestanovan 0,7

u3,20
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2upan, Peter Misja

na vso komunalno

POSZ

Neto tlorisna povriina

Odlodba - po trenutno veliavnem odloku

Matev2 Premeld, ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Polona Novak, Obdina Poddetrtek



Predlagatelj: ZUPAN PREDLOG

Na podlagi 153.6lena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, st.61/17),21. dlena Uredbe o
programu opremljanja stavbnih zemlji5d in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstojedo komunalno opremo ter o izradunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, St.
20l'19' 30/19 - popr., 34/1 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 1 7. 6lena Statuta Obiine poddetrtek
(uradni list RS, 5t. 54/10, 17116 in 32t18))e ob6inski svet obdine poddetrtek na.... seji dne
sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunarnega prispevka za obstojeEo komunalno opremo za

obmodje obeine Podeetrtek

I. SPLOSNE DOLOCBE

1 . dlen
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo
za obmodje obdine Poddetrtek (v nadaljnjem besedilu: odlok) se sprejmejo podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo za obmodje obdine podfutrtek.

(2) Oskrbna obmo6ja so razvidna iz grafi6nega dela Odloka.

2. dlen
lzrazi' uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi,
ki doloda podrobnej5o vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoje6o
komunalno opremo ter odmero in izra6un komunalnega prispevka.

3. 6len
(1) Ta Odlok vsebuje:

. vrste obstoie6e komunalne opreme, kijo Obdina Poddetrtek zagotavlja na oskrbnih obmodjih,
o oskrbna obmo6ja,
o stro5ke obstojede komunalne opreme in preradun stroskov obstojede komunalne opreme na

enoto mere,
. podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeco komunalno opremo.

(2) Merila iz prej5njega odstavka, dolodena s tem Odlokom so
. razmerje med dele2em gradbene parcele stavbe (Dpo)

o faktor namembnosti objeha (F"),
. raeunski faktor povr.iine (Fe) in
. prispevna stopnja zavezanca (psz).

in deleZem povr5ine objeKa (Dto),

(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafidne priloge:

. Priloga 1 - Prikaz cestnega omreZja in oskrbnega obmo6ja cest,

. Priloga 2 - Prikaz kanalizacijskega omte/la in oskrbnega obmodja kanalizacije,

. Priloga 3 - Prikaz vodovodnega omreija in oskrbnega obmodja vodovoda,

. Priloga 4 - Prikaz prostorov za ravnanje z odpadki in oskrbnega obmocja prostorov za

ravnanje z odpadki,
. Priloga 5 - Prikaz javnih povrsin in oskrbnega obmocja javnih povriin.



(4) Ta Odlok dolo6a tudi obdinske oprostitve pla6ila komunalnega prispevka in upostevanje preteklih

vlaganj

II, OBSTOJECA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOEJA

4.6len
odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeEo komunalno opremo za obmocje

ob6ine Poddetrtek obravnava naslednjo obstojedo komunalno opremo na obravnavanem obmodju:

. ceste (oznaka oskrbnega obmodja c),

. kanalizacUa (oznaka oskrbnega obmodja K),

. vodovod (oznaka oskrbnega obmodja V)

. prostori za ravnanie z odpadki (oznaka oskrbnega obmodja PRO) in

o javne povr$ine (oznaka oskrbnega obmodja JP).

lt. PODLAGE tN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJECO

KOMUNALNO OPREMO

5.6len
(1) Stroski obstojede komunalne opreme in preradun stroskov obstojede komunalne opreme na

enoto mere so dolodeni skladno z 22. dlenom Uredbe

znaSajo

(3) Stroski obstojede komunalne po posameznih vrstah obstojede komunalne opreme, preradunani

na enoto mere, preradunani na m2 povrSine gradbene parcele (Cp") in m2 bruto tlorisne povriine

objekta (CL) znasalo:

6. 6len
Razmerje med deleZem gradbene parcele stavbe (Dp") in deleZem bruto tlorisne povrsine stavbe
(DL) pri izradunu komunalnega prispevka za obstojeco komunalno opremo na obravnavanem
obmodju opremljanja je Dpo : DL = 0,5 : 0,5.

Vrcta komunalne opneme Oskrbno obmo6je Vrednost [q
Ceste oso c

Vodovod OSO V 9.881 .061,37

Prostori za ravnanje z odPadki OSO PRO

Javne povrSine

Vrsta komunalne opreme Oskrbno obmoije cpo
tEUR/m'zl

CL
tEUR/m1

Ceste oso c 8,1 3 28,53
Kanalizacija OSO K 1,71 6,33
Vodovod OSO V 4,14 17,05
Prostori za ravnanje z odpadki OSO PRO 0,05 0,19
Javne povr5ine OSO JP 0,15 0,52

(2) Stro$ki obstoje6e komunalne opreme po posameznih vrstah obstojede komunalne opreme

24.447.753,64
1.994.05'1,52OSO KKanalizaciia

162.315,00
445.767,00OSO JP



7.6len
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvnidajo v skladu s
predpisom, ki doloda klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, zna5a:

(2) Ce klasifikacija objeKa ni posebej navedena v zgornji tabeli, se fahor namembnosti objekta
doloii glede na skupino iz zgonje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objeKov
(CC-Sl), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni mozno doloditi na zgoraj opisan nadin
velja, da je faktor namembnosti objeKa za stavbe po tem odloku 1 ,0, za gradbeno inZenirske objekte
in za druge gradbene posege pa 0,5.

8. dlen
Radunski faktor povr5ine (Fe) za posamezne vrste stavb, kot se razvrSdajo v skladu s predpisom, ki

doloda klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, zna5a:

Klas. 5t. Vrsta objekta Faktor namambnosti
obiekta (Fn)

111 Enostanovanjske stavbe 0,7
1121 Dvostanovaniske stavbe 0,8
1122 Tri in vecstanovanjske stavbe 1,0

Stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine 0,8
121 Gostinske stavbe 1,3
122 Poslovne in upravne stavbe 1,3

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene deiavnost 1,3
Stavbe za promet in stavbe za izvajanie komunikacij '1,3

125 lndustriiske in skladi5dne stavbe 1,0
126 Stavbe splo5nega druibenega pomena o,7
127 Druge nestanovaniske stavbe 0,7

2420 Drugi gradbeni inZenirski objeKi 0,5
Drugi gradbeni posegi 0,5

Klas. 3t. Vrsta objekta Faktor povrSine (Fp)
111 Enostanovanjske stavbe 2,O

1121 Dvostanovanjske stavbe 2,0
1122 Tri in veEstanovanjske stavbe 2,0
1 130 Stanovanlske stavbe za posebne dru2bene skupine 3,0

121 Gostinske stavbe 3,0
122 Poslovne in upravne stavbe 3,0
123 Trgov ske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost 3,0
124 Stavbe za promet in stavbe za izvaianie komunikacU 3,0

125 lndustriiske in skladiS6ne stavbe 3,0

126 Stavbe sploSnega dru2benega a 3,0

127 e nestanovan ske stavbe 2,O

2420 Drugi gradbeni inZenirski obieKi 2,O

9.6len
Prispevna stopnja zavezan€ (psz),ie sorazmerni delei stroskov obstojeee komunalne opreme na

enoto mere, ki se prenese na zavezanca za pladilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja

zavezanca(p5,)'jeenakazaposameznovrstoobstoje6ekomunalneopremenaobmocjuceleobcine
in zna5a:

Prispevna stoPnja
zavezanGaOskrbno obmodjeVBta komunalne opreme

45oso cCeste
40OSO KKanalizaci 45OSO VVodovod rE

OSO PROProstori za ravn zod adki
55

r5ineJavne

1 130

123
124

OSO-JP



IV. IZRACUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. dlen
Formulo za izradun vi5ine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za
obstoje6o komunalno opremo dolo6a Uredba.

11.6len
(1) Komunalni prispevek zavezanec plada v enkratnem znesku, lahko pa se z Obiino Poddetrtek
dogovori tudi o pladilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Ob6ino Pod6etrtek
sklene pogodbo, ki natandneje opredeli pogoje obrocnega odpladevanja komunalnega prispevka.

(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plada v najved 12-ih zaporednih mese6nih obrokih,
vendar visina posameznega obroka ne sme biti nizja od 200 €.

(3) Zavezanec za pladilo komunalnega prispevka vloZi vlogo za obrodno pla6ilo v 30 dneh od
prejema odlo6be o odmeri komunalnega prispevka.

(4) Prikljudek se izvede po pladilu celotnega zneska komunalnega prispevka

(5) O vlogi za obrodno pladilo komunalnega prispevka odlo6a obdinska uprava in o tem obvesti
zavezanca. V primeru, ko ob6inska uprava ugodno re5i vlogo za obrodno pla6ilo komunalnega
prispevka, predstojnik obdine z zavezancem sklene pogodbo o obrodnem pladilu komunalnega
prispevka.

(6) V kolikor zavezanec zamudi s pladilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takoj6nje pladilo
celoten dolg, ki se izterja preko e-izvribe oziroma se takoj unovdi zavarovanje za popla6ilo
preostalega dolga.

(8) de je zavezanec pladal komunalni prispevek, pa ne vlo2i zahleve za izdajo gradbenega
dovoljenja, ali mu to ni izdano ozioma je prenehalo veljati, je upraviden do vradila komunalnega
prispevka v visini nerevaloriziranega zneska.

'12. dlen
(1) V primeru rusenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni
parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ru5i, poravnane
obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero
je objeH v easu rusitve zakonito prikljuden.

(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejinjega odstavka, se investitorju odmeri na nadin, da se
izraduna razriko med komunarnim prispevkom za nov objekt in komunarnim prispevkom za objekt, ki
se ga ruSi. Ce je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obraduna. V primeru negativne razlike se
komunalni prispevek ne obraduna in ne vra6a.

(7) V primeru pla6ila na obroke, zavezanec pladilo dolga zavaruje z zastavo nepremidnine ali z
zavarovanjem pri zavarovalnici. Stroski izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroski ipd.)
bremenijo zavezanca.



V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

'l3. dlen
(1) Pla6ilo komunalnega prispevka za obstojedo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo
naslednjih vrst objehov:

. za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne
opreme oziroma, ki nima samostojnih prikl.iuekov na komunalno opremo,

. za gradnjo enostavnih objektov,

. za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih prikljuckov na komunalno opremo
in se gradi.jo kot pomoZni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,

. v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesrede, v obsegu nadomesdenega
objekta, pri demer je lahko lokacUa nadome5denega objeKa v primeru, ko nadomestitev na
obstojeeem stavbnem zemlji5du oziroma gradbeni parceli ni mo2na, tudi na drugi,
nadomestni lokaciji,

. za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so vjavnem interesu in
katerih investitor je obdina ali dr2ava in so namenjene za izoba2evanje, znanstveno-
raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjiZnice, gasilske domove, opravljanje obredov in
Sport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objeKov.

(2) Ob oprostitvi iz zadrye alineje prej5njega dlena mora Ob6ina Pod6etrtek opro5dena sredstva v
enaki viSini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov obdinskega proraduna.

VI. PRETEKLA VLAGANJA

14. dlen
('1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo se na podlagi vloge
zavezanca za pla6ilo komunalnega prispevka upo5tevajo pretekla vlaganja v obstojedo komunalno
opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstojede komunalne opreme
bodisi v obliki finan6nih ali drugih sredstev. Upoitevajo se lahko le pretekla vlaganja zavezanca, ki

so nastala v obdobju 5let pred dnem oddaje vloge zavezanca za odmero komunalnega prispevka.

(2) Zavezanec za pladilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz
prejsnjega odstavka pristojnemu obdinskemu organu dolzan predloiiti vsa zahtevana dokazila. Pri

uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objeKa je zavezanec dolian predlo2iti podatke o
odstranjenem objeKu.

(3) O upoStevanju predloienih dokazil iz prejSnjega odstavka odlo6i pristojni obdinski organ

VI. PREHODNE IN KONCNE DOLOEBE

'16. 6len
postopki odmere komunalnega prispevka, zadeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se kondajo v skladu

s predpisi, ki so veliali pred njegovo uveljavitvijo.

'l 5. dlen

Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno

opremo je na vpogled na sede2u obdine Poddetrtek in na spletni strani Ob6ine Poddetrtek -
htto //podcetnek.eu/.



17. dlen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiSd za
obstoje6o komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmodje Obdine
Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 7/12).

18 dlen
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Stevilka:
Pod6etrtek, dne

2upan
Obdine PodCetrtek

Peter Misja
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KRATICA PON4EN

Banka cestnih podatkov

BTPO
Bruto tlorisna povriina stavbe ali povr6ana gradbenega inZenirskega objekta all povr(ina
drugih gradbenih posegov

eru (ntrl Cistilna naprava (Rastlinska iistilna naprava)

DpO: DtO Razmerje med deleiem gradbene parcele stavbe (Dpo) in dele:em povr(ine ob.jekta (Dt6)

EPO Elaborat proqrama opremljanla
Fn Faktor namembnosti objekta
Fp Faktor povriine

G.lr Gospodarska javna infrastruktura

GZ Gradbeni zakon {GZ) (Uradni list R5, 6t. 61/17 in72/17 - pop(.).

OPN Obtinski prostorski natrt
OPPN Obdinski podrobni prostorski natrt
oso Oskrbno obmotje
PE Populacijska enota

POSZ Program opremliania stavbnih zemliiid
Psz(i) Prispevna stopnja zavezanca (7o)

REN Reqister nepremianin

Uredba

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljiit in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo ter o izratunu in odmeri
komunalneqa prispevka (Uradni list RS, 51.20119, 30/19 - popr. in 34119)

ZUreP-2 Zakon o ureianju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, !1.61^7)
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Obiina Podtetrtek leZi ob dr2avni meji s Hrvaiko v vzhodnem delu Slovenr.;e, na obmotju
Kozjanskega. Nahaja se na obmotju nekdanje skupne Obiine imarje pri leliah, ki je nekot

obsegala skoraj iestkrat vetje obmotje oziroma celotno naravno geografsko enotno imarsko-

Rogaikega podolja, doline Sotle s pritoki, Viritanjskih goric in Kozjanskega. S sprejetjem Zakona

o lokalni samoupravi leta 19941e najprej nastala Obtina Podtetrtek, s ponovno deliwijo obtin leta

1998 pa seje ie ta razdelila na dve samostojni obtini: Podtetrtek in Bistrica ob Sotli. Sedei Obtine
Podietrtekje v astoimenskem naselju Poddetrtek. Obiina Podaetrtek sodi v upravno enoto imar.le

pri .Jel(ah.

Sedanja obtina meji na severnem delu na obiini Rogaika Slatina in Smarje pri Jel(ah, na zahodu

na Obtino ientjur pri Celju, na jugu pa na obtini Kozje in Bistrica ob Sotli. Na whodni strani meji

Obtina Podtetrtek s Hrvaiko. Driavna meja poteka po reki Sotli.

Sede2 sedanje Obtine Podtetrtek je v istoimenskem naselju Poddetrtek. Na obmoiju obtine, ki

meri 60,56 km2, iivi v 26 naseljih 3.529 prebivalcev (SURS - po stanju 1.7.2020).Zratna razdalja

med skrajno severno in juZno totko obtineje 15,7 km in med skrajno vzhodno in zahodno totko
8,8 km. Obtino sedaj sestavlja 5 krajevnih skupnosti (KS Pristava pri Mestinju, Podtetrtek, Viritanj,
Polje ob Sotli in Olimje) in 26 naselij (po registru prostorskih enot, GURS). Po velikosti ozemlja je
najveija K5 Podtetrtek, najmanjla paje KS Olimje. Najgostejeje naseljena KS Pristava pri Mestinju,

najredkeje pa KS Polje ob Sotli.

Zelo pomembna je obmejna lega obiine s sosednjo Republiko Hrvaiko. Gre za pomembno

vpraianje meddriavnega sodelovanja na razliinih podroajih, pri katerih lahko obiina odigra
pomembno vlogo. Na obmotju Obtine Podtetrtek je mednarodni mejni prehod lmeno. Status

maloobmejnih mejnih prehodov pa ie ni dokontno doloien. Doseien je le meddriavni dogovor
o prostem prehodu meje na podroiju Term Olimia, ki velja le za goste v iasu njihovega bivanja v
kraju.

V Obtini Podtetrtek se nahaja 26 nasel!1, ki so dokaj neenakomerno razporejena. Nekaj naselljje
nastalo na ravnini (Podtetrtek, Sela, Vonar.je, lmeno), veliko jih je nastalo na gritevnatem svetu
(Olimje, Jertin, Gostinca, Veraie) in kot naselje na hribu (Sv. Ema). Obmoije obtine ni ravninski
svet, so le deli, kjer tetejo pritoki reke Sotle.

Najvetje itevilo prebivalcev je v naselju Podtetrtek (587 prebivalcev), drugo naselje je lmeno s
325 prebivalci in na tretjem mestu je naselje Olimje s 259 prebivalci (SURS, 2020).

Demografska slika se odraia tudi v poseljenosti prostora. Najpomembnejie naselje v obtini je
Podtetrtek, kije hkrati obtinsko srediiie. sledg-o mu Pristava pri Mestinju, lmeno in olimje. poleg

teh naselij sta pomembni naselji tudi Viritanj in Polje ob Sotli, ki opravljata funkclje vsakodnevne
oskrbe. Ostala naselja ima.jo le eno ali dve dejavnosti, med katerimi prevladuje trgovina s

prehrano, vetinoma so tudi opremljena z avtobusno postajo. Skoraj polovica naselij v obiini pa
nima prav nobene dejavnosti, prav tako niso opremljena s postajaliitem javnega potniikega
prometa.
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Obstoj tako majhnega itevila centralnih naselij je prav gotovo pogojen z reliefnimi (naravno

geografskimi) rn gospodarskimi razmerami. Na obmotju obiine so znatilna podeielska naselja.

Glede na griievnat svet in intenzivno kmetijsko gospodarstvo zasledimo tu razlo2ena naselja, kjer

se med posameznimi domovi razprostirajo kmetilske povriine (Viritanj, Nezbiie, Olim1e...).

Na obmotju obtine prevladujejo naslednji tipi nasellj: strnjeno naselje s preteino obcestno
zasnovo (tudi kombinacija z gruto), zdraviliiki del (Terme Olimia), razloZena obcestna pozidava,

ki jo sestavljajo preteZno kmetle, obcestna pozidava ob glavnih komunikacijah (gre za novejio
pozidavo, ki se ka2e kot iiritev strnjenih naseli1 ali kot intenzivna pozidava ob glavni cesti -
preobrazba obstojetih razloienih naselij v gosto obcestno pozidavo), vetje obmoije samostojnih
kmetij, zidanice v kombinacrji s potitniikimi objekti (avtohtona struktura do2ivlja preobrazbo, pri

temer se ie vedno ohranja znatilna podoba kulturne krajine), slemenska pozidava v kombinacr.li

s samotnimi kmetljami na juZnih pobofjih, slemenska pozidava.

Poglavitna prometna iila v obtini poteka iz celjske smeri po regionalnr cesti Celje-Breiice: skozi

Pristavo pri Mestinju, Podtetrtek, lmeno, Prelasko in napre.l proti Breiicam. Ker obtina meji na

Republiko Hrvaiko, je v obtini cestni mednarodni mejni prehod (lmeno). Ostale ceste, ki

povezujejo naselja v in izven obtine so lokalnega znata.ja. Kljub dobro prepredeni cestni mreii,je
le-ta v preteini meri v slabem stanju, predvsem zaradi plazovitosti terena. Bolj ko se dvigujemo v
griievnat svet pa postajajo ceste vse bolj ozke in makadamske. V obtinije organizirano parkiri(te
javnega znaiaja (v obtinski lasti), in sicer v naselju Podtetrtek. Vetja avtobusna postaja, ki

povezuje vse dostopne kraje v obtini, se nahaja v Podietrtku. Od tuje tudi izhodiite rednih zvez

s Celjem. Kljub temu je v obtini ie kar nekaj krajev (polovica), ki nimajo avtobusne postaje. Skozi

obfino poteka tudi ielezniiki promet (enotirna ielezniika proga) po progi Celje-lmeno.

Obtina Podtetrtek je do priprave tega dokumenta odmerjala komunalni prispevek na podlagi
naslednjega pravnega akta: Odlok o progromu opremljonjo stovbnih zemljiit zo obstojeio
komunolno opremo in merilih zo odmero komunolnego prispevko zo obmoije Obiine Podtetrtek
(Urodni list RS it.7n2).

Glavni razlog za prenovo POSZ je sprejetje Odloko o obiinskem prostorskem nairtu Obtine
Podtetrtek (Urodni list RS, it.63fi8) in sprememba zakonodaje na podroiju komunalnega
opremljanla in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni

list RS, it. 61/17) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljiii in odloku o podlagah za

odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo ter o izrafunu in odmeri
komunalnega prispevka (Uradni list RS, it.20119, 30/19 - popr. in 34119)je potrebno skladno s 34.

ilenom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka,

ki so bili sprejeti pred uveljavitvuo te uredbe na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja

stavbnih zemljiit (Uradni list RS, it. 80/07, 61/17 - ZUreP-2 in 20/19) in Pravilnika o merilih za

odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, it. 95/07, 61/17 - ZUreP -2 in 20/19), uskladiti z

dolotbami te uredbe najpozneje do 30. marca 202'1.

Opremljanje stavbnih zemljiii obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in

omreir.l druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske urediwe

oziroma objekti, nairtovani z OPN ali OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo. Gradnja

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

delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiitih.
Gradnja objektovje dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiitih:

. te se sotasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljiii po
pogodbi o opremljanju ali

o te investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob
upoitevanju dolotb iz drugega odstavka'150. dlena Zokon o urejonju prostoro.
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Podlaga za pripravo odloka je elaborat programa opremljanja (v nadaljevanju EPO). Program
opremljanja sprejme obiinski svet z odlokom.

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje s podrotja prostorskega
natrtovanja, se je Obtina Podtetrtek (narotnik) odloiila za izdelavo Elaborata programa
opremljanja za OPN Obtine Podfetrtek in na podlagi te odloiitve pri podjetju Zavita, svetovanje,
d.o.o. narotila njegovo izdelavo.

Elaborat program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o progromu opremljonjo stovbnih
zemljiit in odLoku o podlogoh zo odmero komunolnega prlspevka zo obstojeio komunolno opremo
ter o brotunu in odmeri komunolnega prispevko (Uradnl list RS, ;t. 20/'19, 30/79 - popr. in i4/79),
ki opredeljuje tudi podrobno vsebino elaborata programa opremljanja. Pri zasnovi vsebine sta

bila smiselno upoitevana ludi Zokon o urejanju prostoro (ZUreP-2) (Urodni list RS, it.61/17) in

Grodbeni zokon (GZ) (Urodni list RS, it.61n7 In 72/17 - popr.)

Z odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo se

za posamezne vrste obstojete komunalne opreme doloi|l'o naslednje podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo:

. stroiki obstojefe komunalne opreme,
o prerafun stro(kov obstojefe komunalne opreme na enoto mere in
. merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo.

Za dolotitev podlag iz prejinjega odstavka se za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme
doloti oskrbno obmotje.

Priiujoti elaborat programa opremljanja vsebuje:
o oprs obmotja opremljanja in komunalno opremo na obmotju opremljanja,
. seznam upo(tevanih veljavnih prostorskih izvedbenih ahov, strokovnih podlag in druge

dokumentacrje, upoitevanih pri izdelavi programa opremljanja,
o podatke o povriinah gradbenih parcel stavb in bruto tlorisnih povriinah stavb,
. opis obstojeie komunalne opreme in dolotitev stroikov obstojete komunalne opreme,
o prerafun stroikov obstojete komunalne opreme na enoto mere,
. dolof itev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo.

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

dokumentacija, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani narotnika, investitoqa in pristojnih
upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki stajih narotnik in

rzdelovalec EPO stavbnih zemljiit ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.
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l 2 Podatki o naroiniku in izdelovalcu POSZ

1.2.1 Narocnik

Naroinik:

2upan:
Matitna itevilka:
lD it. za DDV:

Telefon:
Faks:

e-poita:
Predstavnica narotnika:

1.2 2 lzdelovalec

lzdelovalec:

Direktor:

Matitna itevilka:
lD it. za DDV:

Telefon:

Faks:

e-poita:
Predstavnik izv ajalca

Obtina Podtetrtek
Tr<ka cesta 59

3254 Podtetrtek

g. Peter Misja

5883997000

st 83'117989

(03) 818 27 80
(03) 818 27 90

taJ nr stvo.obcrna @oodcetrtek.sr
ga. Polona Novak

Zavita, svetovanje, d.o.o.
Tominikova 40
1000 Ljubljana

Matjai Harmel

61s8234000
st 92303633
041/ 711-794

info@zavita.sr

Matevz Premelt
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Namen EPO in POSZ je analiza obstojete komunalne opreme na obmotju OPN, uskladitev
gradnje objektov in omreiil komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obraiuna
komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

Cil.1i izdelave EPO in POSZ so:
. analiziranje stanja obstojeie komunalne opreme;
. dolotitev podatki o oskrbnih obmoijih obstojeie komunalne opreme;
. dolotitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo.

Za pripravo EPO in POSZ so bili upoitevani spodaj navedeni predpisi:
. Zokon o urejonju prostoro (ZUreP-2) (Urodni list RS,;t. 61/17),

c Grodbeni zokon (G4 Uradni list RS, it. 61/17,72/17 - popr. in 6520),
. Zokon o vorstvu okoljo (ZVO-l) (Urodni list RS, it. 39/06 - urodno pretiiieno besedilo, a9/06

- ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNoirt, 57/08 - ZFO]A,70/08, 108/09, 108/09 -
ZPNotrt-A,48/12, 57/12,92/13, 56/15, 102115, i0n6,61/17 - GZ,21/18 - ZNOrg, U/18 -
ZTURKOE in 75820)

o Zakon ojovnih financah (ZJF) (Urodni list RS, ;t. 11/11 - urodno preiiiteno besedilo,l4/1i -
popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - Z|PRSI617 in 13/18),

. Zokon ojovnem noroianju (ZN-3) (Urodni list RS, it.91/15 in 14/18),

. Uredba o progromu opremljonjo stovbnih zemljiii in odloku o podlogoh zo odmero
komunolnego prispevko zo obstojeto komunalno opremo ter o izroiunu in odmer[
komunolnego prlspevko (Urodni list RS, it. 20/19, j0/79 - popr. in 34/19), v nadaljevanju
Uredba.

Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za
izvedbo in delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih
zemljiiiih. Gradnja objektovje dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiiiih:

. te se soiasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljiid po
pogodbi o opremljanju ali

o te investitor zagotovi samooskrbo objeha s posamezno vrsto komunalne opreme ob
upoitevanju dolotb iz drugega odstavka 150. tlena Zakon o urejanju prostora (ZUrep -2).

V primeru iz prve alineje prejinjega odstavka zgrajeni objekti lahko pridobijo uporabno dovoljenje
le, te je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter objekti in
omreZja druge gospodarske javne infrastrukture.

Z odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo se
za posamezne vrste obstojeae komunalne opreme doloiil0 naslednje podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo:

o stroSki obstojete komunalne opreme,
. preraiun stro<kov obstojeie komunalne opreme na enoto mere ino merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo.

za dolotitev podlag iz prejinjega odstavka se za posamezno vrsto obstojeie komunalne opreme
doloti oskrbno obmotje. strolki obstojete komunarne opreme se dorotijo na podragi:o podatkov iz poslovnih knjig, ki jih vodiio neposredni proratunski porabniki (register

osnovnih sredstev), ali

' nadomestitvenih stroikov, ki so enaki stroikom gradnje nove komunalne opreme, ki
zagotavlja primerljivo zmogljivost in raven komunalne oskrbe kot obstojeia komunalna
oprema, ali
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. dejanskih stroikov izvedenih investicij.

Pri dolotiWi stroikov obstojete komunalne opreme na natin iz druge ali tretje alineje prejinjega
odstavka se smiselno upoitevajo dolotbe fetrtega odstavka 7. tlena uredbe. Preratun stroikov
obstojeie komunalne opreme na enoto mere za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme
se izvede skladno s 23. tlenom Uredbe.

Merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo so:

. povriina gradbene parcele stavbe,

. bruto tlorisna povriina stavbe ali povr(ina gradbenega inienirskega objekta ali povriina
drugih gradbenih posegov,

. razmerje med deleiem gradbene parcele stavbe (DpO) in deleiem povriine objekta (Dto)
pri izratunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo,

. faktor namembnosti objekta (Fn) in
r Psz(i) - prispevna stopnja zavezanca (%).

1.5 Seznam upostevanih prostorskrh aktov strokovnrh podlag rn druge

clo( rlmeniac!e
Za pripravo EPO in POSZ so bili upoitevanih spodaj navedeni prostorski akti, strokovne podlage
in druge dokumentac|;'e:

. Odlok o obtinskem prostorskem nadrtu Obtine Podtetrtek (Uradni list RS, it.63/18),

. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiit za obstojeto komunalno opremo in

merilih za odmero komunalnega prispevka za obmotje Obiine Poddetrtek (Uradni list RS

\1.7 /12) in

. Programu opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obiino Podtetrtek.

' t- a)l-r.::1,-,: 'lr', rr:.. !t,.-- uoc r aL.lren ' t.,-t ',- .

V nadaljevanju so, zaradijasnosti in la2jega razumevanja dokumenta, podane obrazloiiwe najbol.j

pogosto uporabljenih pojmov.

Bruto tlorisna povriina stavbe je zmogljivost objeha, dolotena v skladu s standardom SIST ISO

9836, povriina gradbenega in2enirskega objekta, dolotena kot bruto tlorisna povriina, izraiunana

s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali povriina drugega gradbenega posega, dolotena
kot bruto tlorisna povrirna, izratunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836 (Uredbo).

Druga gospodarska javna infrastruktura je gospodarska javna infrastruktura, ki ni komunalna

oprema in je namenjena za zagotavljanje opremljenosti stavbnega zemljiita (Uredbo).

Druibena infrastruktura so prostorske ureditve, namenjene izvajanju dejavnosti sploinega
pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine, ki so vjavnem interesu (dejavnosti s podrofja vzgoje

in izobraievanja, znanosti, iporta, zdravstva, socialnega varstva, kulture in drugih dejavnosti

sploinega pomena, teje tako dolodeno z zakonom) (ZUreP-2).

Gospodarska javna infrastruktura so ob.jekti ali omreija, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih
javnih sluib skladno z zakonom ter objekti ali omreZja za druge namene vjavnem interesu, ki so

kot taki doloteni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objehi in omreija v

sploini rabi. Gospodarska javna infrastruktura je drZavnega in lokalnega pomena (ZUreP-2).

Gradbena parcela stavbeje zemljiiie, kije tralno namenjeno redni rabi te stavbe (ZUreP-2).

Grajeno javno dobro so zeml.liita, objekti in deli objektov, namenjeni takini sploini rabi, kot jo
qlede na namen njihove uporabe dolota zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno

javno dobro je driavnega in lokalnega pomena (ZUreP-2).
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Javna povriina je grajena in zelena povriina, namenjena sploinr rabi, kot so javna cesta, ulica,
pasaia, trg, tr2nica, atru, igriite, parkiriiie, pokopaliiie, park, zelenica, rekreacijska povriina in
podobna povriina (ZUreP-2).

Komunalna oprema so:
. obJekti in omre2ja infrastrukture za izvajanle obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluib

varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
. objekti in omreija infrastruhure za izvalanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih sluZb

po predpisih, ki urejajo energetiko, na obmotjih, kjerje prikljutitev obvezna,
o objekti grajenega javnega dobra, in sicer: obtinske ceste, javna parkiriida in drugejavne

povrirne v javni lasti (ZUreP -21.

Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Obtina z odlokom,
s katerim sprejme obtinski proraiun, doloii komunalni prispevek kot namenski prihodek.

Sredswa, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko obtina porabl.ja samo za namen gradnje
komunalne opreme skladno z natrtom razvojnih programov obtinskega prorafuna. (ZUreP-2).

Komunalni prispevek za obstojedo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstojete
komunalne opreme, ki ga zavezanec plada obtini (ZUreP-2).

Komunalno opremljeno je stavbno zemljiite, ki ima urejen dostop do javnega cestnega omreija
in je zanj mogote izvesti prikljutke na:

o .javno elektroenergetsko omreije,
. javno vodovodno omreZje in
o javno kanalizacijsko omreije.

Ne glede na prejinji odstavek je komunalno opremljeno stavbno zemlji(te tudi stavbno zemljiite
za katerega:

. ni mogote izvesti priklluika na javno vodovodno omreije, vendar le, te iz obiinskega
prostorskega akta ali iz drugih podrotnih predpisov izhala, da na njem ne obstaja
obveznost prikljutevanja na javno vodovodno omreije oziroma, da na njem ni oziroma
ne bo zagotovljena.javna sluiba oskrbe s pitno vodo;

. ni mogote izvesti prikljutka na javno kanalizacr.lsko omrei.1e, vendar le, te iz obtinskega
prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost
prikljutevanja na javno kanalizac'r.1sko omreZje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo
zagotovljena javna slu2ba odvajanja in tiiienja komunalne odpadne vode ali;

. ni mogote izvesti prikljudka na javno vodovodno in kanalizaciisko omreZje, vendar le, de
iz obtinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhala, da na njem ne obstaja
obveznost prikl.jutevanja najavno vodovodno injavno kanalizacijsko omreije oziroma, da
na njem nista oziroma ne bosta zagotovljeni javna sluiba oskrbe s pitno vodo in javna
sluiba odvajanja in tiitenja komunalne odpadne vode.

Omre2ja so omreZja, kot so evidentirana v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Ce
podatek o omreZjih iz evidence v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture ni razviden,
se za dolotitev opremljenega zemljiita lahko uporabi tudi druge evidence s katerimi razpolaga
obtina oziroma upravljavci infrastrukturnih vodov (ZU re P -2).

Komunalna oprema za izboljianje opremljenosti stavbnega zemljiita pomeni tisto vrsto dodatne
komunalne opreme, na katero lastnik obstojetega objekta dotlej ni mogel prikljutiti objekta
oziroma mu ni bila omogotena njena uporaba. Komunalna oprema za izboljianje opremljenosti
stavbnega zemljiiia se po tej uredbi ne iteje za novo komunalno opremo (lJredbo).

Nadomestna gradnja je gradnja, pri kateri se najprej odstrani obstojeii objekt in namesto njega
zgradi nov objekt (ZUreP-2).
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Namenska raba prostora je s prostorskimi akti dolotena raba povriin in objektov, ki ob
upoitevanju prete2nosti in prepletanja dopustnih dejavnosti dolota namen, za katerega se lahko
te uporabljajo (ZUreP-2).

Nepremitninske evidence so evidence, ki se o nepremitninah in njihovih sestavinah vodijo na

podlagi predpisov o evidentiranju nepremitnin (ZUreP-2).

Obmoije opremljanja je obmotje funkcionalno zaokroienih komunalno neopremljenih stavbnih
zemljiit, na katerem je z OPN ali OPPN predvidena nova prostorska ureditev, za katero je treba
predhodno zgraditi novo komunalno opremo ter objekte ali omreija druge gospodarske javne
infrastrukture (ZUreP-2).

Obstojefa komunalna oprema je komunalna oprema, kije ie zgrajena in predana v upravljanje
posameznemu izvajalcu gospodarske javne sluibe (Uredbo).

Pogodba o opremljanju je dogovor med investitor.lem ali investitorko in obtina s katerim se

dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo, za zemljiite, na

katerem namerava graditi, te je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu
opremljanja. Stroike izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. ite1e se,

daje investitor na ta naain v naravi platal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, kijo
je sam zgradil. ie se nova komunalna oprema posredno ali neposredno prikljutuje na obstojeto
komunalno opremo oziroma bremeni 2e zgrajeno komunalno opremo, je investitor dol2an plaaati

ie pripadajoti del komunalnega prrspevka za obstojeto komunalno opremo (ZUreP-2).

Povriina zemljiita pod stavboje povriina, dolotena v skladu s predpisi, ki dolotajo evidentiranje
nepremitnin (Uredbo).

Program opremljanja stavbnih zemljiit je dokument s katerim se natrtuje izvajanje opremljanja
stavbnih zemljiit ter doloia finanina sredswa za izvedbo komunalne opreme v posameznih

obmoijih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih

elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev. Program opremljanja sprejme obtinski svet z odlokom (ZUreP-2).

Razvoj stavbnih zemljiit pomeni zaporedje nadrtovalskih, upravnih ali investicijskih nalog, katerih

cilj je razvoj stavbnega zemljiita do najviije razvojne stopnje - urejenega zazidljivega zemljiida in

pozidava takinega zemljiida (ZUreP-2).

Stavbno zemljiite je zemljiite, kije s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov (ZUreP-2).

Stroiki posamezne vrste obstojete komunalne opreme na enoto mere so stroiki posamezne vrste

obstojete komunalne opreme, preraaunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in

kvadratni meter bruto tlorisne povriine objekta (Uredbo).

Uporaba komunalne opreme pomeni uporabo tiste vrste komunalne opreme, kijo objekt lahko

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

gra.lenega javnega dobrega vjavni lasti: obtinske ceste, javna parkiriiia in drugejavne povriine

vjavni lasti (parki, zelenice, igriita, objekti za opravljanje obvezne obtinske gospodarske javne

sluibe zbiranja komunalnih odpadkov ipd. (Uredbo).
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Poglavitna prometna iila v obtini poteka iz celjske smeri po regionalni cesti Celje-BreZice: skozi

Pristavo pri Mestinju, Podtetrtek, lmeno, Prelasko in naprej proti Breiicam. Ker obtina meji na

Republiko Hrvaiko, je v obiini cestni mednarodni mejni prehod (lmeno). Ostale ceste, ki

povezujejo naselja v in izven obiine so lokalnega znataja. Kljub dobro prepredeni cestni mreii, je
le-ta v prete2ni meri v slabem stanju, predvsem zaradi plazovitosti terena. Bolj ko se dvigujemo v
gritevnat svet pa postajajo ceste vse bolj ozke in makadamske.

Cestno omreije obtine Podf etrtek tvorijo:
. regionalna cesta R1 - 1239 (Mestinje - Golobinjek),
. regionalna cesta Rl - 1240 (Golobinjek - Bistrica),
. regionalna cesta R3 - 1169 (Lesitno - Golobinjek),
. regionalna cesta R3 - 7460 (Prelasko - Bute - Kozje),
. regionalna cesta R3 - 1414 (lmeno - Meja RH),

e lokalne ceste, javne poti, ki povezujejo ostala naselja med sebol in
. gozdne ceste.

Na obmotju obiine so torej kategorizirane driavne, obtinske in gozdne ceste. Direkcua RS za

ceste upravlja z driavnimi cestami, Obf ina pa z obtinskimi. Upravljavec gozdnih cest je Zavod za
gozdove Slovenije. Doliine cest, ki so v upravljanju Obtine Podietrtek, so povzete iz evidence GJI

(oktober 2020). Tako pridobljeni podatki so prikazani v spodnji preglednici.

2 ANALIZA STANJA OBSTOJECE KOIvIUNALNE OPRET'/E

2 I Cestno omre2le

Preglednica 1:Vrste in doline cest na obmoi]u ob(lne Podtetrtek

Preglednica 2: Podatki o obstoleaem sistemu Javne razsvetlja'/e na obmotlu ob(rne podaetrtek

Kot del cestnega telesa se na obmotju obtine Podtetrtek obravnavata tudijavna razsvetljava. Gre
le za tisto javno razsvetljavo, ki jo je gradila Obtina Podtetrtek. Obsto.ieta javna razsvetljava je
urejena v naseljih Podtetrtek, lmeno, Pristava prl Mestinju, Olimje, Sedlarjevo. Glede na
posredovane podatke o sistemu javne razsvetljave za obravnavano obmotje je bilo ugotovljeno,
da je na obmotju celotne obtine urejenih 9,3 kmlavne razsvetljave. Prikaz cestnega omre2ja je
podan v kartografski prilogi 1.

Lokalna cesta (LC) 91.7 59,19
Omreije obtinskih cest

17.248,99

159.008,18

GJI (Obtina Podtetrtek, oktober 2020)

Javna razsvetljava Omreije javne razsvetliave km 9,3

]AVNA RAZSVETUAVA SKUPA] 9,3

Obtina Podaetrtek,

december 2020

.. :

Vrednost obstoleiega cestnega omre2ja zgra.lenega do leta 2011, kije uporabljena v tem EpO,je
bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bili doloteni v veljavnem programu opremljanja
in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino Podietrtek in so prikazane v preglednici

14

Vrsta omreZja Vrsta ceste
Doliina

Iml
Vir poda*ov

lavne ooti UP)

CESTE SKUPA]

Vrsta omreiia Vrsta obiekta Enota Stevilo Vir podatkov
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3. Za ceste zgraJene po letu 2011 pa ima obaina Podtetrtek v svojih evidencah vrednosti o
dejanskih stroikih izvedenih investicu v cestno omre2je in so prikazane v preglednici 4.

Preglednica 3: Vfednostr obsto.letega cestnega omrezla zgrajenega do leta 2011

Preglednica 4: Vrednostr obstolecega cestnega omreila zgrajenega od leta 20i1 do 2020

Skupna vrednost obstojetega cestnega omreija tako zna\a 25.410.799,64 € z DDY.

Zavita svetovanje, d.o o

Vrednosti v POSZ iz leta 2011 so bile

opredeljene na podlagi dejanskih

stroikov.
21.890.799,64.lavne ceste

VREDNOST CESTNEGA OMREZ]A ZGRA-'ENE6A DO 2011 21.890.799,64

POSZ OPN

Podaetrtek,20ll

Cestno omre:je, plotniki,
kolesarske steze in javna

razsvetljava

Dejanski stroiki v izgradnjo in

rekonstrukcijo cestn€ga omreija v

letih od 2011 do 2020.

3.s20.000,00

VREDNOST INVESTICU V CESTNO OMREZE PO LETU 2011 3.520.000,00

Obtina
Podaetrtek,

november 2020
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Vrsta stroika Opis
Vrednost

I€I
Vir podatkov

Vrsta stro<ka Opis
Vrednost

t€t
Vir podatkov



Na obmotju obtine Podtetrtek se nahaja iest lotenih kanalizaclskih sistemov: Pristava pri
Mestinju, Sveta Ema, Podfetrtek, Olimje, lmeno in Sedlarjevo, ki se zakljuiujejo z tistilno napravo.
Kanalizacijsko omre2je Pristava pri Mestinju v vetini predstavlja fekalna kanalizaclja v dol2ini 3,3
km in v manjiem delu meteorna kanalizaci1a v dol2ini 120 m. Kanalizacijsko omreije Sveta Ema
predstavlja fekalna kanalizacija v doliini 3,2 km. Kanalizacijsko omreije Podietrtek v veiinr
predstavlja fekalna kanalizaci.la v doliini 6,8 km, dolZina meiana kanalizacija zna\a 2,2 km. doliina
meteorne kanalizacije pa 2,2 km. Kanalizacrlsko omreZle Olimje predstavlja fekalna kanalizacr.la v
doliini 2,6 km. Kanalizaci1sko omreije lmeno predstavlja fekalna kanalizaclja v dol2ini 7,0 km.
Kanalizaci.lsko omreije Sedlarjevo predstavlja fekalna kanalizacija v dol2ini -1,2 km in meteorna
kanalizacaa v doliini 82 m. V spodnji preglednici so na podlagi zgoraj omenjenih podatkov
informativno prikazane vrste materialov kanalizacijskega sistema z oceno dol2ine vodov.

2.2 K.analizacijs k o omre7je

Preglednica 5 Dolzine kanalizaclskega omre7ja glede na vrsto in material omre7Ja

Preglednica 6: Vrste in itevilo drugih kanalizaci.lskrh oblektov na obmoiju

Beton (vse vrste tudi
centrifuqirani) 442,51

Poliet len 1.674,40
meiani vod gravitacUski

N ezna no 82,88

Beton (vse vrste tudi
centrifuqirani) 1.703,16

Polietilen 38,73

Polivinil klorid 21.7 55,26

fekalni vod gravitacijski

Neznano 676,42

Beton (vse vrste tudi
centrifuqirani) 842,88
Polivinil klorid 1.324,81

meteorni vod gravitacUski

Neznano 263,24

28.804,28

GJI (Obtina Podtetrtek,
oktober 2020)

Razbremenilnik 2
iistilna na a 6

12

Jaiek 738
Peskolov 100

858

GJI

(Obtina Podietrtek,
oktober 2020)

Prikaz kanalizacrjskega omreija je podan v kartografski prilogi 2

Vrednost obstojetega kanalizacr.lskega omreila zgrajeneqa do leta 2011, ki je uporabljena v tem
EPo, je bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bili doloteni v veljavnem- programu
opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino podtetrtek in so prikaiane v
preglednici 7. Za kanalizacllsko omreije zgrajene po letu 2011 pa ima obiina podietrtek v svojih

'r6

Vrsta

kanalizacljskega

voda

Tip kanalizacUskega

voda
Material

Doliina

lml
Vir podatkov

SKUPAJ KANALIZACUSKO OMREZE

Vrsta objektov Stevilo objektov

lkosl
Vir podatkov

lzpust

SKUPAJ OBJEKIOV
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evidencah vrednosti o dejanskih stroikih izvedenih investiclj v kanalizacijsko omreije in so
prikazane v preglednici 8.

Preglednica 7: Vrednostr obstoJeiega kanalrz:cyskega omreila zgrajenega do leta 2011

Preglednica 8: Vrednosti obstoje(ega kanalizacUskega omreZja zgra]enega od 2011 do 2020

Skupna vrednost obstojeaega kanalizacijskega omreZja tako zna<a 3.688.121,82€ brez DDV (po

76.a tlenu ZDDV-1).

.Javno kanalizacijsko omrei.je

Vrednosti v POSZ iz leta 2011

so bile opredeljene na

podlaqi dejanskih stroikov.
1.321.985,82

VREDNOST KANALIZACUSKEGA ON/REZA DO 2011 1.327.985,82

POSZ OPN

Podtetrtek,201l

Kanalizacija Sedlarjevo s iN 451.933,00

Kanalizacija Pristava pri Mestiniu s iN 345.208,00

Kanalizacija Sv. Ema s eN 260.162,00

Kanalizaciia ikofia qora 54.739,00

Kanalizacija Olimje '141.843,00

Kanalizacija in CN lmeno 1.007.251,00

Ostale investiciie v kanalizacijsko omreije

Dejanski stroiki v izgradnjo
in rekonstrukcijo

kanalizaclskega omreija v
letih od 2011 do 2020.

99.000,00

VREDNOST INVESTICU V CESTNO OMREZE PO LETU 201,I 2.360.136,00

Obfina
Podtetrtek,

december 2020

Zavita svetovanie. d.c.o 17

Vrsta stroika Opis
Vrednost

t€I
Vir podatkov

Vrsta stroika Opis
Vrednost

I€]
Vir podatkov



2.3 Vodovodno omreZ.je

Skoraj celotno obmotje obtine Podietrtek se s pitno vodo oskrbu.le iz javnega vodovodnega
sistema, kije v upravljanju OKP d.o.o, javno podjetje za komunalne storitve iz Rogaike Slatine, ki

skrbr za redno in kvalitetno oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo na podrotju obtin
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podtetrtek, Polltane, Rogaika Slatina, Rogatec in Smarje pri Jeliah.

S pitno vodo izjavnega vodovoda se oskrbujejo skoraj vsa naselja v obaini (razen naselja Rudnica)
in posamezni objekti razpriene gradnje. Skupna dol2ina vseh vodovodnih sistemov v lasti obiine
zna\a 143 km od tega je 3,7 km magistralnega omreija, 17,8 km prrmarnega omreija, 94,9 km

sekundarnega omreija in 27,2 km terciarnega omreija. Grafitni prikaz vodovodnih sistemov je
podan v prilogi 3. V spodnji preglednici so na podlagi zgoraj omenjenih podatkov informativno
prikazane vrste materialov vodovodnega sistema z oceno dol2ine vodov.

Preglednica 9 Dol2ine vodovodnega omreila Podtetrtek glede na prevladulc(i material in profil

Poleg navedenega so v sklopu vodovodnih sistemov vkljuieni tudi spremljajoii objekti in naprave.
Podatki o teh so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica lC Vrste rn stevilo druo h vodor,,odnrh oblektov ne,,,odcr,odnem :,::mu

maqistralno omre:ie Armirane centrifuqirane poliestrske cevi 3.700,24

Azbest cement, vlaknocement 732,91

.leklo in neriavete ieklo 19,02

Lito Zelezo 32,50

Nodularna litina 15.976,05

primarno omreile

Polietilen 1.054,92

Azbest cement, vlaknocement 4.308,71

.leklo in neriaveae jeklo 8,27

Lito:elezo 7 ,13

Nodularna litina 110,85

Polietilen 86.817,09

Polivinil klorid 1.326,67

Armirane centrifuqirane poliestrske cevi 1.045,15

Polipropilen 1.225,23

sekundarno omreije

Neznano 38,64
Azbest cement, vlaknocement 70,34
Polietilen 27.149,14
Polivinil klorid 25.87

terciarno omrei.je

N eznano 14,78

G]r

(Obtina Podtetrtek,
oktober 2020)

DTEMMlQFrmr,pflrtl6

Vodohran 21

e rpaliide 10

Razbremenilnik 2

laie k 74
z4e\e 9

GJI

(Obiina Podfetrtek,
oktober 2020)
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Vrsta omre:ja Material
Doliina

Im]
Vir podatkov

Vrsta objektov Stevilo objehov [kos] Vir poda*ov



Hid rant 6

Ventil (EV, reducirni) 36

Ztainik 4

Druqo l

SKUPA] OBJEKTOV 163

Vrednost obstojeaega vodovodnega omrezja zgrajenega do leta 2011, ki je uporabljena v tem
EPO, je bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bili doloteni v veljavnem Programu

opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino Poddetrtek in so prikazane v
preglednici 1'1. Za Vodovodno omreije zgrajene po letu 2011 pa ima obtina Podtetrtek v svojih

evidencah vrednosti o dejanskih stroikih izvedenih investicr.1 v vodovodno omreije in so prikazane

v preglednici 12.

Preglednica 11: Vrednosti obstojefega vodovodnega omrezja zgrajenega do leta 20'11

Preglednica 12: Vrednosti obstoletega vodovodnega ornreila zgralenega od 20'l'l do 2020

Skupna vrednost obstojeiega vodovodnega omre7ja tako znaia 12.421.853,3'7 €. brez DDV (po

76.a tlenu ZDDV-1).

Javno vodovodno omreije
Vrednosti v POSZ iz leta 2011 so bile

opredeljene na podlagi dejanskih

stroikov.
9.487.133,37

VREDNOST VODOVODNEGA OMREZJA DO 2011 9.487 .133,37

POSZ OPN

Podtetrtek, 201't

2.934.120,00.lavno vodovodno omreije
Dejanski stroiki v izgradnjo in

rekonstrukcijo vodovodnega omreija v

letih od 2011 do 2020.

2_934.720.00

Obf ina Podfetrtek.
december 2020

VREDNOST INVESTICU V VODOVODNO OMREZE PO LETU 2011
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Vrsta stroika Opis
Vrednost

t€t
Vir podatkov

Vrsta stroska Opis
Vrednost

I€I
Vir podatkov



2 4 Prostori za ravnanje z odpadki

Preglednica 13: Prostofl za ravnanje z odpadkt na obmoiju obone Podietrte<

Obtina ima urejen sistem zbiranja odpadkov v zbirnem centru Pristava, ki se nahaja na parcelnih
it.1537 ,1037 /21in 1068/3 k. o. 1210 - Pristava (poleg tN Pristava). Grafitni prikaz lokacije zbirnega
centraje podan v prilogi 4.

Zbirni center Pristava 1

Skupaj 1

Obtina Podtetrtek,
december 2020

Zbirni center, ki je uporabljen kot vhodni podatek za izdelavo programa opremljanja, je
opredeljene kot grajenojavno dobro. Prikaz lokacije zbirnega centraje podana v prilogi 4.

,'.1 ,' a), i ':,t V,Crli ar\l .rirsia)tf.( , frial,.l(rr.r_, .aili.,, , ,-t . 1.)tlj);\,,,

Vrednost obstojetih prostorov za ravnanje z odpadki, ki je uporabljena v tem programu
opremljanja, je bila doloiena na podlagi dejanskih stroikov investicrj v gradnjo prostorov za
ravnanje z odpadki (podatki iz poslovnih knjig). Vrednosti obstojetih prostorov za ravnanle z
odpadki so prikazane v spodnji preglednici.

Preglednica ]4. Vrednosti obstojeiih prostorov za ravnanle z odpadki

Skupna vrednost obstojeiih prostorov za ravnanje z odpadki tako zna(a 464.021,00 € z DDV.

Zbtni
center

Pristava

Dejanski stroiki v izgradnjo in rekonstrukcijo
prostorov za ravnanje z odpadki.

464.028.00

VREDNOST INVESTICU V PROSTOROE ZA RAVNANJE Z ODPADKI 464.028,00

Obfina
Podfetrtek,

december 2020
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Vrsta
Stevilo

lkosl
Vir podatkov

Vrsta stroika Opis
Vrednost

t€1
Vir podatkov



2 5 lavne povriine

Preglednica'15: Javne povriine na obmoi.lu obfine Podietrtek

,' 
I

Urejene javne povr(ine najdemo v naseljih Pristava pri ivlestinju, Viritanj, lmeno, Podtetrtek in

Polje ob Sotli. Povriine so razdrobljene in se vetinoma nahajajo ob cestah. Upoitevane so bila
vselavna igriiia, stadion in parkiriita s katerimi Obtina Podtetrtek upravlja. Glede na pridobljene
podatke in izvedena usklajevanja so bila v nadaljevanju kot osnova za izra(un vrednosti javnih

povriin vkljutena igriita, stadion in parkiriita, ki so podane v spodnji preglednici.

lg riiia lgriide Viritanj, igriife Polje ob Sotli, igriite lmeno,

iqriiae pri oi Pristava, iqriite pri OS Podtetrtek
5

1Stadion Stadion Podfetrtek

4Parkiriita
Parkiriite pri .Jagru, parkiriite pri iportni dvorani,

parkiriite pri obtinski stavbi, parkiriite pri ZD

11

POSZ OPN Podfetrtek,
december 2020

Skupaj

Vse lokacije javnih povriin, ki so bile uporabljene kot vhodni podatek za izdelavo elaborata, so v

obtini opredeljene kot grajeno javno dobro. Prikaz lokaclj obstojeiih javnih povriin je podan v

kartografski prilogi 5.

i. :,,-l ,iL:, .,. it ,,r t :

Vrednost obstojetih javnih povriin, ki je uporabljena v tem EPO, je bila doloiena na podlagi

dejanskih stroikov investicrj v gradnjo igriit, stadiona in parkiriSt (podatki iz poslovnih knjig).

Vrednosti obstojeiih javnih povriin so prikazane v spodnji preglednici.

Preglednica l6: Vrednostr obstojecih Javnlh povr5tn na obmo!u obtine Podtetrtek

Skupna vrednost obstojetih javnih povriin tako znaia 567 306,00 € z DDV'

a )aqriite Viritanj
9.843,lgriSae Polje ob Sotli

39.660,lgriide lmeno
166.031,lgriiie pri oS Pristava

76.724,lgriiie pri oi Podtetrtek
8s.803,tadion Podfetrtek

180.000,

De.lanski stroiki investicl

izgradnje in ureditve

javnih povriin.

Parkiriita (pri lagru, pri iportni dvorani,

pri obtinski stavbi in Pri ZD)

Obiina

Podietrtek,

december

2020

NOST .JAVNIH POVRSIN
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Vrsta OPIS Ko litina Vir podatkov

Vrsta stroika Opis
Vrednost

t€l
Vir podatkov

567.306,0c



PODATKI O OSKRBNIH OBIVOCJIH OBSTO]ECE KON/UNALNE OPREN/E

Preglednica 17: Ocenjena povr(ina gradbenih parcel na oskrbnih obmoa.jih obarne Podietnek

Kot vsota povriin vseh gradbenih parcel oziroma delov parcel, ki le2ijo na oskrbnem obmodju, se

upoiteva povriina gradbenih parcel, na katerihje, v skladu s prostorskim ahom, dovoljeno graditi.
Podatki o povr<ini gradbenih parcel na oskrbnem obmotju so bili doloteni na podlagi vektorskih
podatkov Obtinskega prostorskega nadrta Obtine Podtetrtek. Skupna povriina vseh gradbenih
parcel, je bila dolotena na podlagi veljavnega prostorskega akta terje bila dodatno zmanjiana
za povriine, kler po veljavnem aktu ni mogote graditi objektov. V tem EPO gre za namensko rabo
okoljske infrastrukture (O), povriine cest (PC), letaliiia (PL), povriine ieleznic Q2), pokopaliiia
(ZK) ter povriine za oddih, iport in rekreacijo (ZS).

OSO C 3.7 38.878,42 731.87 4,26 3.007.004,16

OSO-K 1.472.892,23 307 .024,48 1.165.867,75

OSO V 2 .921 .511 ,24 535.972,39 2.385.538,85
OSO PRO 3 .7 38 .87 8 ,42 731.87 4,26 3.007.004,16

oso_lP 3.738.878,42 731.87 4,26 3.007.004,16

22

,.

Ocenjena vsota povr6in gradbenih parcel stavb na oskrbnem obmoiju posamezne vrste obstojete
komunalne opremeje vsota vseh gradbenih parcel oziroma njihovih delov na oskrbnem obmotju
posamezne vrste obstojefe komunalne opreme, na katerihje v skladu s prostorskim izvedbenim
ahom dovoljeno graditi stavbo ali je ie zgrajena stavba, za katero mora zavezanec platati
komunalni prispevek za obstojeio komunalno opremo.

Oznaka oskrbnega
obmotia

Skupna povriina gradbenih

oarcel

Povr5ina gradbenih

Darcel, ki se izlofi
Povriina

qradbenih

: :.i,1::-. :ir,' ' :- r,l-.r,'r: : :.'
ocenjena vsota bruto tlorisnih povriin objektov na oskrbnem obmotju posamezne vrste
obstojete komunalne opreme je vsota bruto tlorisnih povriin obstojeiih ter po prostorskem
izvedbenem aktu dopustnih bruto tlorisnih povrlin objehov na pozidanih in nepozidanih stavbnih
zemljiitih, za katere mora zavezanec plaiati komunalni prispevek za obstojeio komunalno
opremo.

Kot vsota bruto tlorisnih povriin objektov na oskrbnem obmotju se itejejo bruto tlorisne povriine
vseh obstojetih objektov ter dopustne bruto tlorisne povriine na 5e nezazidanih parcelah. Te se
za predvidene objekte izratunajo na podlagi prostorskega akta obtine.

Prostorski akt obtine, na podlagi katerega je izdelan ta Epo je odlok o obilnskem prostorskem
notrtu oPN Podietrtek (lJradni tist RS, it.63/18). Podatki o bruto tlorjsnih povriinah posameznih
obstojeiih objektov na obmotju obtine Podtetrtek so bili povzeti po podatkih neto tlorisnih
povriin objektov iz popisa nepremitnin v RS, ki gaje izvajal GURS. podatki neto tlorisnih povriin
so bili pomnoZeni s faktorjem .1,2 

in tako so bile dobljene bruto tlorisne povriine objektov. podatki
Registra nepremiinin, so bili v nadaljevanju vezani na grafitne podatke evidence o digitalnih
podatkih o stavbah za obmotje obtine podtetrtek (kataster stavb) (GURS, oktober 2020[ Na ta
natin je bil pripravljen digitalni sloj podatkov, na podlagi katerega je bilo mogote dolotati bruto
tlorisne povriine objektov znotraj posameznega oskrbnega obmotja. crede na kataster stavb se
je na obmotju obtine Podietrtek v tasu priprave pritujotega programa opremrjanja nahajaro
4.412 objektov, od tega 3.697 objektov znotraj obmotll stavbnih zemljiit, 715 ouyettov pa izven
obmotrj stavbnih zemljiit. Analiza podatkov REN in pregled posnetkov DoF (merilo 1:5.000) na
pokazala, da se med objekti izven stavbnih zemljiii nahajajo tako stanovanjski objekti (od katerih



je veliko takinih, ki so komunalno opremljeni) kot pomo2ni kmetljski objekti. Pri vetini pa gre za

objekte, ki so v OPN prikazani kot razpriena gradnja. Glede na navedeno in po posvetovanlu s

predstavniki obtinske uprave Obtine Podtetrtek je bila sprejeta odloaitev, da se tudi te objekte
vkljuti v bruto tlorrsne povriine objektov, saj se prikljutujejo na grajeno javno dobro (ceste,

prostore za ravnanje z odpadki in javne povriine), nekateri pa tudi na vodovodno in kanalizacijsko

omreije.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in podatkov pridobljenih iz Registra nepremitnin je bila

doloiena bruto tlorisna povriina obstojeaih objektov, ki za oskrbno obmotje cest znaia
726.066,73 m2. Tekom preverjanja grafiinih podatkov je bilo ugotovl.jeno, da je na obmoiju
obiine Podtetrtek trenutno prostih vet veijih sklopov stavbnih zemljiit. Na podlagi grafitnega
sloja namenske rabe prostora in pregleda podatkov na podlagi posnetkov DOF (merilo 1:5.000)

je bilo ocenjeno, da je v obtini Podtetrtek prostora ie za 796 novih objektov. V nadaljevanlu je
bila na podlagi povpretne bruto tlorisne povriine obstojetih objektov ocenjena tudi bruto tlorisna
povriina vseh predvidenih objektov, ki znaia 130.994,81 m2.

Stevilo stavb s skupno in povpreino povriino stavb na oskrbnem obmoiju je prikazana v spodnji
preglednici. V njejje prikazana tudi ocenjena bruto tlorisna povriina stavb na oskrbnem obmodju.

Pre lednica 18: Bruto tlorisrra ektov na oskrbnih obmoi ih obtine Podtetrtekovriina ob
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Uredba dolofa, da se za dolotitev podlag za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme
doloti oskrbno obmotje. Pri pripravi EPO je bilo ugotovljeno, da so cestno omreZje, prostori za

ravnanje z odpadki injavne povriine, ki so uporabljeni v EPO, opredeljeni kot grajenojavno dobro.
lz navedenega izhaja, da je bilo za te tri vrste komunalne opreme doloteno eno oskrbno obmoi.je
v skladu z 21. dlen Uredbe (v nadaljevanju OSO_C, OSO_PRO in OSO .iP), ki so grafitno prikazana
v kartografskih prilogah 1,4 in 5.

Na obmotju obtine Podtetrtek se kanalizac!.jsko omreije nahaja v naseljih lmeno, Olimje,
Podietrtek Pristava pri Mestanju, Sedlarjevo, Sveta Ema in Skofja gora. V skladu z 2i. ilenom
Uredbe je bilo na obmotju obiine Podietrtek doloteno eno oskrbno obmoije za kanaltzacijo (v

nadaljevanju OSO_K).

Oskrba s pitno vodo znotraj obiine Podtetrtek se zagotavlja v vseh naseljih razen v naselju
Rudnica. V skladu z 21. tlenom Uredbe je bilo na obmotju obtine Poddetrtek doloteno eno
oskrbno obmotje (v nadaljevanju OSO_V).

Kot vsota povriin vseh parcel oziroma delov parcel, ki leiijo na navedenih oskrbnih obmotjih, se

upoiteva povr(ina gradbenih parcel, na katerihje v skladu s prostorskim ahom dovoljeno graditi.
Podatki o povriini gradbenrh parcel na oskrbnih obmotjih so bili doloteni na podlagi vektorskih
podatkov Obtinskega prostorskega natrta Obtine Podtetrtek. Na podlagi teh podatkov so bila
za dolotitev oskrbnega obmoija rzeta obmoija, kr so po namenski rabi prostora v veljavnem
prostorskem planu opredeljena kot: povriine razpriene poseliwe (A), povriine vinskih kleti (Av),
posebna obmotja (B), povriine za turizem (BT), osrednja obmotja centralnih dejavnosti (CU),

druga obmotja centralnih dejavnosti (CD), gospodarske cone (lG), povriine okoljske infrastrukture
(O), povrline cest (PC), letaliiia (PL), ostale prometne povriine (pO), povriine ieleznic el),
povriine podeZelskega naselja (SK), stanovanjske povriine (SS), pokopaliita (ZK), in povriine za
oddih, rekreacrjo in iport (ZS).

Grafiini prikaz obmotjaje povzet po mejah, ki so dolotene v veljavnem prostorskem aktu obiine.
skupna povriina gradbenih parcel, kije bila dolotena na podlagi veljavnega prostorskega akta,
je bila dodatno zmanjiana za povriine, kjer po veljavnem aktu ni mogote graditi objektov. V tem
EPo gre za namensko rabo okoljske infrastrukture (o), povriine cest (pC), letaliiia (pL), povriine
ieleznic (Pi), pokopalilta (ZK) ter povriine za oddih, iport in rekreacjjo (ZS).

v primeru cestnega omreija, prostorov za ravnanje z odpadki in javnih povriin tako oskrbno
obmof.Je predstavljajo vsa stavbna zemljiSta na obmotju obtine podietrtek. V primeru
kanalizacljskega in vodovodnega omrezja pa oskrbna obmotja predstavljajo zgolj tista stavbna
zemljiifa, na katerih je priklop na kanalizacjjsko ali vodovodno omreije mogot.

1

stroSk

Po tem EPo so skupni stroiki izgradnje komunalne opreme opredeljeni na podlagi podatkov, ki
so predstavljeni v prejinjih poglavjih. Na podlagi izvedene analize, kije predstavljena v prejinjem
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poglavju po posamezni vrsti komunalne opreme so v nadaljevanju podani skupni stroiki
obstojeie komunalne opreme.

Pregledn

Ceste OSO C 25.410.799,64

Kanalizacija OSO K 3.688.121,82

12.421.853,37Vodovod oso v
Prostori za ravnanle z odpadki oso PRo 464.028,00

oso_rP 567.306,00Javne povriine

. -l ,, ,r "' :'; il .'"

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za doloteno vrsto komunalne opreme na oskrbnem

obmotju je viiina de1anskih stroikov komunalne opreme. Dejanski stroiki komunalne opreme so

tisti del skupnih stroikov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plaiili
komunalnih prispevkov in bremenijo dolotljive zavezance. Dejanske stroike se dobi, ko se od

skupnih stroikov oditejejo naslednji stroiki :

o takse na podlagi zakona o varstvu okolja,
o sofinanciranje infrastrukture s podrotja varstva okolja iz driavnega proratuna,
o sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture na podlagi predpisov, ki urejajo

dodeljevanje regionalnih driavnih pomoti ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim

in regionalnim razvojnim agenclam,
. nepovratna sredstva Evropske uniie za izgradnjo lokalne infrastrukture, sredstev iz cene

komunalnih storitev za izgradnjo komunalne infrastrukture, dolotenih v skladu s

predpisom, ki ureja natin za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih

javnih sluib varstva okolja,
. zasebna vlaganja izvajalca gospodarske javne sluibe v komunalno infrastrukturo,

. zasebna vlaganja obtanov,

. delei skupnih stroikov, ki ga doloti obtina in se ne prenese v dejanske stroike.

V skladu z zgoraj navedenim so bili od skupnih stroikov oditeti naslednji stroiki predstavljeni v

spodnji preglednici.
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12 nalne ooreme. kr se n h strcsko\

Vrsta komunalne
opreme

Oskrbno
obmodie

Financiranje iz naslova
Vred nost

t€l

Ceste oso C
Sofinanciranje infrastrukture s podroija varstva
okolja iz driavneqa proratuna 963.046,00

Kanalizacr,1a o50 K

Nepovratna sredstva Evropske unije za izgradnjo lokalne
infrastrukture (Kanalizacija Sedlarjevo s iN) 3 85.637,00

Nepovratna sredsNa Evropske unile za izgradnjo lokalne
infrastrukture (Kanalizacila Pristava pri Mestiniu s eN1

335.286,00

Nepovratna sredstva Evropske unije za izgradnjo lokalne
infrastrukture (Kanalizacija in eN lmeno)

97 3.147 ,30

Vodovod o50 v Nepovratna sredstva Evropske unije za izgradnjo lokalne
infrastrukture

2.s40.792,00

Prostori za

ravnanJe z

odpadki
oso PRo

Nepovratna sredstva Evropske un|,e za izgradnjo
lokalne infrastrukture (Zbirni center Pristava)

301.713,00

Javne povriine OSO JP

Fundacija za iport (lqriite lmeno) 16.393,00

Fundacija za iport (lqriide pri OS Podietrtek) 2.000,00

Sofinanciran.je lnfrastrukture s podrodja varstva okolja iz

driavnega proratuna (Parkiriita)
103.146,00

Po tem programu opremljanja so skupni stroiki obstojeie komunalne opreme opredeljeni na
podlagi podatkov, ki so predstavljeni v predhodnem poglavju. Na podlagi izvedene analize, kije
predstavljena v prejinjem poglav.ju po posamezni vrsti komunalne opreme so v nadaljevanju
podani skupni stroiki obstojeie komunalne opreme, od katerih so bili v nadaljevanju oditeti
stroiki predstavljeni v prejinji preglednici. Tako dobljeni dejanski stroiki obstojeie komunalne
opreme, so predstavljeni v spodnli preglednici.

Preglednica 21t Dejanski stroiki po posameznr vrstr obstoJeie komunalne opreme

Ceste OSO C 24.447.753,64
1(analizacija OSO.K 1.994.051,52
Vodovod o50 v 9.881.061,37
Prostori za ravnanje z odpadki OSO PRO 162.315,00
)avne povriine OSO JP 445.767,00

4 3 Preraiun de.lanskih stroikov obstoJeie komuna re opreme r.ra enoto
mere

Preraiun stroikov obstojeie komunalne opreme na enoto mere za posamezno vrsto obstojeie
komunalne opreme se izvede po enatbah:

Cpo(i) = So(i) / I Acp(i) in Cto(i) = So(i) / IAosreKr(i)
Zgornje oznake pomenijo:

' cpo(i):stroiki posamezne vrste obstojeie komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,. cto(i): stroiki posamezne vrste obstojeie komunalne opreme na m2 bruto tlorisne povrsine objeha,. So(i): stroiki posamezne vrsle obstojete komunalne opreme.

' :AGdi):ocenjena vsota gradbenih parcel stavb na oskrbnem obmotju posamezne vrste obstojete komunalne
opreme,

' IAourxl(i): ocenjena vsota bruto tlorisnih povriin objektov na oskrbnem obmoaju posamezne vrste obstojeae
komunalne opreme,

. i: posamezna vrsta obstojete komunalne opreme.

26

Vrsta komunalne opreme Oskrbno obmotie Vrednost [€l



grama opremljanla za OPN Ol

V spodnji preglednici so preratunani dejanski stroiki za posamezno vrsto obstojete komunalne
opreme na enoto mere gradbenih parcel (cpo).

Preglednica 22: Preraaun stroikov obsto.jeie komunalne opreme na enoto mere za posamezno vrsto

obstojeae komunalne opreme (Cpo)

V spodnji preglednici so preratunani dejanski stroiki za posamezno vrsto obstojeie komunalne

opreme na enoto mere bruto tlorisna povriina objektov (Cto).

Preglednica 23: Preratun stroikov obstojeie komunalne opreme na enoto mere za posamezno vrsto

obstojefe komunalne opreme (Ctc)

-l -.i f,rerrl,t t: c(l'--era La,I!ia nega Ll'::,!-re,".a :.1 r,,1.-,stoter-o k'-'rn'-:n.r,.l ,

lr_ '' ri-

Merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo so:

o povriina gradbene parcele stavbe,

. bruto tlorisna povriina stavbe ali povriina gradbenega inlenirskega objekta ali povriina

drugih gradbenih Posegov,
. razmetie med deleiem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deleiem povriine objekta (Dto)

pri izratunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo,

. faktor namembnosti objekta (F") in

o p,.(i): prispevna stopnja zavezanca (%).

Pri odmeri komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo zaradi izboljianja

opremljenosti se za izradun komunalnega prispevka namesto povriine gradbene parcele stavbe

upoite;a povriina, ki se doloti kot zmnoiek povriine zeml.liiia pod stavbo in ratunskega fakto4a

povriine (Fp). obiina doloii vrednost F, za posamezne vrste objektov, kot se razvriiajo v skladu

s predpisom, ki dolota klasifikacr.lo vrst objektov CC-Sl glede na namen uporabe objektov. Fp se

doloti v razponu od 1,5 do 4 in mora biti enak za posamezne vrste stavb na obmodju cele obtine

in za vse vrste obstojete komunalne opreme. ce obtina ne doloti Fr, se iteje, da.je F, enak 2,5.

Priodmerikomunalnegaprispevkazaobstojeiokomunalnoopremozaradiizboljianja
opremljenostl se za izraiun komunalnega prispevka upoiteva bruto tlorisna povriina stavbe,

dolotena na podlagi bruto tlorisne povriine stavbe iz uradnih nepremitninskih evidenc,

Ceste OSO C 3.007.004.16 24.447.753,64 8,13

Kanalizacija OSO K 1 .165 .867 ,7 5 1.994.051,52 1,71

2.385.538,85 9.881.061,37 4,14Vodovod OSO V

Prostori za ravnanje z odpadki o50 PRO 3.007.004,16 162.315,00 0,05

.lavne povriine OSO_JP 3.007.004,16 M5.767,00 0,15

857.061,54 24.447.753,64 28,53Ceste OSO C

1 .994 .051 ,52 6,33OSO_K 315.236,27Kanalizacija
17 ,05OSO V 579.528,09 9.881.061,37Vodovod

0,19OSO PRO 857.061,54 162.315,00Prostori za ravnanje z odpadki
4,52857.061,54 445.767,00o50,JPJavne povriine
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pomnoiena s fakto4em 1,2. (e zavezanec dokaie, daje dejanska bruto tlorisna povriina stavbe
manjia od bruto tlorisne povriine, dolotene na ta natin, se pri izratunu upoiteva manj(a povriina.

Zgoraj navedeni dolotbi se uporabljata tudi, te ni na voljo natantnejiih podatkov o povriini
gradbene parcele in bruto tlorisni povriini stavbe v naslednjih primerih:

o pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacrjo obstojetih objektov, ie ta ie ni bil
odmerjen in platan oziroma na drug natin ie niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s

platilom komunalnega prispevka, in
o pri odmeri komunalnega prispevka v skladu s tretjim odstavkom 29. tlena uredbe.

Prj odmeri komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki

se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne doloiijo gradbene parcele, ker se gradljo na

zemljiitih, ki niso stavbna, se pri izratunu komunalnega prispevka namesto povriine gradbene
parcele stavbe upoiteva povriina, dolofena na natin tz drugega odstavka tega poglavja.

J 5 Fi:,-ner.le meC dele:err gra.lbene parcele st.r'.,ire f )p ) in dele.ern

p.r v r.s rn e ctlekta (Dl ,

Obiina lahko doloti razmerje med deleiem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deleiem povriine
objekta (Dto), ki se upoiteva pri izraiunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno
opremo, pri temer je minimum Dpo ali Dto = 0,3, maksimum Dpo ali Dto = 0,7 in Dpo + Dto = 1.

Razmerje mora biti enako za vse vrste obstojete komunalne opreme na obmotju cele obtine.

RazmeUe med deleiem gradbene parcele stavbe (Dpo) in dele2em povriine objekta (Dto) pri
jzratunu komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo je po tem EPO Dpo : Dto =
0,5:0,5. To razmerje se uporablja za obratun komunalnega prispevka za oskrbna obmoija na
obmotju obtine Podietrtek.

Fa cbiekta (F

Obtina lahko za posamezne vrste objektov, kot se razvriiajo v skladu s predpisom, ki doloia
klasifikaclo vrst objektov cc-sl glede na namen uporabe objektov, doloti faktor namembnosti
objekta (F"). Faktor F" se doloti do vkljutno klasifikacijske ravni razreda (oznaten s itirimestno
itevilko). Vrednosti Fn za stavbe se dolotilo v razponu od 0,5 do 1,3. Vrednosti Fn za gradbene
inienirske objekte se dolotljo v razponu od 0,1 do 0,5. Vrednosti za druge gradbene poseqe se
dolotijo v razponu od 0,1 do 1,3.

F" mora biti enak za posamezne vrste objektov na obmoiju cele obtine in za vse vrste obstolete
komunalne opreme. te obtina v odloku za dolotitev podlag za odmero komunalnega prispevka
za obstojeto komunalno opremo za posamezno vrsto objekta ne doloti vrednosti F", se iteje, da
je F, za stavbe 1, F" za gradbene inienirske objekte in druge gradbene posege pa 0,5. pri izratunu
komunalnega prispevka se na obmoiju obiine podtetrtek upoitevajo faktoryi namembnosti, ki so
prikazani v spodnji preglednici.

28



Klas. !t. Vrsta objekta
Fahor namembnosti

objeha (Fn)

111 Enostanov aryske stavbe 0,7
1121 Dvostanovanjske stavbe 0,8
1122 Tfl in vetstanova njske stavbe 1,0

1130 Stanovanjske stavbe za posebne dru:bene skupine 0,8
121 Gostanske stavbe 1,3

Poslovne in upravne stavbe 1,3

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost 1,3

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacrl 1,3

125 lndustrUske in skladiidne stavbe 1,0

126 Stavbe sploinega druibenega pomena 0,7
121 Druge nestanovanjske stavbe 4,1

2420 Drugi gradbeni inzenirski objekti 0,5
3 Drugi gradbeni posegi 0,s

I I .:--- i-r,t.r! ra a l)' i:raalriir Ir, rrrrrr.:]i,',.q.: lt, Jp,.r f ,l
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Pri odmeri komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo zaradi izboljianja
opremljenosti se za izratun komunalnega prispevka namesto povriine gradbene parcele stavbe
upoiteva povriina, ki se doloti kot zmnoZek povriine zemljiiia pod stavbo in ratunskega faktorja
povriine (Fo). Obdina doloti vrednost Fp za posamezne vrste objektov, kot se razvriiajo v skladu
s predpisom, ki dolota klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov. Fo se

doloti v razponu od 1,5 do 4 in mora biti enak za posamezne vrste stavb na obmoiju cele obtine
in za vse vrste obstojete komunalne opreme. Pri izraiunu komunalnega prispevka zaradi
izboljianja opremljenosti se na obmotju obtine Podtetrtek upoitevajo faktor.ji povriine, ki so
prikazani v spodnji preglednici.

Preq ednica 25: Faktor povriine (FF)

Klas. it. Vrsta objekta Faktor povriine (Fp)

111 Enostanovanjske stavbe 2,0

Dvostanovanlske stavbe 2,0

1122 Tri in veastanovaniske stavbe 2,0
1130 Stanovanjske stavbe za posebne druibene skupine 3,0

Gostinske stavbe 3,0

122 Poslovne in upravne stavbe 3,0

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost 3,0

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacrl 3,0

125 lndustrijske in skladiitne stavbe 3,0

126 Stavbe sploinega druibenega pomena 3,0

127 Druqe nestanovanjske stavbe 2,4

2420 Druqi qradbeni inZenirski obiekti 2,4

tr zavezanca (F

Obtina za posamezno vrsto obstojeie komunalne opreme doloai pnspevno stopnjo zavezanca
(P,.). Prispevna stopnja zavezanca (P,.)je sorazmerni delei stroikov obstojeae komunalne opreme
na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plafilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja
zavezanca (Ps.) mora biti enaka za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme na obmoaju
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cele obtine. P,,je lahko najvet 100 odstotkov. te obtina ne doloti prispevne stopnje zavezanca,

se (teje, da je prispevna stopnja zavezanca 100 odstotkov. Pri izratunu komunalnega prispevka

na obmotju obtine Podtetrtek se na posameznem oskrbnem obmotju upoitevajo prispevne

stopnje zavezanca, ki so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 26: Prispevna stopnja zavezanca (P'.)

OSO C 45Ceste

4AKanalizacija OSO-K

Vodovod OSO V 45

OSO-PRO 55Prostori za ravnanje z odpadki
o50_.tP 55lavne povriine

Zavita svetovanje doc 30

Vrsta komunalne opreme Oskrbno obmodie Prisoevna stoonia zavezanca (P-) [%]



Za izraiun komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo se najprej dolot|lo vrste
obstojete komunalne opreme, na katero zavezanec prikljuti svoj objekt oziroma mu je
omogofena njena uporaba, in sicer:

. te se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema doloti na

podlagi dokumentacUe za pridobitev gradbenega dovoljenja. ie se objekt na obstojeao
komunalno opremo prikljufuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa

opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, za katero
program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme doloti na podlagi
programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju,

. te se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljianja opremljenosti, se komunalna
oprema doloii ob smiselnem upoitevanju petega in iestega odstavka 29. ilena Uredbe.

Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme iz prvega odstavka tega
tlena se za stavbe izratuna tako, da se seitejeta deleZ komunalnega prispevka, ki odpade na

gradbeno parcelo stavbe, in deleZ, ki odpade na bruto tlorisno povriino stavbe, in sicer po

naslednji enaibi:

KPoostqera(i) = ((Ace x Cp"(i) x Dpo) + (Asrevarx Ct"(i) x Dto x Fn)) x P',(i)

Zgornje oznake pomenUo:
. KPob,tole.!(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme,
. Acpr povriina gradbene parcele stavbe,
. Cp.(i): stroiki posamezne vrste obstojeie komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
. Dp": delei gradbene parcele slavbe pri izraiunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo,
r Asraveei bruto tlorisna povriina stavbe,
. Cto(i): stroiki posamezne vrste obstojete komunalne opreme na m2 bruto tlorisne povriine objekta.
o D!: delei povriine objekta pri izratunu komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo,
o F": faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
. Psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme (%),

. i: posamezna vrsta obstojete komunalne opreme.

Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne dolot|l'o gradbene parcele (glej 180.

ilen ZlJreP-2), se komunalni prispevek za obstojeto komunalno opremo izratuna le od deleia, ki

odpade na bruto tlorisno povriino stavbe. Slednje ne velja za stavbe, ki seiim gradbene parcele

ne dolotijo zato, ker se gradijo na zemljiiiih, ki niso stavbna. Takinim stavbam se komunalni

prispevek za obstojeto komunalno opremo izraiuna tako od deleia, ki odpade na gradbeno

parcelo, kot od deleZa, ki odpade na bruto tlorisno povriino stavbe.

Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme se za gradbene

inienirske objekte izratuna po naslednji enatbi:

KPou'to;"tu(i) = Acro X Cto(i) x Dto x Fn x P'. (i)

Zgornje oznake pomen-ijo:
. A6p: povriina qradbenega inienirskega objekta,
o druge oznake pomenUo enako, kotje dolo(eno v prejinjem odstavku.

Komunalni prispevek za obstojeio komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izrafuna kot

seitevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstojede komunalne opreme:

KPobstojeta = )KPoottol"tu(i),
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pri femerje:
. KPoosror.ea zn€S€k komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.

Komunalni prispevek za obstojeto komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zandi
spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izraauna tako, da se izraiunata viiina
komunalnega prispevka za obstojeio 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. ieje razlika negativna, se

z odmerno odlotbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstojeao komunalno opremo ie
poravnan.

te Obtina predpiie delno ali celotno upo<tevanje preteklih vlaganj v primeru odstranitve in
gradnje novega objekta, se pri izratunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo
smiselno uporabljo dolotbe prejinjega odstavka.

Pri izratunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo zaradi gradiwe na

zemljiifu, na katerem je 2e bil odmerjen in platan komunalni prispevek zaradi graditve, se ob
smiselni uporabi sedmega odstavka 30. dlena Uredbe zavezancu upoiteva ie platani komunalni
prispevek v naslednjih primerih:

. fe gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil platan komunalni prispevek, ni bilo
pridobljeno in ni bila uveljavljena pravica do vratila komunalnega prispevka za obstojeto
komunalno opremo ali

. ie je gradbeno dovoljenje za objeh, za katerega je bil plaian komunalnr prispevek,
prenehalo veljati in se objekt ni zatel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vraiila
komunalnega prispevka.
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Primer izratuna komunalnega prispevka na obmoiju naselja Podtetrtek. Skupna bruto tlorisno
povriina objekta znaia 180,00 m2. Povriina gradbene parcele (zazidljivo zemljiite), ki neposredno
pripada objektu pa znaia 600,00 m'?. Parcela bo opremljena z vso razpoloiljivo komunalno
opremo in se tako vkljutuje v naslednja oskrbna obmotja: OSO_C, OSO_K, OSO_V, OSO_PRO in

OSO JP.

Komunalni prispevek za obstojeao komunalno opremo pri prikljutevanju prek nove komunalne
opreme:

Vhodni podatki
povriino grodbene parcele (nl)
btuto tlorisno povriino (nl)
fokor dejovnosti
DP.

Dt.
CPo

Cto

Prlspevno stopnjo zovezonco (psz)

Ceste

Konolbocijo
Vodovod

Prostori zo rovnonje z odpadki
Jovne povriine
Komunalni prispevek za obstojeto komunalno

Komunalni prispevek za objekt bruto tlorisne povriine 180,00 m2 na gradbeni parceli velikosti

600,00 m2 znaia 3.370,96 EUR (cenaje brez davka na dodano vrednost - DDV).

Vrednosti
600,00

180,00

0,7

0,5

0,5
14,18

52,62

Enota

d
nl
(e nosto novo nj s ke stovbe )

EUR/rf
EUR/nf

45%
40%
45%
55%
55%
3.370,96 EU R
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EPO in POSZ sta izdelana v skladu z Uredbo o progromu opremljonjo stovbnih zemljiii in odloku
o podlogoh zo odmero komunolnego prispevko za obstojeto komunolno opremo ter o brotunu in
odmeri komunolnego prispevko (Urodni list R5, it.20/19,30/19 - popr. in 34/19), ki opredeljuje tudi
podrobno vsebino EPO in POSZ. Pri zasnovi vsebine so bili smiselno upoitevani tudi Zakon o
urejonju prostoro (ZUreP-2) (Urodni list RS, it. 61/17).

Pritujoti EPO in POSZ sta bila pripravljena na podlagi dokumentaclje in podatkov, ki jih je
izdelovalec pridobili s strani narotnika (Obiina Podtetrtek) ter tokom usklajevanja z obtinsko
upravo Obtine Podietrtek.

Obtina Podtetrtek je do priprave tega dokumenta odmerjala komunalni prispevek na podlagi
Odlok o progromu opremljonjo stovbnih zemljiii zo obstojeto komunolno opremo in merilih zo
odmero komunolnego prlspevko zo obmoije Obdne Podietrtek (Urodni list RS it.7/12).

Glavni razlog za prenovo POSZ je sprejetje Odloko o obiinskem prostorskem notrtu Obiine
Podtetrtek (Urodni list RS, it. 63/18) in sprememba zakonodaje na podrotju komunalnega
opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, it. 61/17) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljiit in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo ter o izratunu in odmeri
komunalnega prispevka (Uradni list RS, it. 20119, 30/19 - popr. in 34/19\ je potrebno skladno s 34.
ilenom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka,
ki so bili sprejeti pred uveljavitvljo te uredbe na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljiit (Uradni list RS, it. 80/07, 61/17 - ZUreP-2 in 20/19) in Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, it. 95/07, 61/17 - ZUreP-2 in 20/19), uskladiti z
doloibami te uredbe najpozneje do 30. marca 2021.

Analiza obstojete komunalne opreme je bila izvedena na podlagi dostopnih podatkov in
informacij o dol2inah in karakteristikah posameznih vodov (digitalizirani podatki o vodih, podatki
posredovani s strani Obaine, upravljavcev komunalne opreme ipd.). V programu niso upoitevani
stroiki gradnje individualnih prikljutkov. Stroike gradnje individualnih prikljuikov nosyo
investitorji sami in ne predstavljajo skupne vrednosti komunalne opreme.

Vrednost obstojetega cestnega omreija zgrajenega do leta 2011, kije uporabljena v tem EpO, je
bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bili doloteni v veljavnem programu opremljanja
in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino Podtetrtek. za ceste zgrajene po letu 2011

pa ima obiina Podtetrtek v svojih evidencah vrednosti o dejanskih stroikih izvedenih investicij v
cestno omreije.

Vrednost obstojetega kanalizacijskega omreZja zgrajenega do leta 2011, kije uporabljena v tem
EPO, je bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bili doloteni v veljavnem programu
opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino Podtetrtek. Za kanalizacijsko
omre2je zgrajene po letu 2011 pa ima obtina Podtetrtek v svojih evidencah vrednosti o dejanskih
stroikih izvedenih investici.l v kanalizacijsko omreije.

Vrednost obstojeaega vodovodnega omre2ja zgrajenega do leta 2011, ki 1e uporabljena v tem
EPo, je bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bili doloieni v veljavnem programu
opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino podtetrtek. Za vodovodno
omreije zgrajene po letu 2011 pa ima obtina Podtetrtek v svojih evidencah vrednosti o dejanskih
stroikih izvedenih investicl v vodovodno omreZje.

Vrednost obstojetih prostorov za ravnanje z odpadki, ki je uporabl.lena v tem programu
opremljanja, je bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov investicij v gradnjo prostorov za
ravnanje z odpadki (podatki iz poslovnih knjig).
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Vrednost obstojetih javnih povriin, ki je uporabljena v tem EPO, je bila doloiena na podlagi

dejanskih stroikov investici.l v gradnjo igriii, stadiona in parkiriit (podatka iz poslovnih knjig).

Uredba doloia, da se za doloiitev podlag za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme
doloti oskrbno obmoije. Pri pripravi EPO je bilo ugotovljeno, da so cestno omreije, prostori za

ravnanje z odpadki injavne povriine, ki so uporabljeni v EPO, opredeljeni kot grajenojavno dobro.
lz navedenega izhaja, daje bilo za te tri vrste komunalne opreme dolodeno eno oskrbno obmotje
v skladu z 21. flen Uredbe (v nadaljevanju OSO_C, OSO_PRO in OSO_JP), ki so grafitno prikazana

v kartografskih prilogah 1, 4 in 5.

Na obmotju obtine Podtetrtek se kanalizacijsko omreije nahaja v naseljih lmeno, Olimje,

Podtetrtek Pristava pri Mestinju, Sedlarjevo, Sveta Ema in Sko[a gora. V skladu z 21. ilenom
Uredbe je bilo na obmoiju obtine Podtetrtek doloteno eno oskrbno obmotje za kanalizacijo (v

nadaljevanju OSO_K).

Oskrba s pitno vodo znotraj obtine Podietrtek se zagotavlja v vseh naseljih razen v naselju

Rudnica. V skladu z 21. ilenom Uredbe je bilo na obmotju obtine Podtetrtek doloieno eno
oskrbno obmotje (v nadaljevanju OSO_V).

Kot vsota povriin vseh parcel oziroma delov parcel, ki leillo na navedenih oskrbnih obmoijih, se

upoiteva povriina gradbenih parcel, na katerihje v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi.

Podatki o povriini gradbenih parcel na oskrbnih obmofjih so bili dolofeni na podlagi vehorskih
podatkov Obiinskega prostorskega natrta Obiine Podtetrtek. Na podlagi teh podatkov so bila
za dolotitev oskrbnega obmotja vzeta obmotja, ki so po namenski rabi prostora v veljavnem
prostorskem planu opredeljena kot: povriine razpriene poselitve (A), povriine vinskih kleti (Av),

posebna obmotja (B), povriine za turizem (BT), osrednja obmotja centralnih dejavnosti (CU),

druga obmotja centralnih dejavnosti (CD), gospodarske cone (lG), povriine okoljske infrastrukture
(O), povriine cest (PC), letaliiia (PL), ostale prometne povriine (PO), povriine ieleznic P2),
povriine podeZelskega naselja (SK), stanovanjske povriine (SS), pokopaliita (ZK), in povriine za

oddih, rekreacijo in iport (ZS).

Grafitni prikaz obmotjaje povzet po mejah, ki so dolotene v veljavnem prostorskem aktu obiine.
Skupna povriina gradbenih parcel, ki je bila dolotena na podlagi veljavnega prostorskega akta,
je bila dodatno zmanjiana za povrline, kjer po veljavnem aktu ni mogote graditi objektov. V tem
EPO gre za namensko rabo okollske infrastrukture (O), povriine cest (PC), letaliita (PL), povriine
ieleznic Q2), pokopaliita (ZK) ter povriine za oddih, iport in rekreacijo (ZS).

V primeru cestnega omreija, prostorov za ravnanje z odpadki in javnih povriin tako oskrbno
obmoije predstavljajo vsa stavbna zemljilta na obmoiju obtine Podtetrtek. V primeru
kanalizacijskega in vodovodnega omreija pa oskrbna obmotja predstavljajo zgolj tista stavbna
zemljiita, na katerih je priklop na kanalizaci.lsko ali vodovodno omreile mogot.

Kot vsota bruto tlorisnih povriin objektov na oskrbnem obmotju se itejejo bruto tlorisne povr!ine
vseh obstojeiih objektov ter dopustne bruto tlorisne povrline na ie nezazidanih parcelah. Te se

za predvidene objekte izratunajo na podlagi prostorskega akta obiine.

Prostorski akt obtine, na podlagi katerega je izdelan ta EPO je Odlok o obiinskem prostorskem
no+tu OPN Podtetrtek (Urodni list RS, it. 63nA). Podatki o bruto tlorisnih povriinah posameznih
obstojetih objektov na obmotju obtine Podtetrtek so bili povzeti po podatkih neto tlorisnih
povriin objektov iz popisa nepremitnin v RS, ki gaje izvajal GURS. Podatki neto tlorisnih povriin
so bili pomnoieni s faktorjem.l,2 in tako so bile dobljene bruto tlorisne povriine objektov. Podatki
Registra nepremitnin, so bili v nadaljevanju vezani na grafitne podatke evidence o digitalnih
podatkih o stavbah za obmotje obtine podietrtek (kataster stavb) (GURS, oktober 2020). Na ta
naiin je bil pripravljen digitalni sloj podatkov, na podlagi katerega je bilo mogote dolotati bruto
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tlorisne povriine objektov znotraj posameznega oskrbnega obmotja. Glede na kataster stavb se

je na obmotju obtine Podtetrtek v tasu priprave pritujotega programa opremljanja nahajalo
4.412 objektov, od tega 3.697 objektov znotraj obmotrj stavbnih zemljiit,715 objektov pa izven
obmotlj stavbnih zemljiii. Analiza podatkov REN in pregled posnetkov DOF (merilo 1:5.000) sta

pokazala, da se med objekti izven stavbnih zemlji5t nahajajo tako stanovanjski objekti (od katerih
je veliko takinih, ki so komunalno opremljeni) kot pomoini kmetijski objekti. Pri vetini pa gre za

objekte, ki so v OPN prikazani kot razpriena gradnja. Glede na navedeno in po posvetovanju s

predstavniki obtinske uprave Obtine Podtetrtek je bila sprejeta odloaitev, da se tudi te objekte
vkljuii v bruto tlorisne povriine objektov, saj se prikljuiujejo na grajeno javno dobro (ceste,

prostore za ravnan.je z odpadki injavne povriine), nekateri pa tudi na vodovodno in kanalizacijsko
omreije.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in podatkov pridobljenih iz Registra nepremitnin je bila

dolotena bruto tlorisna povriina obstojeaih oblehov, kr za oskrbno obmotje cest znaia
726.066,73 m2. Tekom preverjanja grafiinih podatkov je bilo ugotovljeno, da je na obmotju
obiine Podietrtek trenutno prostih vei vetjih sklopov stavbnih zemljiit. Na podlagi grafiinega
sloja namenske rabe prostora in pregleda podatkov na podlagi posnetkov DOF (merilo 1:5.000)
je bilo ocenjeno, da je v obtini Podtetrtek prostora ie za -796 novih objektov. V nadaljevanju je
bila na podlagi povpreine bruto tlorisne povriine obstojeiih objektov ocenjena tudi bruto tlorisna
povriina vseh predvidenih objektov, ki znaia 130.994,81 m2.

Dejanski stroiki so bili doloteni v sodelovanju z obiinsko upravo Obtine Podietrtek. Od skupnih
stroikov so bila od(teta vlaganja, ki ne izhajajo iz obdinskega proratuna (gre za sofinanciranje
infrastruhure s podrofja varstva okolja iz dr2avnega proratuna, nepovratna sredstva Evropske
unije, dodeljevanje regionalnih drZavnih pomoti ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim in
regionalnim razvojnim agencUam in zasebna vlaganja obtanov).

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

dokumentacija, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani naroinika, investitorja in pristojnih
upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki stajih narotnik in
izdelovalec EPO stavbnih zemljiit ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.
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