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Obtina Podtetrtekje do priprave tega dokumenta odmeryala komunalni prispevek na podlagi Odlok o
progromu opremljonjo stovbnih zem|i zo obstojeta komunoLno opremo in merilih zo odmero
komunoLnego prispevko zo obmotje Obtine Podtetrtek (urodni list RS it.7/12).

Glavni razlog za prenovo POSZ je sprejetje Odloko o obtinskem prostorskem naiftu Obtine Podtetrtek
(Urodni list RS, it.63/78) in sprememba zakonodaje na podroiju komunalnega opremljanja in odmere
komunalnega prispevka. S spre.Jetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t.61117) in Uredbo o
programu opremljanja stavbnih zemljiii in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstojeto komunalno opremo ter o izratunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, it.20/19,
30/19 - popr. in 34119)je potrebno skladno s 34. tlenom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke
o merilih in odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveuavitvUo te uredbe na podlagi
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiii (Uradni list RS, it. 80/07, 61/17 - ZlJre?-Z in
20119) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, it.95/07, 61/17 - ZlJreP -
2 in 20/19), uskladiti z dolotbami te uredbe najpozneje do 30. marca 2021.

Analiza obstojete komunalne opreme je bila 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 stroiki gradnje
individualnih prikljutkov. Stroike gradnje individualnih prikljutkov nosuo investitorJi sami in ne
predstavljajo skupne vrednosti komunalne opreme.

Uredba dolota, da se za dolotitev podlag za posamezno vrsto obstojeie komunalne opreme doloti
oskrbno obmotje. 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, da je 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 prikazana v kartografskih prilogah
1,4in5.

Na obmotju obtine Podietrtek se kanalizacj.1sko omreije nahaja v naseljih lmeno, Olimje, Podaetrtek
Pristava pri Mestinju, Sedlarlevo, sveta Ema in Skofja gora. V skladu z 21. denom Uredbeje bilo na
obmotju obtine Podtetrtek doloteno eno oskrbno obmotje za kanalizac!o (v nadaljevanju oso_K).

Oskrba s pitno vodo znotraj obiine Podtetrtek se zagotavlja v vseh naseljih razen v naselju Rudnica. V
skladu 221. tlenom Uredbeje bilo na obmoiju obtine Podtetrtek doloteno eno oskrbno obmotje (v
nadaljevanju OSO_V).

Kot vsota povriin vseh parcel oziroma delov parcel, ki le2ljo na navedenih oskrbnih obmoijih, se
upoiteva povriina gradbenih parcel, na katerih je v skladu s prostorskim ahom dovoljeno graditi.
Podatki o povriini gradbenih parcel na oskrbnih obmotjih so bili doloieni na podlagi vektorskih
podatkov Obiinskega prostorskega natrta Obiine Podietrtek. Na podlagi teh podatkov so bila za
dolotitev oskrbnega obmodja 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), letaliita
(PL), ostale prometne povriine (Po), povriine ieleznic (pf, povriine podeielskega naselja (SK),
stanovanjske povriine (SS), pokopali5ta (ZK), in povriine za oddih, rekreacijo in iport (ZS).

Grafiini prikaz obmoija je povzet po mejah, kr so dolotene v veljavnem prostorskem aktu obiine.
skupna povriina gradbenih parcel, kije bila dolodena na podlagi veljavnega prostorskega aha, je bila
dodatno zmanjiana za povriine, kler po veljavnem aktu ni mogote graditi objehov. V tem Epo gre za
namensko rabo okoljske infrastrukture (o), povr(ine cest (pc), letaliiaa (pL), povrline ieleznic (pZ),
pokopaliita (ZK) ter povr5ine za oddih, iport in rekreacijo (ZS).

V primeru cestnega omrezja, prostorov za ravnanje z odpadki in javnih povriin tako oskrbno obmodje
predstavljajo vsa stavbna zemljiita na obmodju obtine Podtetrtek. V primeru ka na lizac!.1skega in
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vodovodnega omreZja pa oskrbna obmotja predstavljajo zgolj tista stavbna zemljiiia, na katerih je
priklop na kanalizacqsko ali vodovodno omreZje mogoi.

Kot vsota bruto tlorisnih povriin objektov na oskrbnem obmotju se itejejo 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 obfine.

Prostorski ah obtine, na podlagi katerega je izdelan ta EPO je Odlok o obtinskem prostorskem notftu
OPN Podtetrtek (Urodni list RS, it. 63/18). Podatki o bruto tlorisnih povriinah posameznih obstojetih
objektov na obmoiju obtine Podtetrtek so bili poweti po podatkih neto tlorisnih povriin objektov iz
popisa nepremitnin v RS, ki ga )e inajal GURS. Podatki neto tlorisnih povriin so bili pomnoieni s

fahorjem 1,2 in tako so bile dobljene bruto tlorisne povriine objektov. Podatki Registra nepremrtnin, so

bili v nadal1evanju vezani na grafitne podatke evidence o digitalnih podatkih o stavbah za obmoije
obtine Podtetrtek (kataster stavb) (GURS, oktober 2020). Na ta naain je bil pripravljen digitalni slo.l

podatkov, na podlagi katerega je bilo mogote dolotati bruto tlorisne povriine objektov znotraj
posameznega oskrbnega obmodja. Glede na kataster stavb seje na obmotju obdine Podtetrtek v tasu
priprave priiujotega programa opremljanja nahajalo 4.412 objektov, od tega 3.697 objektov znotraj

obmoilj stavbnih zemljiii, 715 objektov pa izven obmotij 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 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

odloiitev, da se tudi te ob.lekte vkljudi v bruto tlorisne povriine objektov, saj se prikljuiujejo na grajeno
javno dobro (ceste, prostore za ravnanje z odpadki in javne povriine), nekateri pa tudi na vodovodno
in kanalizacljsko omreije.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in podatkov pridobljenih iz Registra nepremidninje bila doloiena

bruto tlorisna povriina obstojetih objektov, ki za oskrbno obmodje cest znaia 726.066,73 m2. Tekom

preverjanja grafitnih podatkovje bilo ugotovlleno, daje na obmotju obdine Podietrtek trenutno prostih

vet vetjih sklopov stavbnih zemljiit. Na podlagi grafitnega sloja namenske rabe prostora in pregleda

podatkov na podlagi posnetkov DOF (merilo 1:5.000)je bilo ocenjeno, daje v obfini Podietrtek prostora

ie za 796 novih objektov. V nadaljevanjuje bila na podlagi povpretne bruto tlorisne povriine obstojeaih

objektov ocenjena tudi bruto tlorisna povrsina vseh predvidenih objektov, ki znaia 130.994,81 m:.

Dejanski stroiki so bili doloieni v sodelovaryu z obtinsko upravo Obtine Podtetrtek. Od skupnih

stroikov so bila oditeta vlagarya, ki ne izhajajo iz obtinskega proraduna (gre za sofinanciranje

infrastrukture s podrotja varstva okolja iz driavnega proratuna, nepovratna sredstva Evropske unije,

dodeljevanje regionalnih driavnih pomodi ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim

razvojnim agencljam in zasebna vlaganja obtanov).

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

dokumentacUa, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani narotnika, investitorja in pristojnih upravljavcev

komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih narotnik in izdelovalec EPO

stavbnih zemljiid ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.

Opremljanje stavbnih zemljiit obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter ob.lektov in

omrezij druge gospodarskejavne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma

objekti, natrtovani z oPN ali oPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo. Gradnja objektov, razen

oblektov gospodarskejavne infrastrukture in drugih objehov, ki za izvedbo in delovanje ne potrebujejo

komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiiiih. Gradnja objehov je dopustna tudi

na neopreml.jenih stavbnih zemljiitih:
. te se sodasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljiii po pogodbi o

opremljanju ali
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te investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob
upoitevanju dolotb iz drugega odstavka 150. tlena Zokon o urejonju prostoro.

Podlaga za pripravo odloka je elaborat programa opremljanja (v nadaljevanju EpO), program

opremljanja spre.Jme obtinski svet z odlokom.

Na podlagi zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje s podrotja prostorskega natrtovanja,
seje Obiina Podtetrtek (narotnik) odlotila za izdelavo Elaborata programa opremljanja za OPN Obiine
Podfetrtek in na podlagi te odloiiwe pri podjetju zavita, svetovanje, d.o.o. naroiila njegovo izdelavo.

Elaborat program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o programu opremljonjo stovbnih zemlji;( in
odloku o podLagoh zo odmero komunolnega prispevko zo obstojeio komunolno opremo ter o brotunu in
odmeri komunolnego prispevko (Urodni list RS, it. 20/19, 30/19 - popr. in 34/19), ki opredeljuje tudi
podrobno vsebino elaborata programa opremljanya. Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoitevana
tudi Zokon o urejonju prostoro (zureP-2) (urodni lbt Rs, it. 6t /ln in Grodbeni zokon (GZ) (tJrodni lst RS,

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

Primer izratuna za novi ob.lekt

Primer izrafuna 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 m2. Parcela bo opremljena z vso razpolozljivo komunalno opremo in se tako
vkljutuje v naslednja oskrbna obmotja: OSO_C, OSO_K, OSO_V OSO_PRO in OSO_lp.

Komunalni prispevek za obstojeto komunalno opremo pri prik!utevanju prek nove komunalne opreme:
Vhodni podatki
povriino grodbene porcele fti)
bruto tlorisna povriina ftrl)
foktor dejavnosti
Dpo

Dt.
Cp,

ct"
Prispevno stopnjo zovezonco (psz)

Ceste

Kanalbocjo
Vodovod

Prostori zo rovnonje z odpodki
Javne povriine
Komunalni prispevek za obstojeto komunalno

Enota

rl
nf
(e nosto n ovo nj s ke stavbe)

EUR/ri
EUR/nl

Vrednosti
600,00
180,00

0,7

0,5

0,5

14,18

52,62

45
40
45
55

55

3.370,96

o%

o/o

0/6

EUR

Komunalni prispevek za objeh bruto tlorisne povriine 180,00 m2 na gradbeni parceli velikosti 600,O0 m2
znaia 3.370,96 EUR (cenaje brez davka na dodano vrednost - DDV).
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Neto tlorisna povriina 236,50

Bruto tlorisna povriina 283,80

Povriina qradbene parcele stavbe 487,00

Faktor namembnosti (enostanovaniske stavbe) 0,7

Odloiba - po trenutno veliavnem odloku 2.182,68

Predlog POSZ 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

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

Predlog POSZ

Primeri izratuna viiine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka za primer izdane odlotbe

za enostanovan sko hiio rikl na cesto, vodovod (+PRO, +JP)

Primeri izraauna viiine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka za primer izdane odlofbe

za OS odarski ob ekt za kmeti ske namene - klo na cesto, vodovod (+PRO, +JP)

Pred POSZ

Matev2 Premeld, ZaVita, svetovanie, d.o.o

Polona Novak, 0bdina Poddetrtek

575,00Neto tlorisna povriina
690,00Bruto tlorisna povriina

1.355,00Povriina qradbene parcele stavbe
0,7Faktor namembnosti (enostanovanjske stavbe)

5.865,76Odlotba - po trenutno veljavnem odloku
9.937,94

131,65Neto tlorisna povriina
157,98Bruto tlorisna povriina
246,50Povriina gradbene parcele stavbe

0,1Faktor namembnosti (enostanova ske stavbe)n

941,99Odlotba trenutno vel odloku
1.849,79

130,41Neto tlorisna rstna
156,56Bruto tlorisna rsrna

190,50Povriina radbene arcele stavbe
0,7dru ske stavbe)e nestanovan

643,20Odlotba trenutno vel odloku
1.681,72

5

2upan, Peter Misja

Enostanovaniska hiia - priklop na vso komunalno opremo

hiSa - na vso komunalno

Enostanovaniska hiia - priklop na cesto, vodovod (+PRO, +JP)

Predloq POSZ

Gospodarski obiekt za kmetiiske namene - priklop na cesto, vodovod (+PRO, +.lP)

Faktor namembnosti



Predlagatelj: ZUPAN
Faza: OSNUTEK ZA PRVO BRANJE

Na podlagi 153. dlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 61/17), 21. tlena Uredbe o
programu opremljanja stavbnih zemljisd in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstojedo komunalno opremo ter o izra6unu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, St.

20119,30119 - popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter '17. dlena Statuta Obdine Podcetrtek
(Uradni list RS, 5t. 43/18 - UPB) je Obdinski svet Ob6ine Podeetrtek na .... seji dne ............. sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeco komunalno opremo za

obmoije ob6ine Podaetrtek

2.6len
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 obstojedo

komunalno opremo ter odmero in izradun komunalnega prispevka.

3. 6len

(1) Ta Odlok vsebuje:
o vrste obstojede komunalne opreme, ki jo Ob6ina Poddetrtek zagotavlja na oskrbnih obmo6jih,

. oskrbna obmoeia,
o stroSke obstojece komunalne opreme in preracun stroskov obstojece komunalne opreme na

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

(2) Merila iz prej5njega odstavka, dolo6ena s tem Odlokom so
. razmerje med deleiem gradbene parcele stavbe (Dpo)

o faKor namembnosti objekta (F"),

. raiunski faktor povrSine (Fp) in

o prispevna stopnja zavezanca (p".).

in dele2em povr5ine objeKa (Dto),

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

o Priloga 't - Prikaz cestnega omre2ja in oskrbnega obmodja cest,

. Priloga 2 - Prikaz kanalizacuskega omreija in oskrbnega obmodja kanalizacije'

o Priloga 3 - Prikaz vodovodnega omrezja in oskrbnega obmodja vodovoda'

oPriloga4-Pnkazprostorovzaravnanjezodpadkiinoskrbnegaobmodjaprostorovza
ravnan.ie z odPadki'

o Priloga 5 - Prikaz iavnih povr5in in oskrbnega obmo6ia javnih povr5in'

I. SPLOSNE DOLOCBE

'l . 6len
(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 obstoje6o komunalno opremo za obmodje obdine Poddetrtek.

(2) Oskrbna obmodja so razvidna iz grafidnega dela Odloka.



(4) Ta Odlok doloda tudi obdinske oprostitve pladila komunalnega prispevka in upo6tevanje preteklih
vlaganj.

II. OBSTOJEEA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOCJA

4. 6len

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo za obmodje
obdine Poddetrtek obravnava naslednjo obstojedo komunalno opremo na obravnavanem obmodju:

. ceste (oznaka oskrbnega obmo6ja C),

. kanalizaoja (oznaka oskrbnega obmodja K),

. vodovod (oznaka oskrbnega obmodja V)
o prostori za ravnanje z odpadki (oznaka oskbnega obmodja PRO) in
. iavne povr5ine (oznaka oskrbnega obmodja JP).

III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJECO
KOMUNALNO OPREMO

5. dlen
(1) Stro5ki obstojede komunalne opreme in preradun stroskov obstojede komunalne opreme na
enoto mere so doloceni skladno z 22. dlenom Uredbe.

(2) Stroski obstojece komunalne opreme po posameznih vrstah obstojede komunalne opreme
znaSajo:

(3) Stro5ki obstoje6e komunalne po posameznih vrstah obstojede komunalne opreme, preradunani
na enoto mere, preradunani na m2 povrsine gradbene parcele (cp") in m2 bruto florisne povriine
objeKa (Cto) znaiajo:

Vrsta komunalne opreme Oskrbno obmo6ie Vrednost [9
Ceste oso c 24.447.753.64
Kanalizacija OSO K 1.994.051,52
Vodovod OSO V 9.881.061,37
Prostori za ravnanje z odpadki OSO PRO '162.31 5,00
Javne povrSine OSO JP 445.767,00

Vrsta komunalne opreme Oskrbno obmo6je cpo
IEUR/mI

cL
IEUR/ml

Ceste 8,13 28,53
Kanalizaci a 1,71 6,33
Vodovod OSO V 4,14 17,O5
Prostori za ravnan ezod ki 0,05 0,19
Javne ne 0,1 5 0,52

6.6len
Razmerje med delezem gradbene parcele stavbe (Dp6) in deleZem bruto florisne povrsine stavbe
(Dt") pri izradunu komunalnega prlspevka za obstojedo komunalno opremo na obravnavanem
obmo6ju opremljanja je Dpo : DL = 0,5 : 0,5.

oso c
OSO K

OSO PRO
OSO JP



Klas. 5t. Vrcta objekta Faktor namembno3ti
obiekta (Fn)

111 Enostanovanjske stavbe o,7
1121 Dvostanovanlske stavbe 0,8
1122 Tri in vedstanovanjske stavbe 1,0
1 130 Stanovaniske stavbe za posebne dru2bene skupine 0,8

121 Gostinske stavbe 1,3
122 Poslovne in upravne stavbe 1,3
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene deiavnost 1,3
124 Stavbe za promet in stavbe za izvaianje komunikacii 1,3

lndustrijske in skladiSene stavbe 1,0
126 Stavbe splo5nega druzbenega pomena o,7
127 Druqe nestanovaniske stavbe 0,7

2420 Drusi qradbeni in2enirski obieKi 0,5
3 Drugi gradbeni posegi 0,5

7. 6len
(1) FaKor namembnosti objekta (F") za posamezne vrste objektov, kot se razvr5dajo v skladu s
predpisom, ki dolo6a klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, zna5a:

(2) Ce klasifikacija objeKa ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta
dolodi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacUe vrst objektov
(CC-S|), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objeha ni moino 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 faKor povt€ine (Fe) za posamezne vrste stavb, kot se razvnidajo v skladu s predpisom, ki

doloEa klasifikacijo vrst objehov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaia:

9. 6len

Prispevna stopnja zavezan€ (p*) je sorazmerni delei stroskov obstojece komunalne opreme na

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

zavezanca (ps,)je enaka za posamezno vrsto obstojede komunalne opreme na obmociu cele obdine

in zna5a:

Klas.5t. Vrsta objekta Faktor povniine (Fp)

111 Enostanovanjske stavbe 2,0
1121 Dvostanovaniske stavbe 2,O

1122 Tri in vedstanovanjske stavbe 2,0
1 130 Stanovanjske stavbe za posebne dru2bene skupine 3,0

121 Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe

3,0
3,0122

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene de.javnost 3,0
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 3,0
125 lndustriiske in skladiSdne stavbe 3,0
126 Stavbe sploSnega druZbenega pomena 3,0
127 Druqe nestanovaniske stavbe 2,0

2420 Drugi gradbeni inZenirski objeKi 2,O

Vrsta komunalne opreme Oskrbno obmoeje
Prispevna stopnia
zavezanca ,r"r1 P/ol

OSO C 45

Kanalizaciia OSO K 40

Vodovod OSO V 45

Prostori za ravnanje z odpadki OSO PRO

Javne povrsine OSO JP 55
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IV, IZRAEUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. dlen
Formulo za izraeun vi6ine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za
obstojedo komunalno opremo doloda Uredba.

1 1. dlen
(1) Komunalni prispevek zavezanec pla6a v enkratnem znesku, lahko pa se z Obdino Poddetrtek
dogovori tudi o pladilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Obdino Poddetrtek
sklene pogodbo, ki natan6neje opredeli pogoje obrodnega odplacevanja komunalnega prispevka.

(3) Zavezanec za pladilo komunalnega prispevka vlo2i vlogo za obrodno pladilo v 30 dneh od
prejema odlodbe o odmeri komunalnega prispevka.

(4) Prikljueek 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 re6i vlogo za obrodno pladilo komunalnega
prispevka, predstojnik obdine z zavezancem sklene pogodbo o obro6nem pladilu komunalnega
prispevka.

(6) Kolikor zavezanec zamudi s pladilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojinje pladilo
celoten dolg, ki se izterja preko e-izvr.Ebe oziroma se takoj unovdi zavarovanje za poplafilo
preostalega dolga.

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

12. tlen
(1) V primeru ru5enja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objeka na isti gradbeni
parceli, se za nov objeK, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga rusi, poravnane
obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero
je objeh v dasu rusitve zakonito prikljuEen.

(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prej5njega odstavka, se investitorju odmeri na nadin, da se
izraduna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objek, ki
se ga ru5i. ee je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obraduna. V primeru negativne razlike se
komunalni prispevek ne obraduna in ne vrada.

(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko pla6a v najved 12-ih zaporednih mesednih obrokih,
vendar viSina posameznega obroka ne sme biti ni:ja od 200 €.

(7) V primeru pladila na obroke, zavezanec plaiilo dolga zavaruje z zastavo nepremidnine ali z
zavarovanjem pri zavarovalnici. StroSki izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroski ipd.)
bremendo zavezanca.



V. OPROSTIryE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. dlen
('l) Pladilo komunalnega prispevka za obstojedo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo
naslednjih vrst objektov:

. za gradnjo gospodarske javne infrastruKure, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne
opreme oziroma, ki nima samostojnih prikljudkov na komunalno opremo,

. za gradnjo enostavnih objeKov,

. za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priklju6kov na komunalno opremo
in se gradijo kot pomo2ni objeKi ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objeKa,

. v primeru nadomestitve objeKov zaradi naravne nesreee, v obsegu nadomesdenega
objeKa, pri 6emer je lahko lokacua nadome56enega objeKa v primeru, ko nadomestitev na
obstoje6em stavbnem zemlji56u oziroma gradbeni parceli ni moZna, tudi na drugi,
nadomestni lokacUi,

. za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in

katerih investitor je obdina ali driava in so namen.jene za izobraievanje, znanstveno-
raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knji2nice, gasilske domove, opravljanje obredov in
Sport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikaci.je vrst objektov.

(2) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prejsnjega 6lena mora Obdina Poddetrtek oprosdena sredstva v
enaki vi5ini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov obdinskega proraduna.

VI. PRETEKLAVLAGANJA

14.6len
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoje6o komunalno opremo se na podlagi vloge

zavezanca za pladilo komunalnega prispevka upoitevajo pretekla vlaganja v obstojedo komunalno

opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstojede komunalne opreme

bodisi v obliki finandnih ali drugrh sredstev.

(2) Zdvezanec za pladilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz
prej5njega odstavka pristojnemu obeinskemu organu dolZan predloZiti vsa zahtevana dokazila. Pri

uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objeKa je zavezanec dolzan predloziti podatke o

odstranjenem objektu.

(3) O upogtevanju predlozenih dokazil iz prejSnjega odstavka odlodi pristo.ini obeinski organ.

VI. PREHODNE IN KONCNE DOLOEBE

15. 6len

Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoje6o komunalno

opremo je na vpogled na sedeiu ob6ine Poddetrtek in na spletni strani Obdine Poddetrtek -
http.//podcetrtek.eu/

'16. 6len

Postopki odmere komunalnega prispevka, zaeeti pred uveliaviwiio tega odloka' se koncajo v skladu

s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvi.io'

17. 6len

ZdnemuveljavittegaodlokaprenehaVeljatiodlokoprogramuopremljanjastavbnihz€mljiseza
obstojecokomunalnoopremoinmerilihzaodmerokomunalnegaprispevkazaobmo6jeobiine



Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 7/12).
18. 6len

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

Stevilka
Poddetrtek, dne _

Zupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja
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Elaborat programa opremUanla za OPN Obaine Podienlek

SEZNAM POGOSTO UPORABUENIH KRATIC OZ. OKRAJSAV

Banka cestnih podatkovBCP

BTPO
Bruto tlorisna povriina stavbe ali povriina gradbenega in:enirskega objekta ali povriina
druqih qradbenih poseqov

cN (ReN) Cistilna naprava (Rastlinska iistilna naprava)

DpO: DtO Razmerje med delezem qradbene parcele stavbe (Dpo) in dele:em povriine objekta (Dte)

EPO Elaborat proqrama opremljania

Faktor namembnosti obiektaFn

Fp Faktor povriine

GJI Gospodarska javna infrastruktura

GZ Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, it.61117 in 72/17 popr.)

OPN Obtinski prostorski natrt
OPP N Obainski podrobni prostorski naart

oso Oskrbno obmoaje

PE Populacijska enota
POSZ Proqram opremljanja stavbnih zemljiit
Psz(i) Prispevna stopnja zavezanca (7o)

REN Reqister nepremianin

Uredba

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljiia in odloku o podlagah za odmero

komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo ter o izraiunu in odmeri

komunalneqa prispevka (Uradni list RS, 4t.20119, 30/9 - popr. in 34119)

ZUteP-2 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,5t.61117)
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1.1 Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljiii
Obaina Podaetrtek leii ob driavni meji s Hrvaiko v vzhodnem delu Slovenije, na obmotju
Kozjanskega. Nahaja se na obmotju nekdanje skupne Obiine imarle pri Jeliah, ki je nekot

obsegala skoraj iestkrat vetle obmotje oziroma celotno naravno geografsko enotno Smarsko-

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

o lokalni samoupravi leta 1994je najprej nastala Obaina Podaetrtek, s ponovno delitvUo obtin leta
'1998 pa se je ie ta razdelila na dve samostojni obtini: Podtetrtek in Bistrica ob Sotli. Sedei Obtine

Podtetrtekje v istoimenskem naselju Podtetrtek. Obtina Podtetrtek sodi v upravno enoto Smarje

pri Jeliah.

Sedanja obtina meji na severnem delu na obtini Rogaika Slatina in Smarje pri ieliah, na zahodu

na Obtino Sentjur pri Celju, na jugu pa na obiini Kozje in Bistrica ob Sotli. Na vzhodni strani meji

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

Sede2 sedanje Obtine Podietrtek je v istoimenskem naselju Podietrtek. Na obmotju obtine, ki

meri 60,56 km2, 2ivi v 26 naseljih 3.529 prebivalcev (SURS - po stanju 1.7.20201. Zraina razdalja

med skrajno severno in juino totko obtine je 15,7 km in med skrajno vzhodno in zahodno toiko
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
najvefja KS Podfetrtek, najmanjia paje KS Olimje. Najgostejeje naseljena KS Pristava pri Mestinju,

najredkeje pa KS Polje ob Sotli.

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

vpraianje meddriavnega sodelovanja na razlitnih podrotjih, pri katerih lahko obtina odigra
pomembno vlogo. Na obmotju Obaine Podietrtek je mednarodni mejni prehod lmeno. Status

maloobmejnih mejnih prehodov pa ie ni dokontno doloien. Doseienje le meddriavni dogovor
o prostem prehodu meje na podrotju Term Olimia, ki velja le za goste v tasu njihovega bivanja v

kraju.

V Obtini Podtetrtek se nahaja 26 nasel|l, ki so dokaj neenakomerno razporejena. Nekaj naselij je
nastalo na ravnini (Podtetrtek, Sela, Vonarje, lmeno), veliko jih je nastalo na griaevnatem svetu
(Olimje, .Jerf in, Gostinca, Veraie) in kot naselje na hribu (Sv. Ema). Obmotje obaine ni ravninski
svet, so le deli, kjer tetejo pritoki reke Sotle.

Najvetje itevrlo prebivalcev je v naselju Podtetrtek (587 prebivalcev), drugo naselje je Imeno s

325 prebivalci in na tretjem mestu je naselje Olimje s 259 prebivalci (SURS, 2020).

Demografska slika se odra2a tudi v poseljenosti prostora. Na.lpomembnelie naselje v obtini je
Podaetrtek, kile hkrati obiinsko srediite. Sledijo mu Pristava pri Mestinju, lmeno in olimje. poleg

teh nasell sta pomembni nasel.li tudi Viritanj in Polje ob Sotli, ki opravljata funkcle vsakodnevne
oskrbe. ostala naselja imajo le eno ali dve dejavnosti, med katerimi prevladuje trgovina s

prehrano, vetinoma so tudi opremljena z avtobusno postajo. Skoraj polovica naselij v obtini pa
nima prav nobene dejavnosti, prav tako niso opremljena s postajaliiaem javnega potniikega
prometa.
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AZAOPNO

Obstoj tako majhnega itevila centralnih naselij je prav gotovo pogojen z reliefnimi (naravno

geografskimi) in gospodarskimi razmerami. Na obmotju obtine so znatilna podeielska naselja.

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

se med posameznimi domovi razprostirajo kmetijske povriine (Viritanj, Nezbiie, Olimje...).

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

ki jo sestavljajo pretelno kmetije, obcestna pozidava ob glavnih komunikacljah (gre za novejio
pozidavo, ki se kaze kot iiritev strnJenih naselij ali kot intenzivna pozidava ob glavni cesti -
preobrazba obstojeaih razloienih naselij v gosto obcestno pozidavo), vedje obmotje samostojnih

kmetu, zidanice v kombinaciji s potitniikimi objekti (a!,tohtona struhura doiivlja preobrazbo, pri

iemer se ie vedno ohranja znaiilna podoba kulturne kraline), slemenska pozidava v kombinacyi

s samotnimi kmetijami na ju2nih poboijih, slemenska pozidava.

Poglavitna prometna Zila 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 obtini cestni mednarodni mejni prehod (lmeno). Ostale ceste, ki

povezujejo naselja v in izven obtine so lokalnega znataja. Kljub dobro prepredeni cestni mreii, je
le-ta v preteini meri v slabem stanju, predvsem zaradi plazovitosti terena. Bolj ko se dvigujemo v

gritevnat svet pa postajajo ceste vse bolj ozke in makadamske. V obiinije organizirano parkiriite
javnega znaiaja (v obiinski lasti), in sicer v naselju Podaetrtek. Vetja avtobusna posta1a, ki

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

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

obtino poteka tudi ielezniikl promet (enotirna Zelezniika proga) po progi Celj*-lmeno.

Obtina Podtetrtek je do priprave tega dokumenta odmerjala komunalni prispevek na podlagi

naslednjega pravnega akla: Odlok o progromu opremlionja stovbnih zemljiii zo obstoieto

komunolno opremo in merilih zo odmero komunolnego prispevko zo obmoije Obtine Podietrtek

(Urodni list RS it. 7/12).

Glavni razlog za prenovo POSZ je sprejetje Odloka o obtinskem prostorskem notrtu Obtine

Podietrtek (tJrodni list RS, ;t. 63n8) in sprememba zakonoda.ie 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 izrafunu in odmeri

komunalnega prispevka (Uradni list RS, 5t. 20119, 30/19 - popr. in 34/19) )e potrebno skladno s 34.

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

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

stavbnih zemljiit (Uradni list RS, it. 80/07, 61/17 - ztJreP -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 202.1.

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

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

oziroma objekti, natrtovani 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 objektov je dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiitih:
. ie se soiasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljiit po

pogodbi o opremljanju ali

. te investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme ob

upoitevanju dolotb iz drugega odstavka 150. tlena Zokon o urejonju prostoro.
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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 podroila prostorskega
natrtovanla, se je Obiina Podtetrtek (narotnik) odlotila za izdelavo Elaborata programa
opremljanja za OPN Obtine Podtetrtek 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 stavbnih
zemljiit in odloku o podlogoh zo odmero komunoLnego prispevko za obstojeto komunolno opremo
ter o izrotunu tn 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 (ZUreP-2) (Urodni list RS, it.61/17) in
Grodbeni zokon (GZ) (Urodni list RS, it. 61/17 in 72/17 - popr.).

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

za posamezne vrste obstojete komunalne opreme dolotijo naslednje podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo:

. stroiki obstojete komunalne opreme,

. preratun stro5kov obstojeae komunalne opreme na enoto mere in

. merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo.

Za dolotitev podlag iz prejinjega odstavka se za posamezno vrsto obstojeae komunalne opreme
doloti oskrbno obmoije.

Pritujoii elaborat programa opremljanja vsebuje:
. opis obmoija opremljanja in komunalno opremo na obmotju opremljanja,
. seznam upoitevanih veljavnih prostorskih izvedbenih ahov, strokovnih podlag in druge

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

Pri izdelavi elaborata programa opremljanja (v nadaljevanju EPO) so uporabljene osnove in
dokumentaclja, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani narotnika, investitorja in pristojnih
upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih narotnik in
izdelovalec EPO stavbnih zemljiit ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.

8ZaVita, svetovan ie, d.o.o



Elaboral programa opremLjanla za OPN Ob,crne Podcelrlel.

1.2 Podatki o narofniku in izdelovalcu POSZ

1.2.1 Naroinik
Narotnik:

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

Telefon:

Faks:

e-poita:
Predstavnica narotnika:

1.2.2 lzdelovalec

lzdelovalec:

Direktor:
Matifna itevilka:
lD it. za DDV:

Telefon:

Faks:

e-poita:
Predstavnik izvajalca:

Obtina Podietrtek
Tr<ka cesta 59

3254 Podtetrtek

g. Peter Misja

5883997000

sr 83117989
(03) 818 27 80
(03) 818 27 90

tajniswo.obcina@podcetrtek.sr
ga. Polona Novak

Zavita, svetovanje, d.o.o.

Tominikova 40
1000 Ljubllana

MatjaZ Harmel

6158234000

sr 92303633

041/ 711-194

info@zavita.si

Matev2 Premelt
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l 3 Namen in crlji POSZ

Namen EPO in POSZ je analiza obstojete komunalne opreme na obmotju OPN, uskladitev
gradnje oblektov in omreiij komunalne opreme ter pridobitev osnov za iz.tajanje obratuna
komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

Cilji izdelave EPO in POSZ so:
o analiziranje stanja obstojeae komunalne opreme;
. doloiitev podatki o oskrbnih obmoijih obstojeie komunalne opreme;
. dolotitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo.

1.4 Zakonske podlage za pripravo POSZ s kratkim povzetkom

Za pripravo EPO in POSZ so bili upoitevani spodaj navedeni predpisi:
. Zokon o urejonju prostoro (ZUreP-2) (Urodni list RS, it.61/17),
o Grodben[ zokon (GZ) (Urodni list RS, it. 61/17,72/17 - popr. in 65/20),
o Zokon o vorstvu okoljo (ZVOI) (Urodni list RS, it. 39/06 - urodno pretiiteno besedilo, 49/06

- ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNoirt, 57/08 - ZFO-IA,70/08, 108/09, 108/09 -
ZPNotrt-A,48/12, 57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg,84/18 -
ZIURKOE in 158/20),

. Zokon ojovnih financah (ZF) (Urodni list RS, it. 11/17 - urodno pretiiteno besedilo, 14/13 -
popr., 101/13, 55/15 - ZFisP,96/15 - Z|PRS1617 in 13/18),

c Zokon ojovnem norotonju (ZN-3) (Urodni list RS, it.91/15 in 14/18),
. Uredbo o progromu opremljanja stovbnih zemliiit in odloku o podlogoh za odmero

komunalnega prispevka zo obstojeio komunolno opremo ter o 'zrotunu in odmeri
komunolnega prispevko (Urodni List RS, it. 20,49, 30/19 - 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
zemljiitih. Gradnja objektovje dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemlliidih:

. te se sotasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opreml.ianje stavbnih zemljiit po
pogodbi o opremljanju ali

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

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

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

. stroiki obstojeie komunalne opreme,

. prerafun stroikov obstojete komunalne opreme na enoto mere in

. merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo.

Za dolotitev podlag iz prejinlega odstavka se za posamezno vrsto obstoJeie komunalne opreme
doloti oskrbno obmotje. Stroiki obstojete komunalne opreme se doloti.jo na podlagi:

r podatkov iz poslovnih knjig, ki jih vodijo 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 obstojeta komunalna
oprema, ali
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. dejanskih stroikov izvedenih investicij.

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

Merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo so:

o povriina gradbene parcele stavbe,
o bruto tlorisna povriina stavbe ali povriina gradbenega inZenirskega objeha ali povrirna

drugih gradbenih posegov,
o razmerje med dele2em gradbene parcele stavbe (DpO) in deleiem povriine objeha (DtO)

pri izratunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo,
. faktor namembnosti objekta (Fn) in
o Psz(i) - prispevna stopnja zavezanca (%).

1.5 Seznam upoitevanih prostorskih aktov, strokovnih podlag in druge

doku me ntac lje
Za pripravo EPO in POSZ so bili upoitevanih spodaj navedeni prostorski akti, strokovne podlage

in druge dokumentacUe:
. Odlok o obtinskem prostorskem natrtu Obtine Podtetrtek (Uradni list RS, it.63118),

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

merilih za odmero komunalnega prispevka za obmotje Obtine Podaetrtek (Uradni list RS

it.7 /12\ in

. Programu opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino Podaetrtek.

1.6 ObrazloZitev pogosto u porabljeni h pojmov

V nadaljevanju so, zaradijasnosti in lailega razumevanja dokumenta, podane obrazloiitve najbolj
pogosto uporabljenih pojmov.

Bruto tlorisna povriina stavbe je zmogl.jivost objekta, dolotena v skladu s standardom SIST ISO

9836, povriina gradbenega inienirskega objekta, dolotena kot bruto tlorisna povriina, izratunana

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

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

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

DruZbena infrastruktura so prostorske urediwe, namenjene izvajanju dejavnosti sploinega

pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine, ki so vjavnem interesu (dejavnosti s podrotja vzgoje

in izobra2evanja, znanosti, iporta, zdravstva, socialnega varstva, kulture in drugih dejavnosti

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

Gospodarska javna infrastruhura so objekti ali omreZja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih

javnih sluib skladno z zakonom ter objekti all omreija za druge namene vjavnem interesu, ki so

kot taki doloteni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi oblekti in omreZja v

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

Gradbena parcela stavbeje zemljiite, kije trajno namenjeno redni rabi te stavbe (ZUreP-2)-

Grajeno javno dobro so zemljiita, objekti in deli objektov, namenjeni takini sploini rabi, kotjo
glede na namen nlihove uporabe doloia zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno

javno dobroje driavnega in lokalnega pomena (ZUreP-2).

1'l
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Javna povriina je grajena in zelena povriina, namenjena sploini rabi, kot so javna cesta, ulica,

pasa:a, trg, trZnica, atrU, igriite, parkiriite, pokopaliite, park, zelenica, rekreacijska povriina in
podobna povriina (ZUreP-2).

Komunalna oprema so:

. objekti in omreija infrastrukture za izvajan)e obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluib
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

. objekti in omreZja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih sluZb

po predpisih, ki urejajo energetiko, na obmoajih, kjer.le prikljutitev obvezna,
. objekti grajenega javnega dobra, in sicer: obtinske ceste, javna parkiriita in drugejavne

povriine vjavni lasti (ZUreP-z).

Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Obtina z odlokom,
s katerim sprejme obiinski proradun, doloti komunalni prispevek kot namenski prihodek.
Sredswa, zbrana s komunalnimi prispevki, Iahko obiina porablja samo za namen gradnje
komunalne opreme skladno z naartom razvojnih programov obtinskega proratuna. (ZUreP-2).

Komunalni prispevek za obstojeao komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstojete
komunalne opreme, ki ga zavezanec plata obiini (ZUreP-2)

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

. javno elektroenergetsko omre2je,
o javno vodovodno omreije in
. javno kanalizacijsko omreije.

Ne glede na prejinji odstavek je komunalno opremljeno stavbno zemljiSte tudi stavbno zemljiite
za katerega:

. ni mogote izvesti prikljutka na javno vodovodno omreZje, vendar le, te iz obtinskega
prostorskega akta ali iz drugih podrotnih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja
obveznost prikljuievanja na javno vodovodno omreZje oziroma, da na njem ni oziroma
ne bo zagotovljena javna slulba oskrbe s pitno vodo;

. ni mogote izvesti prikljutka na javno kanalizacijsko omre7je, vendar le, te iz obtinskega
prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost
prikljutevanja na javno kanalizacijsko omreZje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo
zagotovljena javna sluZba odvajanja in tiitenja komunalne odpadne vode ali;

. ni mogote izvesti prikljutka najavno vodovodno in kanalizaciisko omreije, vendar le, te
iz obtinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhala, da na njem ne obstaja
obveznost prikljufevanja nalavno vodovodno in javno kanalizacr.lsko omreije oziroma, da
na njem nista oziroma ne bosta zagotovljeni javna sluzba oskrbe s pitno vodo in javna
sluiba odvajanja in tiitenja komunalne odpadne vode.

Omre7ja so omreija, kot so evidentirana v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. ie
podatek o omreijih iz evidence v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture ni razviden,
se za dolotitev opremljenega zemljilta lahko uporabi tudi druge evidence s katerimi razpolaga
obfina oziroma upravljavci infrastrukturn ih vodov (ZlJreP-2).

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

Nadomestna gradnjaje gradnja, pri kateri se najprej odstrani obstojeti ob.jekt in namesto njega
zgradi nov objekt (ZUreP-2).
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Namenska raba prostora 1e s prostorskimi akti dolotena raba povriin in objektov, ki ob
upoitevanju preteZnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti dolota namen, za katerega se lahko

te uporabl.lajo (ZU re P -2).

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

podlagi predpisov o evidentiranju nepremitnin (ZUreP-2).

Obmodje 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 (ZU reP-2).

Obstojeda komunalna oprema je komunalna oprema, ki je 2e zgrajena in predana v upravljanje

posameznemu izvajalcu gospodarskelavne sluibe (Uredbo).

Pogodba o opremljanju je dogovor med investitorjem ali investitorko in obtina s katerim se

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

katerem namerava graditi, te je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu

opremljanja. Stroike izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Stele se,

daje investitor na ta natin v naravi platal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, kijo
je sam zgradil. ie se nova komunalna oprema posredno ali neposredno prikljutuje na obstojeio
komunalno opremo oziroma bremeni ie zgrajeno komunalno opremo, je investitor dolian plaiati
ie pripadajoti del komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo (ZUreP-2).

Povriina zemljiSia pod stavboje povriina, doloiena v skladu s predpisi, ki dolotajo evidentiranje

nepremitnin (Uredbo).

Program opremljanja stavbnih zemljiii je dokument s katerim se natrtuje izva.lanje opremljanja

stavbnih zemljiii ter dolota finantna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih

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

elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentaclje v skladu s predpisi, ki urejajo

graditev. Program opremljanja sprejme obtinski svet z odlokom (ZUreP-2).

Razvoj stavbnih zemljiid pomeni zaporedje nairtovalskih, upravnih ali investicrjskih nalog, katerih

cilj je razvoj stavbnega zemljiita do najviije razvojne stopnje - urejenega zazidllivega zemljiita in
pozidava takinega zemlji(ta (ZUreP-2).

Stavbno zemljiiteje zemljiite, kije s prostorskimi akti namenjeno gradiwi obJektov (ZUreP-2).

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

obstojeae komunalne opreme, preratunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in

kvadratni meter bruto tlorisne povriine objekla (Uredbo).

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

uporablja, ne da bi se nanjo tudi prikljutil. Med to komunalno opremo praviloma spadalo objekti

grajenega javnega dobrega v javni lasti: obtinske ceste, javna parkiriiia in druge javne povriine

vjavni lasti (parki, zelenice, igriiia, objehi za opravljanje obvezne obtinske gospodarske javne

sluibe zbiranja komunalnih odpadkov ipd. (Uredba).

Zavita, svetovanie d.o.o 13
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2 ANALIZA STANJA OBSTOJECE KOMUNALNE OPREME

2.1 Cestno omreZje

I ' ,,:: , ,.lj:- ..r,:.i , +\'p , )r ,Jl r

Poglavitna prometna iila v obiini poteka iz celjske smeri po regionalni cesti Celje-Breiice: skozi

Pristavo pri Mestinju, Podtetrtek, lmeno, Prelasko in naprej proti Bre:icam. Ker obiina meji na

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

povezujejo naselja v in izven obiine so lokalnega znaiaja. Kljub dobro prepredeni cestni mreii, je
le-ta v preteini 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 Podtetrtek worUo:
. regionalna cesta Rl - 1239 (Mestinje - Golobinjek),
o regionalna cesta R'l - 1240 (Golobinjek - Bistrica),
o regionalna cesta R3 - 1169 (Lesiano - Golobinjek),
. regionalna cesta R3 - 7460 (Prelasko - Buie - Kozje),

o regionalna cesta R3 - 1414 (lmeno - Meja RH),

o lokalne ceste, javne poti, ki povezujejo ostala naselja med seboj in
r gozdne ceste.

Na obmotju obtine so torej kategorizirane drZavne, obiinske in gozdne ceste. Direkcija RS za

ceste upravlja z driavnimi cestami, Obfina pa z obtinskimi. Upravljavec gozdnih cestje Zavod za

gozdove Slovenije. DolTine cest, ki so v upravljanju Obtine Podaetrtek, so povzete iz evidence GJI

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

Preglednica 1: Vrste in dolzine cest na obmoiju obtine Podtetrtek

Kot del cestnega telesa se na obmotju obaine Podietrtek obravnavata tudijavna razsvetljava. Gre
le za tisto javno razsvetljavo, ki jo je gradila Obaina Podietrtek. Obstojeta javna razsvetljava je
urejena v naseljih Podfetrtek, lmeno, Pristava pri 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 km javne razsvetljave. Prikaz cestnega omre2ja je
podan v kartografski prilogi 1.

Preglednica 2: Podatki o obstojetem sistemu javne razsvetljave na obmotju obiine Podtetrtek

) 12 Ocena vrednosti obsto]e(ega cestrrega orr'etla
Vrednost obstojeaega 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 in so prikazane v preglednici

Lokalna cesta (LC) 91.7 59,19
OmreZ.je obainskih cest

lavne poti (lP) 77 .248,99

169J08,18

GJI (Obaina Podietrtek, ohober 2020)

Javna razsvetliava OmreZje javne razsvetljave km 9,3

JAVNA RAZSVETUAVA SKUPAJ q?
Obiina Podaetrtek,

december 2020

14

Vrsta omre4a Vrsta ceste
Doliina

lml
Vir podatkov

CESTE SKUPAJ

Vrsta om reija Vrsta obiekta Enota Stevilo Vir podatkov
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3. Za ceste zgrajene po letu 2011 pa ima obtina Podfetrtek v svojih evidencah vrednosti o

dejanskih stroikih izvedenih investiclj v cestno omreije in so prikazane v preglednici 4.

Preglednica 3: Vrednosti obstojetega cestnega omreZja zgrajenega do leta 2011

Preglednica 4: Vrednosti obstojeaega cestnega omreija zgrajenega od leta 2011 do 2020

Skupna vrednost obstojeiega cestnega omre2ja tako znai;a 25.41O.799,64 € z DDV.

Javne ceste

Vrednosti v POSZ iz leta 2011 so bile

opredeljene na podlagi dejanskjh

stroikov.
21.890.799,64

VREDNOST CESTNEGA OMREZA ZGRAJENEGA DO 201'1 21.890.799,U

POSZ OPN

Podtetrtek, 20'11

Dejanski stroiki v izgradnjo in

rekonstrukcUo cestnega omreija v
letih od 2011 do 2020.

3.s20.000,00
Cestno omreije, ploiniki,
kolesarske steze in javna

razsvetljava

3.s20.000,00

Obtina
Podaetrtek,

november 2020
VREDNOST INVESTICU V CESTNO OMREZE PO LETU 2011

ZaVita, svetovanje. d.o.o 15

vrsta stroika Opis
Vrednost

I€1
Vir podatkov

Vrsta stroSka Opis
Vrednost

I€I
Vir podatkov
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2.2 Kanalizacijsko om re2je

Na obmotju obaine Podtetrtek se nahaja iest lotenih kanalizacijskih sistemov: Pristava pri
Mestinju, Sveta Ema, Podaetrtek, Olimje, lmeno in Sedlarlevo, ki se zakljuiujejo z tistilno napravo.
Kanalizacrlsko omre2je Pristava pri Mestinju v vetini predstavlja fekalna kanalizacija v doliini 3,3
km in v manjiem delu meteorna kanalizacija v doliini 120 m. Kanalizacijsko omreije Sveta Ema
predstavlja fekalna kanalizacija v dolzini 3,2 km. Kanalizacijsko omreije Podtetrtek v veiini
predstavlja fekalna kanalizacija v dolZini 6,8 km, doliina meiana kanalizacija znaia 2,2km, dollina
meteorne kanalizacije pa 2,2 km. Kanalizacijsko omrezje Olimje predstavlja fekalna kanalizacr.la v
dolzini 2,6 km. Kanalizacijsko omreije lmeno predstavlja fekalna kanalizacija v dolzini 7,0 km.
Kanalizacijsko omreije Sedlarjevo predstavlja fekalna kanalizacija v dolZini 1,2 km in meteorna
kanalizacija v dol2ini 82 m. V spodnji preglednici so na podlagi zgoraj omenjenih podatkov
informativno prikazane vrste materialov kanalizacr.lskega sistema z oceno dol2ine vodov.

Preglednica 5: Dolzine kanalizacijskega omrezja glede na vrsto in material omre:ja

Preglednica 6: Vrste in itevilo drugih kanalizacijskih objektov na obmotju

Prikaz kanalizacljskega omreZja je podan v kartografski prilogi 2.

2 2 I Ocena vreCr-ost, obstorecella (ana z.tc,sr pr a orrrezta
vrednost obstojeiega kanalizacljskega omreija zgrajenega do leta 2011, kije uporabljena v tem
EPo, je bila doloiena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bili doloteni v veljavnem programu
opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obiino Podtetrtek in so prikazane v
preglednici 7. za kanalizacijsko omrezje zgrajene po letu 2o11 pa ima obtina podietrtek v svojih

Beton (vse vrste tudi
centrifuqirani) 442,51

Polietilen 1.614,40
meiani vod gravitacrski

Neznano 82,88

Beton (vse vrste tudi
centrifuqirani) 1.703,16

Polietilen 38,73

Polivinil klorid 21.15s,26

fekalni vod gravitacijski

Neznano 676,42
Beton (vse vrste tudi
centrifuqirana) 842,88

Polivinil klorid 1.324,81
meteorni vod gravitacUski

Neznano 263,24
SKUPAJ KANATIZACU 28.804,28

GJI (Obtina Podfetrtek,
oktober 2020)

Razbremenilnik 2

e istilna naprava 6

lzpust 12

Jaiek 738
Peskolov 100

SKUPAJ OBJEKTOV

GJI

(Obiina Podaetrtek,

oktober 2020)
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Vrsta

kanalizacijskega

voda

Tip ka nalizacijskega

voda
Material

Doliina

lml
Mr podatkov

Vrsta objektov
Stevilo objektov

lkosl
Vir podatkov

858
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evidencah vrednosti o dejanskih stroikih izvedenih investiclj v kanalizacljsko omreZje
prikazane v preglednici 8.

Preglednica 7: Vrednosti obstojeeega kanalizacijskega omreija zgrajenega do leta 2011

in so

Preglednica 8: Vrednosti obstojeaega kanalizacijskega omreija zgrajenega od 2011 do 2020

Skupna vrednost obstojeaega kanalizacijskega omreija tako znaia 3.688.121,82€ brez DDV (po

76.a tlenu ZDDV-1).

Vrednosti v POSZ iz leta 2011

so bile opredel.jene na
podlaqi deranskih stroikov.

1.327.985,82Javno kanalizac!jsko omreile

VREDNOST KANALIZACUSKEGA OMREZA DO 2011 1.327.98s,82

POSZ OPN

Podtetrtek,20ll

Kanalizacija Sedlarievo s CN 451.933,00

Kanalizaciia Pristava pri Mestiniu s CN 345.208,00

260.162,00Kanalizacija Sv. Ema s eN
Kanalizacija Skoia qora 54.739,00

141.843,00Kanalizacija Olimje
1.007.251,00Kanalizacija in eN lmeno

99.000,00Ostale investicile v kanalizacijsko omreije

Dejanski stroiki v izgradnjo
in rekonstrukcUo

kanalizacUskega omreija v

letih od 2011 do 2020.

VREDNOST INVESTICU V CESTNO OMREL E PO LETU 2011 2.360.136,00

Zavita svetovanle, d.o.o 1l

Vrsta stroika Opis
Vrednost

f€l
Vir podatkov

Obtina
Podfetrtek,

december 2020

Vrsta stroSka Opis
Vrednost

I€'I
Vir podatkov
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2.3 Vodovodno omreije

Skoraj celotno obmotje obtine Podtetrtek se s pitno vodo oskrbuje iz javnega vodovodnega
sistema, kije v upravllanju OKP d.o.o, javno podjetje za komunalne storitve iz Rogaike Slatine, ki

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

S pitno vodo izjavnega vodovoda se oskrbujejo skoraj vsa naselja v obtini (razen naselja Rudnica)

in posamezni objekti razpriene gradnje. Skupna doliina vseh vodovodnih sistemov v lasti obtine
znaia 143 km od tega je 3,7 km magistralnega omreija, 17,8 km primarnega omreija, 94,9 km

sekundarnega omreija in 27,2 km lerciarnega omre:ja. Grafitni prikaz vodovodnih sistemov je
podan v prilogi 3. V spodnji preglednici so na podlagi zgora1 omenjenih podatkov informativno
prikazane vrste materialov vodovodnega sistema z oceno doliine vodov.

Preglednica 9: Dol2ine vodovodnega omreija Podietrtek glede na prevladujoti material in profil

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

Preglednica 10: Vrste in itevilo drugih vodovodnih objektov na vodovodnem sistemu

maqistralno omre:ie Armirane centrifu qirane poliestrske cevi 3.700,24

Azbest cement, vlaknocement 7 32,91

Jeklo in nerjavete jeklo 19,02

Lito ielezo 3 2,50

Nodularna litina 15.976,05

pnmarno omrezje

Polietilen 1.054,92

Azbest cement, vlaknocement 4308,11

Jeklo in nerjavete jeklo 8,27

Lito Zelezo 7 ,13

Nodularna litina 1',]0,8 5

Polietilen 86.817,09

Polivinil klorid 1.326,67

Armirane centrifuqirane poliestrske cevi 1.045,15

Polipropilen 1.225,23

sekundarno omre2je

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

Polivinil klorid 25,87
terciarno omre:je

Neznano 14,78

143.663,50

GJI

(Obiina Podtetrtek,
oktober 2020)

Vodo h ra n 21

Lrpalrsce 10

Razbremenilnik 2

Jaiek 14
Zaietje 9

GJI

(Obaina Podietrtek,
oktober 2020)
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Vcta omreija Material
Dol2ina

lml
Vir podatkov

SKUPAJ DOLZNA VODOVODNEGA SISTEMA

VBta objektov Stevilo objehov [kos] Vir podatkov
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Hid rant 6

Ventil (EV, reducirni) 36

ZGtnik 4

Druqo 1

SKUPAJ OBJEKTOV 163

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

opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino Podaetrtek in so prikazane v

preglednici 11. Za Vodovodno omreije zgrajene po letu 2011 pa ima obtina Podtetrtek v svojih

evidencah vrednosti o de.janskih stroikih izvedenih investicU v vodovodno omreije in so prikazane

v preglednici 12.

Preglednica ll: Vrednosti obstojeaega vodovodnega omreija zgrajenega do leta 201'l

Preglednica 12: Vrednosti obstojetega vodovodnega omreija zgrajenega od 20'11 do 2020

Skupna vrednost obstojeaega vodovodnega omre2ja tako znaia 12.421.853,37 € brez DDV (po

76.a tlenu ZDDV-1).

9.487.133,37Javno vodovodno omre2je
Vrednosti v POSZ iz leta 2011 so bile

opredeljene na podlagi dejanskih

stroikov.
9.487.133,37

POSZ OPN

Podietrtek,20l1
VREONOST VODOVODNEGA OMREZA DO 201'I

2.934.720,00
Dejanski stroiki v izgradnjo in

rekonstrukcro vodovodnega omreija v

letih od 2011 do 2020.
Javno vodovodno omreije

2.934.720,00

Obaina Podfetrtek,
december 2020

VREDNOST INVESTICU V VODOVODNO OMREZE PO LETU 2011

19

vrsta stroska Opis
Vrednost

t€l
Vir podatkov

Vrsta stroika Opis
Vrednost

t€t
Vir podatkov
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2.4 Prostori za ravnanje z odpadki

-l
Obtina ima ure1en sistem zbiranla odpadkov v zbirnem centru Pristava, ki se nahaja na parcelnih

at.1537,1037 /21in '1068/3 k. o. 12'10 - Pristava (poleg iN Pristava). Grafitni prikaz lokaci.je zbirnega
centra je podan v prilogi 4.

Preglednica 13: Prostori za ravnanje z odpadki na obmoiju obaine Podaetrtek

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.

2.1 2 Ocer-:a ,i rL.dnost obstolec,l. prostoro,./ Za ,a.,/laf, e 7 odpaCki

Vrednost obstojedih prostorov za ravnanje z odpadki, ki je uporabljena v tem programu
opremljanja, je bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov investicu v gradnjo prostorov za

ravnanje z odpadki (podatki iz poslovnih knjig). Vrednosti obstojeaih prostorov za ravnanje z
odpadki so prikazane v spodnji preglednici.

Preglednica 14: Vrednosti obstojeaih prostorov za ravnanje z odpadki

Skupna vrednost obstojeaih prostorov za ravnanje z odpadki tako znaia 464.028,00 € z DDV.

Zbirni center Pristava 1

Skupai 1

Obtina Podfetrtek,
december 2020

Zbtni
center

Pristava

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

464.028,00

VREDNOST INVESTICIJ V PROSTOROE ZA RAVNANJE Z ODPADKI 464.028,00

Obtina
Podaetrtek,

december 2020
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Vrsta
Stevilo

lkosl
Vir podatkov

Vrsta stroaka Opis
Vrednost

t€l
Vir podatkov



2.5 Javne povriine

':
Urejene javne povriine najdemo v naseljih Pristava pri Mestinju, Viritanj, lmeno, Podtetrtek in

Bistrica ob Sotli. Povriine so razdrobljene in se vetinoma nahajajo ob cestah. Upoitevane so bila

vsejavna igriita, stadion in parkiriita s katerimi Obiina Podtetrtek upravlja. Glede na pridobljene

podatke in izvedena usklajevanja so bila v nadaljevanju kot osnova za izratun vrednosti javnih

povriin vkljuiena igriita, stadion in parkiri5ia, ki so podane v spodnji preglednici.

Preglednica.l5: Javne povriine na obmotju obaine Podaetrtek

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

obtini opredeljene kot grajeno javno dobro. Prikaz lokaci1' obstojefih javnih povriin je podan v

kartografski prilogi 5.

2.5 2 Ocena vr edrlost, obsto.Jecih ,1arrn h pov, irn

Vrednost obstojeiih javnih povriin, ki je uporabljena v tem EPO, je bila dolotena na podlagi

dejanskih stroikov investiclj v gradnjo igriSt, stadiona in parkiriid (podatki iz poslovnih knjig).

Vrednosti obstojeiih javnih povriin so prikazane v spodnji preglednici.

Preglednica 16: Vrednosti obstojeiih javnih povriin na obmotju obtine Podtetrtek

Skupna vrednost obstojetih javnih povriin tako znaia 567.306,00 € z DDV.

5lgriita
lgriiie Viritanj, igriite Polje ob Sotli, igriite lmeno,

iqriiae pri OS Pristava, iqrisie pri OS Podietrtek
1Stadion Stadion Podaetrtek

4Parkiriita
Parkiriite pri Jagru, parkiriite pri iportni dvorani,

parkiriaae pri obtinski stavbi, parkiriiie pri ZD

11

POSZ OPN Podaetrtek,

december 2020

Skupai

9.245,00lgriiae Viritanj

9.843,00lqriite Polje ob Sotli

39.660,00lgriiae lmeno

166.031,00lgrilae pri Ol Pristava

76.724,00lgriiie pri OS Podietnek

85.803,00Stad ion Podfetrtek

Dejanski stroiki investicij

izgradnje in urediwe

javnih povriin.

180.000,00
Parkiriiia (pri ]agru, pri iportni dvorani,

pri obiinski stavbi in pri ZD)

Obtina

Podaetrtek,

december

2020

567.306,00VREDNOST JAVNIH POVRSIN
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Vrsta OPIS Kolitina Vir podatkov

Vrsta stroika Opis
Vrednost

t€l
Vir podatkov
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31 Ocenjene povrSine gradbenih parcel stavb

Ocenjena vsota povriin gradbenih parcel stavb na oskrbnem obmoiju posamezne vrste obstojeae
komunalne opremeje vsota vseh gradbenih parcel oziroma njihovih delov na oskrbnem obmotju
posamezne vrste obstojeie komunalne opreme, na katerih je v skladu s prostorskim izvedbenim
aktom dovoljeno graditi stavbo ali je ie zgralena stavba, za katero mora zavezanec plaiati
komunalni prispevek za obstojeto komunalno opremo.

Kot vsota povriin vseh gradbenih parcel oziroma delov parcel, ki leZijo na oskrbnem obmotju, se

upoiteva povriina gradbenih parcel, na katerihje, v skladu s prostorskim aktom, dovoljeno graditi.
Podatki o povriini gradbenih parcel na oskrbnem obmotju so bili doloteni na podlagi vektorskih
podatkov Obtinskega prostorskega nafrta Obfine Podtetrtek. Skupna povriina vseh gradbenih
parcel,je bila dolotena na podlagi veljavnega prostorskega akta terje 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), letaliiaa (PL), povriine ieleznic QZ), pokopaliiia
(ZK) ter povriine za oddih, iport in rekreacijo (ZS).

Preglednica'17: Ocenjena povriina gradbenih parcel na oskrbnih obmotjih obtine Podtetrtek

3.2 Ocenjene bruto tlorisne povriine objektov
Ocenjena vsota bruto tlorisnih povriin objektov na oskrbnem obmoiju posamezne vrste
obsto1ete komunalne opreme je vsota bruto tlorisnih povriin obstojeiih ter po prostorskem
izvedbenem aktu dopustnih bruto tlorisnih povriin objektov na pozidanih in nepozidanih stavbnih
zemlji5tih, za katere mora zavezanec plaiati komunalni prispevek za obstojeto komunalno
opremo.

Kot vsota bruto tlorisnih povriin objektov na oskrbnem obmotju se itejejo 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
noirtu OPN Podtetrtek (Urodni list RS, it. 63/18). Podatki o bruto tlorisnih povriinah posameznih
obstojeaih objektov na obmotju obtine Podietrtek so bili povzeti po podatkih neto tlorisnih
povriin objektov iz popisa nepremitnin 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 povriine objektov. Podatki
Registra nepremitnin, so bili v nadaljevanju vezani na grafitne podatke evidence o digitalnih
podatkih o stavbah za obmoije obtine Podtetrtek (kataster stavb) (GURS, oktober 2O2O). Na ta
naiin je bil pripravljen digitalni sloj podatkov, na podlagi katerega je bilo mogote dolotati bruto
tlorisne povriine objektov znotraj posameznega oskrbnega obmotja. Glede na kataster stavb se
je na obmoiju obtine Podtetrtek v tasu priprave pritujotega programa opremljanja nahajalo
4.412 ob1ektov, od tega 3.697 objektov znotraj obmotlj stavbnih zemljiii, 715 oblektov pa izven
obmoiu stavbnih zemljiii. Analiza podatkov REN in pregled posnetkov DOF (merilo 1:5.000) sta
pokazala, da se med objekti izven stavbnih zeml1iit nahajajo tako stanovanlski objekti (od katerih

OSO C 3 .7 38 .87 I ,42 731.87 4,26 3.007.004,16

OSO K 1.47 2.892,23 307 .024,48 1 .165 .867 ,7 5

OSO V 2.921.511,24 535.972,39 2.385.538,85
OSO PRO 3.738.878,42 7 31.87 4,26 3.007.004.16

OSO_JP 3.738.878,42 731.874,26 3.007.004,16
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je veliko takinih, ki so komunalno opremljeni) kot pomo2ni 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 odlotrtev, da se tudi te objekte
vkljuti v bruto tlorisne povriine objektov, saj se prikljutulejo na gra1eno javno dobro (ceste,

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

omre2je.

Na podlagi zgoraj navedenih de.lstev in podatkov pridobljenih iz Registra nepremitnin je bila

dolotena bruto tlorisna povriina obstojetih objektov, ki za oskrbno obmotle cest znaia
726.066,73 m2. Tekom preverjanja grafitnih podatkov je bilo ugotovljeno, da je na obmotju
obtine Podietrtek trenutno prostih vet vetjih sklopov stavbnih zemljiii. Na podlagi grafitnega
sloja namenske rabe prostora in pregleda podatkov na podlagi posnetkov DOF (merilo 1:5.000)

1e bilo ocenjeno, da je v obtini Podtetrtek prostora ie za 796 novih objektov. V nadaljevanju je
bila na podlagi povpretne bruto tlorisne povriine obstojeaih objektov ocenjena tudi bruto tlorisna
povriina vseh predvidenih objektov, ki znaia 130.994,81 m2.

itevilo stavb s skupno in povpretno povriino stavb na oskrbnem obmotju je prikazana v spodnji
preglednici. V njejje prikazana tudi ocenjena bruto tlorisna povriina stavb na oskrbnem obmoiju.

lednica 18: Bruto tlorisna ovriina ob ktov na oskrbnih obm ih obtine PodaetrtekP

ZaVita, svetovanje, d.o.o

4.412 164,57 726.066,73
Register nepremianin in kataster

stavb (Obtina Podtetrtek,
oktober 2020)

OSO_C - obstojeti objekti

Ocena ZaVita,

december 2020
796 164,57 130.994,81OSO-C - predvideni objekti

857.061,54OSO-C - skupai

924 263,14 243.137,16

Register nepremianin in kataster

stavb (Obf ina Podaetrtek,

oktober 2020)
o5o K, obstojeai objekti

263,14 12.099,11
Ocena Zavita,

december 2020
OSO_K, predvideni ob.jekti

315.236,21OSO_K - skupai

166,77 491.306,40

Register nepremitnin in kataster

stavb (obtina Podtetrtek,
oktober 2020)

oso_v, obstojef i objehi 2.946

529 166,77 88.221,69
Ocena ZaVita,

december 2020
O5O V, predvideni objekti

579.528,09OSO_V - skupaj

164,57 726.066,73

Register nepremif nin in kataster

stavb (Obaina Podtetrtek,
oktober 2020)

4.412OSO_PRO - obstojeii objekti

164,57 130.994,81
Ocena Zavita,

december 2020
796

OSO_PRO - predvideni

objekti
857.061,s4OSO_PRO - skupaj

Register nepremiinin in kataster

stavb (obf ina Podtetrtek,
oktober 2020)

4 412 164,57 726.066,73OSO_IP ' obstojeii objekti

Ocena Zavita,

december 2020
164,57 130.994,81796OSO-IP - predvideni objekti

857.061,54OSO_.JP - skupaj
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4 DOLOCITEV PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA

OBSTOJEiO KOMUNALNO OPREMO

4.1 Oskrbna obmoija
Uredba dolota, da se za doloiitev podlag za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme
doloti oskrbno obmotje. Pri pripravi EPO 1e bilo ugotovljeno, da so cestno omreije, prostori za

ravnanje z odpadki inlavne 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 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 Skof;a gora. V skladu z 21. tlenom
Uredbe je bilo na obmoiju obtine Podtetrtek doloteno eno oskrbno obmotje za kanalizacrjo (v

nadaljevanju OSO_K).

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

Rudnica. V skladu z 21. tlenom Uredbe je bilo na obmofju obiine Podietrtek doloteno eno
oskrbno obmotje (v nadaljevanju OSO_V).

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

upoiteva povriina gradbenih parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi.
Podatki o povriini gradbenih parcel na oskrbnih obmotjih so bili doloieni na podlagi vektorskih
podatkov Obtinskega prostorskega natrta Obtine Podietrtek. 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 poseliWe (A), povriine vinskih kleti (Av),

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

druga obmotja centralnih dejavnosti (CD), gospodarske cone (lc), povriine okoljske infrastrukture
(O), povriine cest (PC), letaliita (PL), ostale prometne povriine (PO), povriine ieleznic Q2),
povriine pode2elskega naselja (SK), stanovanjske povriine (SS), pokopaliita (ZK), in povriine za

oddih, rekreacijo in iport (ZS).

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

V primeru cestnega omreija, prostorov za ravnanje z odpadki in javnih povriin tako oskrbno
obmotje predstavljajo vsa stavbna zemljiita na obmotju obtine Podtetrtek. V primeru
kanalizacijskega in vodovodnega omreija pa oskrbna obmotja predstavljajo zgolj tista stavbna
zemljiita, na katerih je priklop na kanalizacljsko ali vodovodno omreije mogot.

4.2 Skupni in dejanski stroiki

il l

Po tem EPO so skupni stroiki izgradnje komunalne opreme opredeljeni na podlagi podatkov, ki

so predstavl.jeni 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
obstojeae komunalne opreme.

Preglednica 19: Skupni stroiki po posamezni vrsti obstojeie komunalne opreme

.l 21 DFla.i( !i'ClS'. (lrri' r'-i'e ilr-r,er,'r-

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za doloieno vrsto komunalne opreme na oskrbnem
obmotju je viiina dejanskih stroikov komunalne opreme. Dejanski stroiki komunalne opreme so

tisti del skupnih stroikov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s platili
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 podroaja varstva okolja iz driavnega proratuna,
o sofinanciranj a izyadrye komunalne infrastrukture na podlagi predpisov, ki urejajo

dodeljevanje regionalnih dr2avnih pomoti ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim
in regionalnim razvojnim agencrjam,

. nepovratna sredstva Evropske unije za izgradnjo lokalne infrastrukture, sredstev iz cene
komunalnih storitev za izgradnjo komunalne infrastrukture, dolotenih v skladu s

predpisom, ki ureja naiin za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih
javnih sluib varstva okolja,

. zasebna vlaganja izvajalca gospodarske javne sluibe v komunalno infrastrukturo,

. zasebna vlaganja obtanov,
o delei skupnih stroikov, ki ga doloti Obiina in se ne prenese v dejanske stroike.

V skladu z zgoraj navedenim so brli od skupnih stroikov oditeti naslednji stro(ki predstavljeni v
spodnji preglednici.

Ceste OSO C 25 .410 .799 ,64
Kanalizacija OSO K 3.688.121,82

Vodovod OSO V 12.421.853,37

Prostori za ravnanje z odpadki OSO PRO 464.428,00

.lavne povriine OSO_JP 567.306,00
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Vrsta komunalne
opreme

Oskrbno
obmotje

Financiranje iz naslova
Vrednost

t€l

Ceste
Sofinanciranje infrastrukture s podrotja varstva

okolla iz driavneqa proratuna 963.046,00

KanalizacUa OSO K

Nepovratna sredstva Evropske un!je za izgradnjo lokalne

infrastrukture (Kanalizacija Sedlarjevo s CN)
385.637.00

Nepovratna sredswa Evropske unije za izgradnjo lokalne

infrastrukture (Kanalizacita Pristava pri N,lestinju s eN)
335.286,00

Nepovratna sredstva Evropske unije za izgradnjo lokalne

infrastrukture (Kanalizacija in fN lmeno)
97 3.147 ,30

Vodovod o50 v Nepovratna sredswa Evropske unile za izgradnjo lokalne

infrastrukture
2.540.792,00

Prostori za

ravnanje z

odpadki

Nepovratna sredstva Evropske unUe za izgradnjo
lokalne infrastrukture (Zbirni center Pristava)

301.713,00

javne povriine o50_JP

Fundacija za iport (lqri<fe lmeno) 'r 6.39 3,00

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

Sofinanciranje infrastrukture s podrotja varstva okolja iz

dr2avneqa proratuna (Parkiriiia) 103.146,00

El,rllorat programa oprenrljan]a za OPN Obarne Podaetrtek

Preglednica 20: Stroiki obstojeae komunalne opreme, ki se odStejejo od skupnih strogkov

Po tem programu opremljanja so skupni stroiki obstojete komunalne opreme opredeljeni na

podlagi podatkov, ki so predstavljeni v predhodnem poglavju. Na podlagi izvedene analize, kije
predstavljena v prejinjem poglavju po posamezni vrsti komunalne opreme so v nadalJevanju

podani skupni stroiki obstojeae komunalne opreme, od katerih so bili v nadaljevanju oditeti
stroiki predstavljeni v prej;nji preglednici. Tako dobljeni dejanski stroiki obstojeae komunalne
opreme, so predstavljeni v spodnji preglednici.

Preglednica 21: Dejanski stroiki po posamezni vrsti obstojeie komunalne opreme

Zgornje oznake pomenUo:
. 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 povriine objekta,
. So(i): stroiki posamezne vrste obstojeae komunalne opreme,
. IA6p(i): ocenjena vsota gradbenih parcel stavb na oskrbnem obmotju posamezne vrste obstojete komunalne

opreme,
r )Ae&g(T(i): ocenjena vsota bruto tlorisnih povriin objehov na oskrbnem obmoiju posamezne vrste obstojeie

komunalne opreme,
. i: posamezna vrsta obstojeae komunalne opreme.

24.447.753.64Ceste oso c
1.994.051,52Kanalizacija OSO K

Vodovod OSO V 9.881.061,37

OSO PRO 162.315,00Prostori za ravnanje z odpadki
445.761,00Javne povriine oso_.iP

OSO_C

OSO PRO

4.3 Preratun dejanskih stroikov obstojeae komunalne opreme na enoto

mere

Preratun stroikov obstojeae komunalne opreme na enoto mere za posamezno vrsto obstojete
komunalne opreme se izvede po enafbah:

Cpo(i) = So(i) / I Acp(i) in Cto(i) = So(i) / IAouen(i)

Vrsta komunalne opreme Oskrbno obmofie Vrednost [€]

26



E :i ,, li r,t,,;: ;lrlr.r !l-rr,ll lilr ., z.t Cpl.l Ci L r, :,:rl, etrl.,I

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

Preglednica 22: Preratun stroikov obstojete komunalne opreme na enoto mere za posamezno vrsto
obstojede komunalne opreme (Cpo)

V spodnji preglednici so preratunani dejanski stroiki za posamezno vrsto obstojete komunalne
opreme na enoto mere bruto tlorisna povriina oblektov (Cto).

Preglednica 23: Preratun strolkov obstojeie komunalne opreme na enoto mere za posamezno vrsto
obstojeae komunalne opreme (Cte)

4.4 Merila za odmero komunalnega prispevka za obstojefo komunalno

opremo
Merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo so:

. povriina gradbene parcele stavbe,

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

drugih gradbenih posegov,
. razmerje med deleiem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deleZem povriine objeha (Dto)

pri izraiunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo,
o faktor namembnosti objekta (F") in
o p,,(i): prispevna stopnja zavezanca (7o).

Pri odmeri komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo zaradi izboljianja

opremljenosti se za izraaun komunalnega prispevka namesto povriine gradbene parcele stavbe

upoiteva povriina, ki se doloti kot zmnoiek povriine zemljiiia pod stavbo in rafunskega faktola
povriine (Fr). Obtina dolodi vrednost Fp za posamezne vrste objektov, kot se razvritajo v skladu

s predpisom, ki doloia klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov. Fp se

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

in za vse vrste obstojeie komunalne opreme. ie obtina ne doloti Fp, se iteje, daje Fo enak 2,5.

Pri odmeri komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo zaradi izboljianja

opremljenosti se za izratun komunalnega prispevka upoiteva bruto tlorisna povriina stavbe,

doloiena na podlagi bruto tlorisne povriine stavbe iz uradnih nepremidninskih evidenc,

Ceste OSO C 3.007.004,16 24.447.753,64 8,13

Ka nallzacija oso K 1 .165 .867 ,7 5 1.994.051,52 1,71

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

Prostori za ravnanje z odpadki oso PRo 3.007.004,16 162.315,00 0,05

Javne povriine OSO JP 3.007.004,16 445.767,04 0,15

o50 c 857.061,54 24.447.753,64 28,53Ceste

1.994.051,52 6,33Kanalizacija OSO K 315.236,27

Vodovod OSO V 579.528,09 9.881.061,37 17,05

Prostori za ravnanje z odpadki o50 PRO 857.061,54 162.315,00 0,19

oso_lP 857 .061,54 445.767 ,00 0,52Javne povriine

21

Vrsta komunalne opreme
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Povriine parcel
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Cena ne enoto
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Vrsta komunalne opreme
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obiektov Im2l

Vrednost [€]
Cena ne enoto

l€lm'zl



pomno2ena s faktorjem 1,2. (e zavezanec dokale, da.je dejanska bruto tlorisna povriina stavbe
manjia od bruto tlorisne povriine, dolotene na ta naiin, se pri izratunu upoiteva manjia 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 legalizacijo obnojetih objektov, ie ta ie ni bil
odmerjen in platan oziroma na drug natin 5e niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s

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

Pri odmeri komunalnega prispevka za obsto1eio komunalno opremo zaradi gradiwe za stavbe, ki

se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne dolotijo gradbene parcele, ker se graduo na

zemljiitih, ki niso stavbna, se pri izrafunu komunalnega prispevka namesto povriine gradbene
parcele stavbe upoiteva povriina, dolotena na natin iz drugega odstavka tega poglavja.

Razmerje med delezem gradbene parcele stavbe (Dpo) in dele:em povriine objekta (Dto) pri
izratunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo je po tem EPO Dpo : Dt6 =
0,5 :0,5. To razmerje se uporablja za obratun komunalnega prispevka za oskrbna obmotja na
obmofju obaine Podtetrtek.

4 6 Faktor namembnosti obJekta (F.)

Obtina lahko za posamezne vrste objektov, kot se razvritajo v skladu s predpisom, ki dolota
klasifikaci.lo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, doloti faktor namembnosti
objekta (F,). Faktor F" se doloti do vkljutno klasifikacijske ravni razreda (oznaten s itirimestno
itevilko). Vrednosti F, za stavbe se dolotijo 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 posege se
dolotljo v razponu od 0,1 do 1,3.

F" mora biti enak za posamezne vrste objektov na obmoiju cele obtine in za vse vrste obstojeae
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 obmotju obtine Podtetrtek upoitevajo faktorji namembnosti, ki so
prikazani v spodnji preglednici.
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4.5 Razmerje med deleZem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deleZem

povriine objekta (Dto)

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

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



Preglednica 24: FaklotJi namembnosti objekta (Fn)

Klas. it. Vrsta objekta
Faktor namembnosti

obiekta (Fn)

111 Enostanovan jske stavbe 0,7

Dvostanovanjske stavbe 0,8

1122 Tri in vefstanovanjske stavbe 1,0

Stanovanjske stavbe za posebne druibene skupine 0,8

121 Gostinske stavbe 1,3

122 Poslovne in upravne stavbe '1,3

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost 1,3

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

125 lndustriiske in skladiifne stavbe '1,0

126 Stavbe sploineqa druibeneqa pomena 0,7

127 Druqe nestanovanjske stavbe 0,7

2420 Druqi q radbeni inZenirski objekti 0,5

3 Druqi qradbeni poseqi 0,5

4.7 Faktor povriine (Fo) pri izratunu komunalnega prispevka

zazdi izbol)aanja oprem ljenosti

Pri odmeri komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo zaradi izboljianja
opremljenosti se za izraiun komunalnega prispevka namesto povriine gradbene parcele stavbe

upoiteva povriina, ki se dolofi kot zmnoZek povriine zemljiita pod stavbo in raiunskega faktorja
povriine (Fr). Obtina doloii vrednost Fo za posamezne vrste objektov, kot se razvrifajo v skladu

s predpisom, ki dolota klasifikac|lo 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 obmotju cele obtine
in za vse vrste obstojede komunalne opreme. Pri izraiunu komunalnega prispevka zaradi

izboljianja opremljenosti se na obmotju obtine Podfetrtek upoitevajo faktorji povriine, ki so

prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 25: Faktor povriine (Fp)

4.8 Prispevna stopnja zavezanca (P 
'z)

Obtina za posamezno vrsto obstojeae komunalne opreme doloti prispevno stopnjo zavezanca

(P..). Prispevna stopnja zavezanca (P,,)je sorazmerni dele2 stroikov obstojete komunalne opreme

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

zavezanca (P,,) mora biti enaka za posamezno Vrsto obstojeae komunalne opreme na obmotju

Klas. it. V6ta objekta Faktor povriine (Fp)

111 Enostanovanjske stavbe )n
1121 Dvostanovanjske stavbe 2,0

1122 Tri in vefstanovanjske stavbe 2,4

1130 Stanovanjske stavbe za posebne druibene skupine 3,0

121 Gostinske stavbe 3,0

122 Poslovne in upravne stavbe 3,0

Trqovske stavbe in stavbe za storiwene dejavnost 3,0

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikac|l' 3,0

125 lndustrijske in skladiiane stavbe 3,0

126 Stavbe sploinega d ruibenega pomena 3,0

127 Druqe nestanovanjske stavbe 2,0

2420 Drugi gradbeni in:enirski objekti )n
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cele obiine. P,,je lahko najvet 100 odstotkov. ie obtina ne doloti prispevne stopnje zavezanca,

se 3teje, 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 (Ps.)

Ceste OSO C 45

Kanalizacija OSO K 4A

Vodovod OSO V 45

Prostori za ravnanje z odpadki OSO-PRO 55

Javne povriine oso_lP 55

ZaVita, svetovanje, d.o.o 30

Vrsta komunalne opreme Oskrbno obmodie Prisoevna stoonia zavezanca (P*) [%]
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IZRAdUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5..1 lzraiu n komunalneqa prispevka

Za izratun komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo se najprej dolotijo vrste
obstojeae komunalne opreme, na katero zavezanec prikljuti svoj objekt oziroma mu je
omogotena 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 prikljutuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa

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

. te se komunalni prispevek odmerla zaradi izboljianja opremljenosti, se komunalna
oprema dolofi 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 delei komunalnega prispevka, ki odpade na

gradbeno parcelo stavbe, in delez, ki odpade na bruto tlorisno povriino stavbe, in sicer po
naslednji enaibi:

KPou'to;*.(i) = ((Ace x Cp.(i) x Dpo) + (Asravaex Ct (D x Dt x F^))x Po(i)

Zgornje oznake pomenijo:
. KPobior"r"(i):znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme,
. AGp: povriina gradbene parcele stavbe,
. CpJi): stroiki posamezne vrste obstojete komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
. Dp.: delei gradbene parcele stavbe pri izratunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo,
. As ver: bruto tlorisna povriina stavbe,
. Ct.(i): stroiki posamezne vrste obsto.iete komunalne opreme na m2 bruto tlorisne povrSine ob.ieha,
. DL: delei povriine objeha pra izraaunu komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo,
. F": faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
. P,,(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstojeie komunalne opreme (%),

. i: posamezna vrsta obstojete komunalne opreme.

Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ure.ja prostor, ne dolotijo gradbene parcele (glej 180.

ilen ZUreP-2), se komunalni plispevek za obstojeto komunalno opremo izratuna le od dele2a, ki

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

ne dolotijo zato, ker se grad!1o na zemljiitih, ki niso stavbna. Takinim stavbam se komunalni
prispevek za obsto.jeao komunalno opremo izratuna tako od deleia, ki odpade na gradbeno
parcelo, kot od deleia, ki odpade na bruto tlorisno povriino stavbe.

Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstojete komunalne opreme se za gradbene

inienirske objekte izraiuna po naslednji enatbi:

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

Zgornje oznake pomenijo:
. AGo: povriina gradbenega inienirskega objekta,
o druge oznake pomenUo enako, kotje doloaeno v prejSnjem odstavku

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

seitevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstojeae komunalne opreme:

KPob.toj"d, = fKPouttq"tr(i),
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pri aemerje:
. KPoosrqera zn€Sek komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.

Komunalni prispevek za obstojeao komunalno opremo, ki se odmerya zavezancu zaradi
spremembe zmogljivosti ali namembnosti obJekta, se izratuna tako, da se izratunata viiina
komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo po spremembi zmogl.jivosti 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. Ceje razlika negativna, se

z odmerno odlotbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstojeto komunalno opremo Ze

poravnan.

ie Obtina predpiie delno ali celotno upoitevanje preteklih vlaganj v primeru odstranitve in

gradnle novega objekta, se pri izrafunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo
smiselno uporabUo dolotbe prejinjega odstavka.

Pri izratunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo zaradi graditve na

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

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

. te je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil platan komunalni prispevek,
prenehalo veljati in se objekt ni zaiel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vratila
komunalnega prispevka.

Zavita, svetovanje, d.o.o 32
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5.2 lnformativni izraiun komunalnega prispevka

Primer izraiuna komunalnega prispevka na obmotju naselja Podfetrtek. Skupna bruto tlorisno
povriina objekta zna(a 180,00 m2. Povriina gradbene parcele (zazidljivo zemljiiie), ki neposredno
pripada objektu pa znaia 600,00 m2. Parcela bo opremlena z vso razpoloiljivo 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:

Vhodni podatki
povrilno grodbene parceLe (nl)
bruto tlorisno povritno (fi|)
foktor dejovnosti
DP"

Cpo

Prisryvno stopnjo zovezonco (W)
Ceste

Konolizoclo
Vodovod

Prostori zo rovnonje z odpodki
Jovne povriine
Komunalni prispevek za obstoje.o komunalno

EURltl
EUR/ti

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,s

0,5

14,18

9,62

Enota

nl
nl
(e n osto n ovonj ske stovbe)

R

ok

EU

45

40
45

55

55

3.370,96
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6 OPOZORILO O CELOV|TOSTI ELABORATA PROGRAMA OPREMLjANJA
EPO in POSZ sta izdelana v skladu z Uredbo o progromu opremLjonjo stovbnih zemljiit in odloku
o podlogoh zo odmero komunolnego prispevka zo obstojeto komunoLno opremo ter o izroiunu in
odmer[ komunaLnego prispevka (Urodni tist RS, it.20/19, 30/79 - popr. in 34,49), ki opredeljuje tudi
podrobno vsebino EPO in POSZ. Pri zasnovr vsebine so bili smiselno upoitevani ludi Zokon o
urejonju prostoro (ZUreP-2) (Urodni list RS, it. 67/17).

Priaujoti EPO in POSZ sta bila pripravljena na podlagi dokumentacije in podatkov, ki jih je
izdelovalec pridobili s strani narotnika (Obaina Podaetrtek) ter tokom usklajevanja z obtinsko
upravo Obtine Podtetrtek.

Obfina 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 komunolnega prispevko za obmodje Obtine Podeeftek (Urodni list RS it.7/12).

Glavni razlog za prenovo POSZ je sprejetje Odloka o obtinskem prostorskem noirtu 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)r in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljiit in odloku o podlagah za

odmero komunalnega prispevka za obstojefo 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.

flenom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka,
ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljiii (Uradni list RS, it. 80/07, 61/17 - ZUreP-2 in 2ofi9) in Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 5t. 95/07, 61/17 - ZUreP-2 in 20/19), uskladiti z
dolotbami te uredbe najpozneje do 30. marca 2021.

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

Vrednost obstojeiega cestnega omreija zgrajenega do leta 2011, kije uporabljena v tem EPO, je
bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bilidoloteni v veljavnem Programu opremljanja
in merila za odmero komunalnega prispevka za obiino Podietrtek. Za ceste zgrajene po letu 201-l

pa ima obtina Podtetrtek v svojih evidencah vrednosti o dejanskih stroikih izvedenih investiclj v
cestno omre2je.

Vrednost obstojefega kanalizacijskega omreija zgrajenega do leta 2011, kije uporabljena v tem
EPO, je bila doloiena na podlagi dejanskih stroikov, ki so bili doloteni v veljavnem programu

opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za obtino Podaetrtek. Za kanalizaci.lsko
omreije zgrajene po letu 2011 pa ima obiina Podtetrtek v svojih evidencah vrednosti o dejanskih
stroikih izvedenih investici.l v kanalizacljsko omre2je.

Vrednost obstojeaega vodovodnega omreija zgrajenega do leta 2011, ki je uporabllena 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 Podaetrtek. Za vodovodno
omreije zgrajene po letu 2011 pa ima obtina Podietrtek v svojih evidencah vrednosti o dejanskih
stroikih izvedenih investicu v vodovodno omre2.1e.

Vrednost obstojetih prostorov za ravnanje z odpadki, ki je uporabljena v tem programu
opremljanja, je bila dolotena na podlagi dejanskih stroikov investicrj 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 dolotena na podlagi
dejanskih stroikov investicij v gradnjo igriit, stadiona in parkiriSt (podatki iz poslovnih knjig).

Uredba dolota, 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, 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 prikazana

v kartografskih prilogah 1,4 in 5.

Na obmotju obiine Podtetrtek se kanalizacijsko omreZ.je nahaja v naseljih lmeno, Olimje,

Podietrtek Pristava pn Mestinju, Sedlaryevo, Sveta Ema in Skofja gora. V skladu z 21. tlenom
Uredbe je bilo na obmoiju obtine Podtetrtek doloteno eno oskrbno obmotje za kanalizacijo (v

nadaljevanju OSO_K).

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

Rudnica. V skladu z 21. alenom Uredbe je bilo na obmotju obtine Podtetrtek doloteno eno

oskrbno obmotje (v nadaljevanju OSO_V).

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

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

Podatki o povriini gradbenih parcel na oskrbnih obmotjih so bili doloteni na podlagi vehorskih
podatkov Obtinskega prostorskega nairta Obtine Podtetrtek. Na podlagi teh podatkov so bila

za doloiitev oskrbnega obmotja vzeta obmofja, 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), letaliita (PL), ostale prometne povriine (PO), povriine ieleznic P2),
povriine pode2elskega naselja (SK), stanovanjske povriine (SS), pokopaliita (ZK), in povriine za
oddih, rekreac'1jo in Sport (ZS).

Grafitni prikaz obmoija je povzet po mejah, ki so doloiene v veljavnem prostorskem aktu obtine.
skupna povriina gradbenih parcel, ki je 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), letaliita (pL), povriine
2eleznic QZ), pokopaliiia (ZK) ter povriine za oddih, Sport in rekreacljo (ZS).

V primeru cestnega omrelja, prostorov za ravnanje z odpadki in javnih povriin tako oskrbno
obmotje predstavljajo vsa stavbna zemljiita na obmoiju obtine podtetrtek. V primeru
kanalizacijskega in vodovodnega omreija pa oskrbna obmotja predstavljajo zgolj tista stavbna
zemljiifa, na katerih je priklop na kanalizaci.lsko ali vodovodno omreije mogoi.

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

Prostorski akt obaine, na podlagi kateregaje izdelan ta Epo 1e odlok o obtinskem prostorskem
noirtu OPN Podtetrtek (lJradni list RS, it. 63/18). Podatki o bruto tlorisnih povriinah posameznih
obstojetih objektov na obmoiju obtine Podietrtek so bili povzeti po podatkih neto tlorisnrh
povriin objektov iz popisa nepremitnin v RS, ki gaje izvajal GURS. podatki neto tlorisnih povriin
so bili pomnoieni s faktoryem 1,2 in tako so bile dobljene bruto tlorisne povriine objektov. podatki
Registra nepremitnin, so bili v nadaljevanju vezani na grafiine podatke evidence o digitalnih
podatkih o stavbah za obmotje obtine podtetrtek (kataiter stavb) (GURS, oktober 2020f Na ta
nafin je bil pripravrjen digitarni sroj podatkov, na podragi katerega je biro mogote dorotaii bruto

la,/ ti !,,/.t.,,/:,-ie .l I a 
35



lr(il,r rnl lr-rir :l,t,rIl-]rr llt.r .r ZTOPN Ottr n,,p!-11, elrl'k

tlorisne povriine objektov znotraj posameznega oskrbnega obmoaja. Glede na kataster stavb se

je na obmotju obtjne Podtetrtek v iasu priprave pritujotega programa opremljanja nahajalo
4.412 oblektov, od tega 3.697 objektov znotraj obmoiU stavbnih zemljiii, 715 objektov pa izven
obmotij stavbnih zemljiia. 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 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 odlotitev, da se tudi te objekte
vkljuii v bruto tlorisne povriine ob.jektov, saj se prikljutujejo na grajeno javno dobro (ceste,

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

Na podlagi zgoral navedenih dejstev in podatkov pridobljenih iz Registra nepremitnin je bila
dolotena bruto tlorisna povriina obstojeaih objektov, ki za oskrbno obmoile cest znaia
726.066,73 m2. Tekom preverlanja grafiinih podatkov je bilo ugotovljeno, da je na obmotju
obtine 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 obiini Podaetrtek prostora ie za 796 novih objektov. V nadaljevanju je
bila na podlagi povpretne bruto tlorisne povriine obstojetih objektov ocenjena tudi bruto tlorisna
povriina vseh predvidenih objektov, ki zna5a 130.994,81 m2.

Dejanski stroiki so bili doloteni v sodelovanju z obiinsko upravo Obtine Podietrtek. Od skupnih
stroikov so bila oditeta vlaganja, ki ne izhajajo iz obiinskega proratuna (gre za sofinanciranje
infrastrukture s podrotja varstva okolja iz drlavnega proratuna, nepovratna sredswa Evropske
unUe, dodeljevanje regionalnih driavnih pomoii ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim in
regionalnim razvolnim agencUam in zasebna vlaganja obfanov).

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

dokumentaci.la, ki jih je izdelovalec EPO prejel s strani naroanika, investitorja in pristojnih

upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naroanik in

izdelovalec EPO stavbnih zemljiia ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.

ZaVita. svetovanle. d.o.o
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