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ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA 
(druga obravnava) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine  Sveta Ana  
 
GRADIVO PRIPRAVILA:    ZUM d.o.o. Maribor 
                                          Občinska uprava  Sveta Ana 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A in 109/12) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list št. 39/10, 107/10) 
je Občinski svet Občine Sveta Ana na  svoji 13. redni seji dne  03.04.2013 sprejel 
predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana 
v predloženi obliki. 
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PREDLOG - druga obravnava 
 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A in 109/12) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list št. 39/10, 107/10) 
je Občinski svet Občine Sveta Ana na  svoji 13. redni seji dne  03.04.2013 sprejel 
 
 

 
 

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje občine Sveta Ana 
 
 
 

1. člen 
 

1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
občine Sveta Ana, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo in v naselju Lokavec načrtovano komunalno opremo. 

2) Odlok določa: 
- vrste komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se 

obračunava v komunalnem prispevku; 
- obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme; 
- skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;  
- preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto 

mere. 
3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje občine Sveta Ana«, ki ga je v marcu 2013 pod št. proj. 9013 izdelala 
gospodarska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, 
Maribor. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu občine Sveta Ana.  

 
 

2. člen 
 

Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen: 
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena na 

območju občine ali je v gradnji na območju naselja Lokavec in s katero upravlja 
občina Sveta Ana oz. posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem 
pooblastilu ter jo sestavljajo: 
- objekti vodovodne infrastrukture, ki je kot občinska gospodarska javna 

infrastruktura namenjena opravljanju storitev javne službe (v nadaljevanju: javni 
vodovod); 

- objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po odloku o kategorizaciji 
občinskih cest; 
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- objekti, namenjeni izvajanju javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v naselju Lokavec (v nadaljevanju: 
javna kanalizacija); 

2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem 
se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oz. območje njene 
uporabe; 

3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na 
projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem 
območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali 
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z 
obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe oz. so enaki stroškom, ki so 
dejansko nastali za gradnjo komunalne opreme;  

4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov 
komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka; 

5. objekt je stavba ali njen del oz. gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov; 

6. neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oz. 
tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 
9836; 

7. parcela oz. zemljišče je zemljiška parcela ali njen del ali več parcel ali več delov 
parcel, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora 
zavezanec plačati komunalni prispevek. 

 
 

3. člen 
 

1) Obračunska območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme. 

2) Za občinske ceste - lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) je določeno eno 
obračunsko območje. Obračunsko območje je določeno enotno za celo občino in 
obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih 
aktih občine namenjena poselitvi oz. je na njih dopustna gradnja. Obračunsko 
območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega 
odloka. 

3) Za javni vodovod je prav tako določeno eno obračunsko območje, ki obsega vsa 
zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine 
namenjena poselitvi oz. je na njih dopustna gradnja in so opremljena z vodovodnim 
omrežjem. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem delu elaborata iz 3. 
odstavka 1. člena tega odloka. 

4) Za javno kanalizacijo je določeno eno obračunsko območje, ki obsega zemljišča v 
severnem delu občine, ki so po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih 
občine opredeljena kot ureditveno območje naselja Lokavec. Obračunsko območje 
je prikazano v kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega odloka. 

 
 

4. člen 
 

1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v 
kartografskem delu elaborata iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.  

2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih 
območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih 
obračunskih območjih znašajo: 
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Vrsta komunalne Skupni stroški Obračunski stroški 
opreme € € 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 17.992.587 5.397.776 
Javni vodovod 5.550.122 4.440.098 
Javna kanalizacija 675.892 196.786 
SKUPAJ 24.218.601 10.034.660 

 
 

5. člen 
 
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem 
območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne 
površine objekta (Ct(i)), znašajo: 
 

Vrsta komunalne Obračunski stroški na enoto (€/m2) 
opreme parcele Cp(i) NTPO Ct(i) 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 2,36 10,79 
Javni vodovod  1,94 8,87 
Javna kanalizacija  0,99 3,98 

 
 
 

6. člen 
 

1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani 
na dan 31.12.2012. 

2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z 
indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«. 

3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi v uradnem glasilu 
občine.  

 
 
 

7. člen 
 

1) Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in 
prične veljati petnajsti dan po objavi. 

2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor. 
 
 
 
Številka:42203-01/2011                                                                              
Datum:  03.04.2013 
  
 
 

                                                                                  Župan občine Sveta Ana 
                                                                                 Silvo SLAČEK 
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OBRAZLOŽITEV 
 

1. IZHODIŠČA 
 
Z odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč, s katerim se določijo 
osnove za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini 
Sveta Ana. Gre za instrument, ki ga v povezavi z opremljanjem stavbnih zemljišč ter 
plačilom dela stroškov gradnje komunalne opreme opredeljuje Zakon o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12). 
ZPNačrt, ki je pričel veljati 28.04.2007, opredeljuje v povezavi z opremljanjem stavbnih 
zemljišč dva ključna instrumenta, in sicer program opremljanja stavbnih zemljišč in 
komunalni prispevek, ki ju vsebinsko povezuje in kot celoto integrira v sistem urejanja 
prostora in vodenja prostorske politike v občini. 
 
ZPNačrt opredeljuje, da je opremljanje stavbnih zemljišč projektiranje in gradnja 
komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so 
potrebni, da se lahko prostorske ureditve oz. objekti, načrtovani z občinskimi 
prostorskim akti, izvedejo in služijo svojemu namenu.  

Komunalno opremo pri tem predstavljajo: 

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 

- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge 
javne površine. 

 
 
S programom opremljanja se določi: 
- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi 

in rekonstruirati skladno s prostorskim aktom občine; 
- roke za gradnjo komunalne opreme; 
- podlage za odmero komunalnega prispevka.  
 
Občina pripravi tudi program opremljanja za obstoječo komunalno opremo, s katerim 
zagotovi predvsem ustrezne podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo. Tak program opremljanja se sprejme za celotno območje občine, v 
njem pa se ovrednoti vsa obstoječa komunalna oprema. 
O sprejemu takega programa opremljanja pa mora občina obvestiti tudi ministrstvo, 
pristojno za urejanje prostora. 
  

Program opremljanja pripravi pristojni organ občinske uprave na podlagi občinskega 
prostorskega načrta oz. do njegovega sprejema na podlagi veljavnih prostorskih 
planskih in izvedbenih aktov občine, sprejme pa ga občinski svet z odlokom. 
 
 
Vsebina in metodologija priprave programa opremljanja sta opredeljena: 
- v Uredbi o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. list RS, štev. 80/07; v 

nadaljevanju: uredba) 
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- v nekaterih določilih Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. list 
RS, štev. 95/07; v nadaljevanju: pravilnik).  

Oba predpisa sta bila sprejeta na podlagi ZPNačrt in sta pričela veljati v jeseni 2007 
(uredba je pričela veljati 19.09.2007, pravilnik pa 20.10.2007). 
 
 
2. CILJI IN OSNOVNE REŠITVE ODLOKA 
 
Program opremljanja stavbnih zemljišč v občini Sveta Ana predstavlja osnovo za 
zagotovitev z zakonom skladnih osnov za odmerjanje komunalnega prispevka za 
občino kot celoto. Z njim bo občina zagotovila ustrezne osnove za odmerjanje 
komunalnega prispevka, merila in način odmere ter druga določila v zvezi s komunalnim 
prispevkom pa bo opredelila v posebnem odloku o komunalnem prispevku. 
 
Program opremljanja je izdelan za celotno območje občine Sveta Ana. Upošteva vso 
obstoječo komunalno infrastrukturo, ki jo je v skladu z zakonskimi določili mogoče šteti 
za komunalno opremo, ob tem pa tudi načrtovano komunalno opremo v delu naselja 
Lokavec. Obravnava: 

- javne občinske ceste, kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih cest 
(Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Ana; Uradni list RS, štev. 
33/09); 

- javno občinsko vodovodno omrežje (javni vodovod); 
- kanalizacijo in čistilno napravo, zgrajeni v Lokavcu (javna kanalizacija); 
- ostalo komunalno opremo (vodovod, cesta z javno razsvetljavo), ki je načrtovana 

z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za stanovanjsko naselje Lokavec 
(MUV, št. 20/12; v nadaljevanju: OPPN) 

 
Drugih vrst gospodarske javne infrastrukture (npr. elektroenergetska infrastruktura, 
telekomunikacijsko omrežje, državne ceste idr.), ki je pomembna za opremljenost 
stavbnih zemljišč ter za funkcioniranje na stavbnih zemljiščih zgrajenih objektov, ni 
mogoče obravnavati kot komunalno opremo v smislu opredelitve iz ZPNačrt, na javno 
kanalizacijo pa zaenkrat novo priključevanje ni možno. 
 
V program opremljanja so zajete še naslednje vsebine: 

- glede na kvaliteto in razvejanost oz. dejanski obstoj komunalne opreme je 
območje občine po posameznih vrstah komunalne opreme razdeljeno na 
obračunska območja; 

- za vsako vrsto komunalne opreme so po obračunskih območjih izračunani skupni 
in opredeljeni obračunski stroški; 

- obračunski stroški za posamezne vrste komunalne opreme so preračunani na 
enoto, t. j. na m2 parcele (Cp(i)) in m2 neto tlorisne površine objektov (NTPO; 
Ct(i)); 

- zapisana so določila v zvezi z indeksiranjem obračunskih stroškov po enoti. 
 
 
3. DOLOČITEV OBRAČUNSKIH OBMOČIJ 
 
Za posamezne vrste komunalne opreme v občini Sveta Ana so določena obračunska 
območja.  
Obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno 
vrsto komunalne opreme oz. območje njene uporabe in se določi za posamezne vrste 
komunalne opreme. 
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V občini Sveta Ana so obračunska območja določena na naslednji način: 
- za občinske javne ceste, t.j. za lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) je določeno 

enotno oz. eno obračunsko območje, ki obsega vsa zemljišča v občini, ki so po 
veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine namenjena poselitvi oz. 
je na njih dopustna gradnja; 

- za vodovodno omrežje oz. za javni vodovod je prav tako določeno eno 
obračunsko območje na enak način, kot za občinske javne ceste, in sicer tako, 
da zajema vsa zemljišča v občini, namenjena poselitvi; 

- za javno kanalizacijo je določeno eno obračunsko območje v delu občine, ki je 
opremljen z navedeno komunalno opremo; gre za ureditveno območje naselja 
Lokavec. 

 
Na posameznem obračunskem območju so opredeljene količine stroškovnih nosilcev. 
Gre za parcele, ki so že pozidane ali jih bo po veljavnih prostorskih aktih občine še 
mogoče pozidati ter za neto tlorisne površine objektov - obstoječih in tistih, ki jih bo po 
določilih veljavnih prostorskih aktih občine še mogoče zgraditi. 
Na podlagi ustreznih evidenc, analiz in strokovnega metodološkega instrumentarija so 
za posamezna obračunska območja ugotovljene naslednje površine: 
 

Vrsta komunalne Parcele v OO NTPO v OO 
opreme m2 m2 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 2.291.826   500.457   
Javni vodovod 2.291.826   500.457   
Javna kanalizacija 199.595 49.430 

 
 
 
4. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME 
 
Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju so 
stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na 
obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki 
bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu 
primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe. Skupni stroški za tisti del 
komunalne opreme, ki je bila pravkar zgrajena (gre za javno kanalizacijo v Lokavcu), so 
v programu opremljanja vrednoteni po dejanskih stroških za njeno izgradnjo. 
Načrtovana komunalna oprema v delu naselja Lokavec (vodovod, cesta z javno 
razsvetljavo) je ocenjena na podlagi idejnih rešitev oz. idejnih zasnov, ki jih vsebuje 
OPPN. 
 
Obračunski stroški komunalne opreme na obračunskem območju so tisti del skupnih 
stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in 
bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka.  
Za obravnavano komunalno opremo v občini Sveta Ana so obračunski stroški nižji od 
skupnih stroškov za posamezne vrste komunalne opreme. Njihova višina je določena 
na naslednji način: 

- za občinske javne ceste: obračunski stroški so določeni v višini 30 % skupnih 
stroškov; 

- za javni vodovod: obračunski stroški so določeni v višini 80 % skupnih stroškov; 
- za javno kanalizacijo: obračunski stroški so enaki (so)financerskemu deležu 

občine Sveta Ana v celotni investiciji (29,115 % celotne investicije oz. skupnih 
stroškov). 

 



 162

 
Skupni in obračunski stroški so prikazani v tabeli v nadaljevanju.  
 
Vsi stroški veljajo na dan 31.12.2012 in vključujejo DDV. 
 

Vrsta komunalne Skupni stroški Obračunski stroški 
opreme € € 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 17.992.587 5.397.776 
Javni vodovod 5.550.122 4.440.098 
Javna kanalizacija 675.892 196.786 
SKUPAJ 24.218.601 10.034.660 

 
 
 
 
5. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NA ENOTO MERE: 
 
Izračunani obračunski stroški so preračunani na enoto mere. Preračun se opravi za dve 
osnovi, in sicer tako, da se izračuna: 

• strošek opremljanja m2 parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na 
obračunskem območju (Cp(i)) in 

• strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta (NTPO) s posamezno vrsto 
komunalne opreme na obračunskem območju (Ct(i)). 

 
Preračun stroškov na enoto mere je ena od ključnih osnov za odmero komunalnega 
prispevka, izrecno določenih v 82. členu ZPNačrt. 
 
Rezultati preračuna obračunskih stroškov za posamezne vrste komunalne opreme v 
občini Sveta Ana so predstavljeni v spodnji tabeli:  
 

Vrsta komunalne Obračunski stroški na enoto (€/m2) 
opreme parcele Cp(i) NTPO Ct(i) 

Lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) 2,36 10,79 
Javni vodovod  1,94 8,87 
Javna kanalizacija  0,99 3,98 

 
 
 
6. DRUGA DOLOČILA ODLOKA 
 
Odlok vsebuje še določila, v katerih pove datum izhodiščnega vrednotenja skupnih in 
obračunskih stroškov ter določa način njihovega indeksiranja.  
Stroški se indeksirajo letno, in sicer z indeksom cen, ki je izrecno opredeljen v 16. členu 
uredbe; gre za indeks, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«. 
 
 
 
7. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH STROŠKOV PO ENOTI POSAMEZNE VRSTE 
KOMUNALNE OPREME Z DRUGIMI OBČINAMI 
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V tabeli v nadaljevanju so za primerjavo prikazani podatki o višini obračunskih stroškov 
po enoti za posamezne vrste komunalne opreme za nekatere izbrane občine v Sloveniji.  
 

v € 
 

Občina Ceste Vodovod Kanalizacija 
 Cp(i) Ct(i) Cp(i) Ct(i) Cp(i) Ct(i) 

Sveta Ana 2,36 10,79 1,94 8,87 0,99 3,98 
Lenart 3,37-5,60 12,37-17,97 2,83 10,16 2,72 7,12 
Sveti Jurij v SG 5,84 – 13,19 17,32–22,47 3,12 8,27 6,78 11,56 
Sveta Trojica v SG 2,47 17,64 0,93 7,55 0,92 7,90 
Cerkvenjak 1,37 9,36 0,71 5,18 0,40 4,64 
Pesnica 10,51-10,80 34,83-38,30 0,52 - 0,54 1,73 - 1,90 3,02 - 6,81 9,86 – 23,62 
Kungota 2,45 – 2,61 9,21 – 11,04 2,12 8,25 2,41 8,52 
Moravske Toplice 2,08 11,78 1,25 7,24 2,39 – 3,75 9,75 – 14,83 
Radenci 3,38 16,26 2,72 13,09 3,56 16,14 
Kozje 9,42 19,69 5,22 10,95 2,35 5,23 
Rogatec 3,05 – 3,20 9,20 – 9,62 2,75 8,11 3,62 8,29 
Zreče 4,12 11,36 2,68 7,38 6,25 15,16 
Piran 18,77-43,23 52,05-115,2 13,47-19,87 37,16-62,67 7,60-15,20 19,51-39,02 
Povpr str. Pravilnik 4,00 10,00 1,00 4,00 3,00 8,00 
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