Občina Križevci
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

PROGRAM OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
za območje

OBČINE KRIŽEVCI
Prenova v letu 2016 – predlog za obravnavo na občinskem svetu

Ljubljana, november 2016

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Križevci
Prenova v letu 2016 - predlog za obravnavo na občinskem svetu
Naročnik:

Občina Križevci
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
Kontaktna oseba naročnika:
ga. Lidija Domanjko in g. Jožef Lebar

Izdelovalec POSZ:

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
Tominškova 40
1000 Ljubljana
Vodja projekta:
Klemen Strmšnik, univ. dipl. geog.
Člani projektne skupine:
Matjaž Harmel, univ. dipl. inž. gozd.
Nives Harmel, univ. dipl. ekon.
Milena Jaćimović Strmšnik, abs. geog.
Aleksandra Krajnc, univ. dipl. geog.
Tone Vertačnik, dipl. inž. les. (Tone Vertačnik s.p.)

Projekt:

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Križevci

Datum izvedbe:

November 2016

Številka pogodbe:

19/2016

Številka projekta:

087/2016

Ključne besede:

Program opremljanja stavbnih zemljišč, komunalna oprema, predvidena vlaganja, obračunska
območja, merske enote, ocena vrednosti komunalne opreme, skupni stroški, obračunski stroški,
komunalni prispevek, obračun komunalnega prispevka …

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Križevci

POVZETEK
Občina Križevci je k pripravi prvega Programa opremljanja pristopila leta 2007 in na njegovi osnovi sprejela Odlok o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št.
5/2008). Ker je Občina Križevci v letu 2015 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št.
82/2015) in v letu 2016 Odlok o prvih (1) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. __/2016), ter v letih od 2007 do 2016 izvedla nekaj investicij v izgradnjo komunalne opreme, prav tako pa ima v
tekočem in naslednjem letu (v letih 2016 in 2017) predvidene investicije v izgradnjo komunalne opreme, se je odločila za
prenovo programa opremljanja in pri podjetju ZaVita d.o.o. naročila prenovo »Programa opremljanja stavbnih zemljišča za
območje Občine Križevci«.
Program opremljanja stavbnih zemljišč je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS,
št. 80/07), ki opredeljuje tudi podrobno vsebino programa opremljanja. Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi
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, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07). Pri izdelavi POSZ so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je izdelovalec POSZ prejel
s strani naročnika, investitorja in pristojnih upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih
naročnik in izdelovalec POSZ ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo.
Potek priprave programa opremljanja:
Priprava programa opremljanja temelji na podatkih, ki jih imajo naročnik ali pooblaščeni upravljavci komunalne opreme v svojih
evidencah in bazah podatkov. Program opremljanja se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta oz. veljavnega
prostorskega plana občine ter analize obstoječe in predvidene komunalne opreme. Vsebina programa opremljanja je okvirno
določena v področni zakonodaji - podrobneje zahtevano vsebino določata Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt in Uredba
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Priprava prenove POSZ za območje Občine Križevci je bila izvedena na podlagi vsebine in podatkov obstoječega POZG za
območje Občine Križevci (Oikos d.o.o., september 2007). Podatki o obstoječi komunalni opremi so bili pridobljeni iz evidenc in
baz podatkov, s katerimi je naročnik že razpolagal in ustrezno posodobljeni.
Na začetku priprave POSZ Križevci je bil opravljen usklajevalni sestanek s predstavniki občinske uprave na katerem je bila
določena vsebina prenove POSZ Križevci in opredeljeni potrebni podatki. V nadaljevanju je naročnik posredoval vse potrebne
podatke o obstoječi in predvideni komunalni opremi, oceno njene vrednosti, načrt razvojnih programov, kontaktne podatke od
upravljavcev posamezne vrste komunalne opreme in digitaliziran prostorski plan občine. Sledila je analiza podatkov o obstoječi
komunalni opremi in določitev obračunskih območij posamezne vrste komunalne opreme.
Pri določitvi vrednosti obstoječe komunalne opreme in določitvi obračunskih območij je bilo izvedeno sprotno usklajevanje s
predstavniki občinske uprave. Na podlagi načrta razvojnih programov občine so bila analizirana predvidena vlaganja v gradnjo
komunalne opreme v tekočem in prihodnjem letu (2016 in 2017).
V naslednji fazi je bila izvedena določitev merskih enot (površina parcel in neto tlorisna površina objektov) za določena
obračunska območja, na katere so bili preračunani obračunski stroški komunalnega opremljanja. Sledila je izvedba modeliranja
višine komunalnega prispevka, ki je bila izvedena skupaj s predstavniki občinske uprave Občine Križevci in na podlagi le-tega so
bile določene podlage za odmero komunalnega prispevka. Po končni uskladitvi vseh dokumentov je bilo pripravljeno gradivo za
obravnavo in sprejem na Občinskem svetu Občine Križevci.
Obstoječa in predvidena komunalna oprema:
Prenova POSZ Križevci je bila izvedena na podlagi Programa opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Občine Križevci
(Oikos d.o.o., september 2007). Povzeta sta bila tako opis, kot vrednost komunalne opreme, pri čemer sta bila oba dela ustrezno
dopolnjena. Podatki o obstoječi komunalni opremi so bili pridobljeni iz evidenc in baz podatkov, s katerimi je naročnik že
razpolagal in ustrezno posodobljeni. Sprememba površin parcel in obračunskih območij je posledica sprejetja občinskega
prostorskega načrta Občine Križevci. Spremembe neto tlorisne površine objektov znotraj obračunskega območja so posledica
uporabe novejših podatkov Registra nepremičnin.
Obračunska območja in merske enote:
Iz izvedene analize je bilo ugotovljeno, da so cestno omrežje, prostori za ravnanje z odpadki in javne površine, ki so uporabljeni
v programu opremljanja, opredeljeni kot grajeno javno dobro. Iz navedenega izhaja, da je bilo za obe vrsti komunalne opreme
določeno eno obračunsko območje (v nadaljevanju OBO_C_1, OBO_PRO_1 in OBO_JP_1), ki so grafično prikazana v
kartografskih prilogah B, E in F.
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Obračunsko območje kanalizacijskega sistema je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na kanalizacijsko omrežje
oziroma območje njegove uporabe. Glede na stanje zgrajenega kanalizacijskega sistema in glede na potek kanalizacijskih vodov
je bilo določeno eno obračunsko območje in sicer kanalizacija Križevci (OBO_K_1), ki je kartografsko prikazana v prilogi C.
Obračunsko območje vodovodnega sistema je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na vodovodno omrežje oziroma
območje njegove uporabe. Glede na stanje zgrajenega vodovodnega sistema, glede na potek vodovodnih vodov in dejstvo, da je
po zagotovilih upravljavca vodovodnega sistema kakovost oskrbe s pitno vodo na območjih javnega vodovodnega sistema
povsod enaka, je bilo določeno eno obračunsko območje (OBO_V_1), ki je kartografsko prikazano v prilogi D.
Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na navedenih obračunskih območjih, se upošteva površina
zemljiških parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi. Podatki o površini zemljiških parcel na
obračunskih območjih so bili določeni na podlagi digitalnih podatkov občinskega prostorskega načrta Občine Križevci. Na podlagi
teh smo obravnavali območja, ki so po namenski rabi prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci opredeljena kot
stavbna zemljišča. Velja poudariti, da so bila v nadaljevanju izločena območja, ki se bodo urejala z državnimi prostorskimi akti.
Ob tem iz obračunskega območja nismo izločili ostalih območij, ki se urejajo z prostorskimi izvedbenimi akti (OPPN) saj gre za
območja, kjer je komunalna oprema pretežno že zgrajena. Na teh območjih bo sicer še prihajajo do novih gradenj in nujnih
razširitev obstoječega omrežja komunalne opreme, vendar za slednja ne bo potrebno pripraviti posebnih programov opremljanja
stavbnih zemljišč.
Skupna površina stavbnih zemljišč, ki smo jo določili na podlagi predloga prostorskega plana, je bila dodatno zmanjšana za
območja na katerih v skladu z OPN ni možno graditi objektov, za katerega bi se pobiral komunalni prispevek (grajeno javno
dobro). Ta območja so: površine cest (PC), površine železnic (PŽ) in območja okoljske infrastrukture (O).
V nadaljevanju so bile od grafično opredeljene površine obračunskega območja računsko odštete še:
 površine lokalnih in javnih cest, ki grafično niso določene v predlogu OPN, saj se nahajajo na območjih stavbnih
zemljišč.
V primeru cestnega omrežja in javnih površin tako obračunsko območje predstavljajo vsa stavbna zemljišča na območju občine
Križevci. V primeru vodovodnega in kanalizacijskega omrežja pa obračunska območja predstavljajo zgolj tista stavbna zemljišča,
na katerih je priklop na omenjeno komunalno opremo mogoč.
Podatki o neto tlorisnih površinah posameznih obstoječih objektov na območju Občine Križevci so bili povzeti po podatkih popisa
nepremičnin v RS, ki ga je v letih 2006/2007 izvajal GURS. Podatki, ki nam jih je v juniju 2016 posredoval naročnik, so bili v
nadaljevanju vezani na grafične podatke Evidence o digitalnih podatkih o stavbah za območje občine Križevci (kataster stavb)
(GURS, junij 2016). Na ta način je bil pripravljen digitalni sloj podatkov, na podlagi katerega je bilo mogoče določati neto tlorisne
površine objektov znotraj posameznega obračunskega območja. Ob tem je potrebno opozoriti, da smo pri kontroli dobljenih
rezultatov za posamezne objekte ugotovili nelogičnosti. Tako se v uradnih podatkih pojavljajo tudi objekti, katerih bruto tlorisna
površina tudi za desetkrat presega določeno neto tlorisno površino. Ker gre za napako v uradnih podatkih, slednje ni bilo
mogoče odpraviti, vendar ocenjujemo, da je delež tovrstnih objektov tako majhen, da bistveno ne vpliva na določene neto
tlorisne površine objektov.
Glede na kataster stavb se je na območju občine Križevci v času priprave pričujočega programa opremljanja nahajalo 2.905
objektov, od tega 2.854 objektov znotraj območij stavbnih zemljišč, 51 objektov pa izven območji stavbnih zemljišč. Analiza
podatkov REN in pregled posnetkov DOF (merilo 1:5.000) sta pokazala, da gre pri 51 objektih, ki se nahajajo izven območij
stavbnih zemljišč določenih v skladu z OPN Občine Križevci pretežno za razpršeno gradnjo. Glede na navedeno in po
posvetovanju s predstavniki občinske uprave Občine Križevci je bila sprejeta odločitev, da se tudi te objekte vključi v neto tlorisne
površine objektov, saj se priključujejo na grajeno javno dobro (ceste in javne površine), nekateri pa tudi na vodovodno omrežje in
kanalizacijo.
Tekom preverjanja grafičnih podatkov je bilo ugotovljeno, da je na območju občine Križevci trenutno prostih več večjih sklopov
stavbnih zemljišč. Na podlagi grafičnega sloja namenske rabe prostora in tekstualni del OPN Občine Križevci je bilo ocenjeno, da
je v občini Križevci prostora še za 609 novih objektov. V nadaljevanju je bila na podlagi tekstualnega dela OPN Občine Križevci,
ki določa faktor zazidanosti in faktor izrabe stavbnih zemljišč, ocenjena tudi neto tlorisna površina predvidenih objektov, ki znaša
91.218,89 m2, na obračunskem območju kanalizacije in vodovoda pa nekoliko manj.
Skupni in obračunski stroški:
Naročnik bo lahko odmeril komunalni prispevek za komunalno opremo, za katero so bile v programu opremljanja določeni skupni
in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na
obračunskem območju. Skladno z 12. členom Uredbe se kot skupni stroški komunalne opreme upoštevajo:
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stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški
rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme (t.i. stroški pridobivanja zemljišča);
stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme (t.i. stroški priprave zemljišča);
stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije).

Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se ne upoštevajo naslednji stroški:
• vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te opreme;
• prilagajanje obstoječe komunalne infrastrukture oskrbnim in tehničnim standardom in odpravljanje pomanjkljivosti na
obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.
Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme:
Vrsta komunalne opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Prostori za ravnanje z odpadki
Javne površine
V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.

Obračunsko območje
OBO_C_1
OBO_K_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1
OBO_JP_1

Vrednost [€]
12.317.568,03
5.936.256,34
3.028.447,26
344.890,56
872.904,84

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina
obračunskih stroškov komunalne opreme. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne
opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Obračunske stroške se dobi, ko se od skupnih stroškov odštejejo naslednji stroški:
 takse na podlagi zakona o varstvu okolja,
 sofinanciranje infrastrukture s področja varstva okolja iz državnega proračuna,
 sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture na podlagi predpisov, ki urejajo dodeljevanje regionalnih državnih
pomoči ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam,
 nepovratna sredstva Evropske unije za izgradnjo lokalne infrastrukture, sredstev iz cene komunalnih storitev za
izgradnjo komunalne infrastrukture, določenih v skladu s predpisom, ki ureja način za oblikovanje cen storitev obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
 zasebna vlaganja izvajalca gospodarske javne službe v komunalno infrastrukturo,
 zasebna vlaganja občanov,
 delež skupnih stroškov, ki ga določi Občina in se ne prenese v obračunske stroške.
Obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme:
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Ceste
OBO_C_1
Kanalizacija
OBO_K_1
Vodovod
OBO_V_1
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
Javne površine
OBO_JP_1
V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.

Vrednost [€]
11.776.799,05
3.941.019,71
1.830.689,16
344.890,56
311.010,12

Podlage za odmero komunalnega prispevka:
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (infrastrukture) na obračunskem območju je
višina obračunskih stroškov komunalne opreme (infrastrukture). Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih
stroškov komunalne opreme (infrastrukture), ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo
določljive zavezance.
V spodnji preglednici so podani skupni obračunski stroški za posamezno vrsto komunalne opreme z upoštevanjem obstoječe ter
predvidene opreme in preračunom na mersko enoto zazidljivih parcel (Cpi).
Preračun obračunskih stroškov na merske enote površine parcel po vrstah komunalne opreme (Cpi)
Površina parcel
Vrednost
Cena ne enoto
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
[m2]
[EUR]
[EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
3.631.772,89 11.776.799,05
3,243
Kanalizacija
OBO_K_1
2.484.476,59
3.941.019,71
1,586
Vodovod
OBO_V_1
3.452.617,35
1.830.689,16
0,530
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
3.631.772,89
344.890,56
0,095
Javne površine
OBO_JP_1
3.631.772,89
311.010,12
0,086
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V spodnji preglednici so podani skupni obračunski stroški za posamezno vrsto opreme z upoštevanjem obstoječe ter predvidene
opreme in preračunom na mersko enoto neto tlorisnih površin (Cti).
Preračun obračunskih stroškov na merske enote neto tlorisne površine objektov po vrstah komunalne opreme (Cti)
Cena ne
Oznaka obračunskega
Neto tlorisna površina
Vrednost
Vrsta opreme
enoto
območja
objektov[m2]
[EUR]
[EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
526.292,49 11.776.799,05
22,377
Kanalizacija
OBO_K_1
370.270,63 3.941.019,71
10,644
Vodovod
OBO_V_1
494.687,03 1.830.689,16
3,701
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
526.292,49
344.890,56
0,655
Javne površine
OBO_JP_1
526.292,49
311.010,12
0,591
Program opremljanja ali drug občinski odlok v merilih za odmero komunalnega prispevka določa razmerje, s katerim izračunava
delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino parcele in delež, s katerim se obremeni neto tlorisne
površine objekta s komunalnim prispevkom.
Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je po
tem programu opremljanja Dpi : Dti = 0,5 : 0,5. To razmerje se uporablja za obračun komunalnega prispevka za obračunska
območja v tem programu obravnavane komunalne opreme na območju občine Križevci.
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka opredeljuje, da se lahko določi faktorje za posamezne objekte glede na
pretežno rabo v skladu z uporabo enotne klasifikacije vrst objektov po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena (Uradni list RS, št. 109/11).
Za pretežno dejavnost v objektu se šteje tista dejavnost, katera prevladuje glede na delež uporabne neto tlorisne površine
objekta. Pri izračunu uporabne površine se uporablja veljavni slovenski standard SIST ISO 9836, ki ureja način izračunavanja
površin objektov. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste objektov določi v razponu od 0,7 do 1,3. Glede namembnosti
objekta se pri izračunu površin objekta uporabljajo faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku (KP), ki so podani v
naslednji preglednici.
Faktorji dejavnosti objektov pri izračunanem komunalnem prispevku glede pretežne rabe objekta
Klas. št.
Klasifikacija
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri- in več-stanovanjske stavbe
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12303 Bencinski servisi
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)
12510 Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m2 pokritih površin
Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice,
12510
mlekarne, itd.)
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
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Faktor K
0,7
0,7
1,0
1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
0,7
1,0
1,3
1,0
1,0
1,0
1,3
1,0
0,8
0,7
1,3
0,7
0,7
0,7
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12650
12711
12712
12713
12714
12721
24110
24122

Športne dvorane
Stavbe za rastlinsko predelavo
Stavbe za rejo živali
Stavbe za spravilo pridelka
Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Športna igrišča
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji preglednici, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje
preglednice v katero se na podlagi Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11)
objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem
odloku 1.
Izračun komunalnega prispevka:
V skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) in Pravilnikom o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) se višina komunalnega prispevka določi po naslednji formuli:
KP(ij) = (A(parcela) · Cp(ij) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ct(ij) · Dt)
pri čemer je:
 KP(ij)



A(parcela)
Cp(ij)






Dp
K(dejavnosti)
A(tlorisna)
Ct(ij)





Dt
i
j

… znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju
… površina parcele
… obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme
… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
… faktor dejavnosti
… neto tlorisna površina objekta
… obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
… posamezna vrsta komunalne opreme
… posamezno obračunsko območje

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = ∑KP(i) · i
pri čemer je:
 KPi



KP
i

… izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
priključuje
… celotni izračunani komunalni prispevek
… indeks rasti cen v gradbeništvu

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem
območju te vrste komunalne opreme (ZPNačrt).
Višina komunalnega prispevka se lahko spremeni glede na lokacijo območja in namembnost objekta, kot se to določi s
podrobnejšimi merili v programu opremljanja zemljišč za gradnjo ali v samem odloku o komunalnem prispevku.
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne obračuna v
celoti. V tem primeru se komunalni prispevek zmanjša za znesek komunalne infrastrukture, ki je na območju ni. To velja za
vodovod in kanalizacijo. Za javno opremo (cestno omrežje in javne površine) se komunalni prispevek vedno obračuna.
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti (ZPNačrt).
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Praktični primer izračuna komunalnega prispevka:
Izračun komunalnega prispevka za objekt z neto tlorisno površino 150 m2, pri čemer je površina parcele (zazidljivo zemljišče)
velikosti 600 m2. Parcela se torej nahaja v naselju Križevci in je opremljena z vsemi v tem programu obravnavanimi vrstami
komunalne opreme, omeniti je potrebno, da se ta objekt uvršča v obračunska območja OBO_C_1, OBO_K_1, OBO_V_1,
OBO_PRO_1 in OBO_JP_1.
Vhodni podatki
- površina parcele
- neto tlorisna površina objekta (m2)
- faktor dejavnosti
- Dpi
- Dti
- Cpi
- Cti
Komunalni prispevek
KP

Vrednosti

600
150
0,8
0,5
0,5
5,540
37,968
3.940,08

Enota
m2
m2
(enostanovanjski objekt)
€/m2
€/m2
€ brez DDV

Komunalni prispevek (KP) za objekt velikosti 150 m2 na parceli velikosti 600 m2 znaša 3.940,08 € (cena je brez davka na dodano
vrednost – DDV) in v primeru, da je i (indeks rasti cen) = 1. Omeniti je potrebno, da se omenjen objekt priklaplja na komunalno
opremo naslednjih obračunskih območij: OBO_C_1, OBO_K_1, OBO_V_1, OBO_PRO_1 in OBO_JP_1.
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1. UVOD
1.1.

Ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč

Občina Križevci spada med manjše slovenske občine, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Površina občine
znaša 46,2 km². Konec leta 2011 je imela občina po podatkih Statističnega urada RS 3.800 prebivalcev, v začetku leta
2016 pa 3.618 prebivalca. Leži v Prlekiji in meji na občine Ljutomer, Veržej, Murska Sobota, Radenci in Sv. Jurij ter je
del upravne enote Ljutomer. Občina je reliefno sestavljena iz dveh enot, Murskega polja in Slovenskih goric. Površje je
z izjemo zahodnega roba občine, kjer se začenjajo Slovenske gorice, precej enotno in nerazgibano.
V občini je 16 naselij: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe pri Ljutomeru,
Iljaševci, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja vas,
Zasadi. Prostorsko so prebivalci skoncentrirani v naseljih v neposredni bližini regionalne ceste Gornja Radgona –
Radenci – Ljutomer – Ormož, kjer so v večji meri skoncentrirane tudi storitvene in oskrbne dejavnosti. Glede na
poselitvene vzorce lahko v občini ločimo dva tipa poselitve. V osrednjem delu občine, od trase avtoceste A5 proti
Ljutomeru (v nadaljnjem besedilu AC), ob regionalni cesti Gornja Radgona – Ljutomer prevladuje obcestni poselitveni
vzorec, drugi tip poselitve pa se je oblikoval v južnem delu občine. Za ta del je značilen bolj razložen oziroma razpršen
poselitveni vzorec. Zaradi bližine, se v sistemu izvajanja posameznih dejavnosti, poselitvi in gospodarski javni
infrastrukturi celotno območje občine gravitacijsko močno navezuje na mesto Ljutomer kot bližnje regionalno središče.
Občina Križevci je k pripravi prvega Programa opremljanja pristopila leta 2007 in na njegovi osnovi sprejela Odlok o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 5/2008).
Ker je Občina Križevci v letu 2015 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št.
82/2015) in v letu 2016 Odlok o prvih (1) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. __/2016), ter v letih od 2007 do 2016 izvedla nekaj investicij v izgradnjo komunalne
opreme, prav tako pa ima v tekočem in naslednjem letu (v letih 2016 in 2017) predvidene investicije v izgradnjo
komunalne opreme, se je odločila za prenovo programa opremljanja in pri podjetju ZaVita d.o.o. naročila prenovo
»Programa opremljanja stavbnih zemljišča za območje Občine Križevci«.
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, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljevanju ZPNačrt)
določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja. Program opremljanja se pripravi
na podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta in ga nato z odlokom
sprejme občinski svet. Na podlagi programa opremljanja se izvaja tudi odmera oziroma izračun komunalnega
prispevka.
Predmet izdelave je prenova programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Križevci. Program
opremljanja obravnava vso obstoječo komunalno infrastrukturo v občini in predvideva vlaganja v gradnjo komunalne
infrastrukture za tekoče in prihodnje leto (za leti 2016 in 2017).
Program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo, ki opredeljuje tudi podrobno vsebino programa opremljanja. Pri
zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi ZPNačrt in Pravilnik. V skladu s projektno nalogo program
opremljanja stavbnih zemljišč vsebuje:
 prikaz obstoječe komunalne opreme na območju občine Križevci;
 prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju občine Križevci;
 obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
 merske enote za vsako obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme;
 obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
 preračun obračunskih stroškov opremljanja na merske enote po posamezni vrsti komunalne opreme;
 podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
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Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je izdelovalec programa
opremljanja prejel s strani naročnika in upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so bili uporabljeni dostopni podatki,
ki sta jih naročnik in izdelovalec programa opremljanja ocenila kot odločilne za njegovo izdelavo.
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1.2.

Podatki o naročniku in izdelovalcu POSZ

1.2.1. Naročnik
Naročnik:

Občina Križevci
Križevci 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

Župan:
Matična številka:
ID št. za DDV:
Telefon:
Faks:
e-pošta:
Predstavnik naročnika:

mag. Branko Belec
1332147000
84582057
02 584 40 40
02 584 40 43
info@obcina-krizevci.si
ga. Lidija Domanjko in g. Jožef Lebar

1.2.2. Izdelovalec
Izdelovalec:
Direktor:
Matična številka:
ID št. za DDV:
Telefon:
Faks:
e-pošta:
Predstavnika izvajalca:

ZaVita, svetovanje, d.o.o.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
Tominškova 40
1000 Ljubljana
Matjaž Harmel
6158234000
92303633
041/ 711-794
/
info@zavita.si
Klemen Strmšnik in Matjaž Harmel
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1.3.
Opis dosedanjega način obračuna komunalnega prispevka v
občini
Občina Križevci je k pripravi prvega Programa opremljanja pristopila leta 2007 in na njegovi osnovi sprejela Odlok o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 5/2008).
Ker je Občina Križevci v letu 2015 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št.
82/2015) in v letu 2016 Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list
RS, št. __/2016), ter v letih od 2007 do 2016 izvedla nekaj investicij v izgradnjo komunalne opreme, prav tako pa ima v
tekočem in naslednjem letu (v letih 2016 in 2017) predvidene investicije v izgradnjo komunalne opreme, se je odločila
za prenovo programa opremljanja in pri podjetju ZaVita, svetovanje, d.o.o. naročila prenovo »Programa opremljanja
stavbnih zemljišča za območje Občine Križevci«.
Občina Križevci je od leta 2007 naprej odmerjala komunalni prispevek skladno z Odlokom o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št.
5/2008). Strokovno podlago za Odlok je predstavljal Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Občine
Križevci, ki ga je v septembru 2007 pripravilo podjetje Oikos d.o.o..
Programa in pripadajoča Odloka sta bila pripravljena v skladu z takrat veljavno zakonodajo in metodologijo odmere
komunalnega prispevka in sta temeljila na takrat veljavnih prostorskih aktih.
Glede na to, da se dosedanji način obračuna komunalnega prispevka od predvidenega načina obračuna komunalnega
prispevka ne razlikuje, ga v nadaljevanju podrobneje ne obravnavamo.

1.4.

Namen in cilji POSZ

Namen POSZ je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na obravnavanem območju, uskladitev gradnje
objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s
trenutno veljavno zakonodajo.
Program opremljanja določa usklajevanje dejavnosti povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za
načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi
kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. Cilji izdelave programa opremljanja so:
 analizirano stanje obstoječe komunalne opreme;
 analizirano stanje predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme;
 določena obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme;
 določene merske enote za obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme;
 določena merila za izračun komunalnega prispevka;
 zagotovljeno odmerjanje komunalnega prispevka na celotnem območju občine.
Krovni cilj programa opremljanja je usklajena podlaga za izvajanje odmere komunalnega prispevka na območju občine
Križevci.

1.5.

Osnove in podlage za pripravo POSZ

Za pripravo POSZ so bili uporabljeni spodaj navedeni predpisi:
 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, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
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Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15
in 102/15, 30/16),
Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15),
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih
zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07).

Za pripravo POSZ so bili uporabljeni naslednji prostorsko-planski akti občine:
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/2015, __/2016)
Pri pripravi POSZ so bili uporabljeni tudi sledeči viri:
 Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Občine Križevci, Oikos d.o.o., september 2007,
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 5/2008),
 Register nepremičnin (REN) Občina Križevci, junij 2016,
 Evidenca hišnih številk za območje Občine Križevci, Geodetska uprava Republike Slovenije, junij 2016,
 Evidenca o digitalnih podatkih o stavbah za območje Občine Križevci (kataster stavb), Geodetska uprava
Republike Slovenije, junij 2016,
 Dokumentacija in digitalni sloji podatkov posredovani s strani Občine Križevci; Občina Križevci, junij, julij
2016,
 Usklajevanja in pogovori s predstavniki članov občinske uprave Občine Križevci; ustni vir Občina Križevci,
junij, julij 2016,
 Načrt razvojnih programov 2016– 2019, Občina Križevci, junij 2016.

1.6.

Kratek povzetek zakonskih zahtev

Gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, je dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih.
Zakon o prostorskem načrtovanju v 77. členu zavezuje Občino, da na stavbnih zemljiščih zagotavlja gradnjo
komunalne opreme.
Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja
stavbnih zemljišč. POSZ se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta (OPN) ali občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN), sprejme pa ga Občinski svet z odlokom. Na podlagi programa opremljanja se izvaja tudi
odmera komunalnega prispevka.
Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da Občina lahko odmerja komunalni prispevek na podlagi programa
opremljanja le, če je že sprejela program opremljanja s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso
obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine.
Zakon o prostorskem načrtovanju prav tako določa, da Občina lahko gradi komunalno opremo, ki je določena v
prostorskem aktu, tudi brez POSZ, če po vrednosti letno ne presega pet odstotkov (5 %) sredstev, ki jih je Občina v
preteklem letu vložila v komunalno opremo. Za to komunalno opremo pa Občina v takšnem primeru ne more
zaračunati komunalnega prispevka.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost (ZPNačrt).
Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega
zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oziroma glede na
izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo (ZPNačrt).
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Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme
občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki,
lahko Občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna (ZPNačrt).
Vsebino programa opremljanja podrobno določa Uredba. Uredba opredeljuje, da se s programom opremljanja določi
komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno s
prostorskim aktom občine in roki za gradnjo komunalne opreme po posameznih enotah urejanja prostora. Za
komunalno opremo se določijo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka.

1.7.

Obrazložitev pogosto uporabljenih pojmov

V nadaljevanju so, zaradi jasnosti in lažjega razumevanja dokumenta, podane obrazložitve najbolj pogosto
uporabljenih pojmov.
Komunalna oprema so:
 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih 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 (ZPNačrt).
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višino
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme (ZPNačrt). Komunalni prispevek je
namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom o občinskem proračunu določi komunalni
prispevek kot namenski prihodek. Sredstva zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen
gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. Šteje se, da so s plačilom
komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov
priključkov, ki so v zasebni lasti (ZPNačrt).
Komunalno opremljeno zemljišče je stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora in se šteje za
opremljeno:
 če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge
gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
 če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske
javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče
ali naslednje leto.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
Program opremljanja stavbnih zemljišč (POSZ) je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih
zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
Pogodba o opremljanju je v skladu z 78. členom ZPNačrt. Z njo se lahko o opremljanju investitor in občina
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi,
ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Občina lahko sklene pogodbo
o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka.
Stroške izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal
komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina je dolžna prevzeti komunalno
opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ki je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov
(Uredba).
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe (ZPNačrt). Obračunska območja se določijo za obstoječo
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komunalno opremo in za vso predvideno novo komunalno opremo iz občinskega načrta razvojnih programov v okviru
občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto. Za komunalno opremo, ki je namenjena objektom na območjih več
občin, se na obračunskem območju posamezne občine upošteva le sorazmerni delež stroškov te komunalne opreme.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev,
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. So podlaga za izračun komunalnega
prispevka (Uredba).
Skupni stroški so obseg vseh stroškov, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne
opreme na obračunskem območju (Uredba).
Javne površine so površine namenjene preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem, parki ter
druge javne zelene površine, ki so namenjene izboljšanju kvalitete bivanja v naselju (ZPNačrt).
Grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so
dostopni vsem pod enakimi pogoji (ZPNačrt).

1.8.

Potek priprave programa opremljanja

Priprava programa opremljanja temelji na podatkih, ki jih imajo Občina ali pooblaščeni upravljavci komunalne opreme v
svojih evidencah in bazah podatkov. Program opremljanja se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta oz.
veljavnega prostorskega plana občine ter analize obstoječe in predvidene komunalne opreme. Vsebina programa
opremljanja je okvirno določena v področni zakonodaji - podrobneje zahtevano vsebino določata ZPNačrt in Uredba.
Priprava prenove POSZ Križevci je bila izvedena na podlagi vsebine in podatkov obstoječega POSZ Križevci (Oikos
d.o.o., avgust 2011). Podatki o obstoječi komunalni opremi so bili pridobljeni iz evidenc in baz podatkov, s katerimi je
naročnik že razpolagal in ustrezno posodobljeni.
Na začetku priprave POSZ Križevci je bil opravljen usklajevalni sestanek s predstavniki občinske uprave, na katerem je
bila določena vsebina prenove POSZ Križevci in opredeljeni potrebni podatki. V nadaljevanju je naročnik posredoval
vse potrebne podatke o obstoječi in predvideni komunalni opremi, oceno njene vrednosti, načrt razvojnih programov,
kontaktne podatke od upravljavcev posamezne vrste komunalne opreme in digitaliziran prostorski plan občine. Sledila
je analiza podatkov o obstoječi komunalni opremi in določitev obračunskih območij posamezne vrste komunalne
opreme.
Pri določitvi vrednosti obstoječe komunalne opreme in določitvi obračunskih območij je bilo izvedeno sprotno
usklajevanje s predstavniki občinske uprave. Na podlagi načrta razvojnih programov občine so bila analizirana
predvidena vlaganja v gradnjo komunalne opreme v prihodnjih letih.
V naslednji fazi je bila izvedena določitev merskih enot (površina parcel in neto tlorisna površina objektov) za določena
obračunska območja, na katere so bili preračunani obračunski stroški komunalnega opremljanja. Sledila je izvedba
modeliranja višine komunalnega prispevka, ki je bila izvedena skupaj s predstavniki občinske uprave Občine Križevci
in na podlagi le-tega so bile določene podlage za odmero komunalnega prispevka. Po končni uskladitvi vseh
dokumentov je bilo pripravljeno gradivo za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu Občine Križevci.
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1.9.

Opis strukture programa opremljanja

Struktura programa opremljanja je zasnovana na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Program opremljanja je sestavljen iz naslednjih sklopov:
 1. Uvod – v poglavju je podana naslednja vsebina:
 ozadje izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč,
 podatki o naročniku in izdelovalcu POSZ,
 opis dosedanjega način obračuna komunalnega prispevka v občini,
 namen in cilji POSZ,
 osnove in podlage za pripravo POSZ,
 kratek povzetek zakonskih zahtev,
 obrazložitev pogosto uporabljenih pojmov,
 potek priprave programa opremljanja,
 opis strukture programa opremljanja.
 2. Analiza komunalne opreme – v poglavju je podana naslednja vsebina:
 obstoječa komunalna oprema z oceno vrednosti,
 načrtovana komunalna oprema z oceno vrednosti.
 3. Obračunska območja in merske enote – v poglavju je podana naslednja vsebina:
 obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme,
 merske enote na obračunskih območjih.
 4. Skupni in obračunski stroški komunalne opreme – v poglavju je podana naslednja vsebina:
 skupni in obračunskih stroški obstoječe komunalne opreme,
 skupni in obračunskih stroški načrtovane komunalne opreme,
 skupni obračunski stroški (obstoječa in načrtovana).
 5. Podlage za odmero komunalnega prispevka – v poglavju je podana naslednja vsebina:
 preračun obračunskih stroškov na merske enote,
 razmerje Dpi : Dti,
 faktorji dejavnosti objektov,
 6. Izračun komunalnega prispevka.
 7. Pogodba o opremljanju.
 8. Pojasnilo k vsebini programa opremljanja.
 9. Opis načina nadgradnje programa opremljanja.
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2. ANALIZA KOMUNALNE OPREME
2.1.

Cestno omrežje

Poglavje z analizo cestnega omrežja je prenovljeno glede na nove podatke GJI, ki nam jih je v juniju 2016 posredovala
Občina Križevci. Ocena vrednost komunalne opreme zgrajene pred letom 2007 je bila povzeta po Programu
opremljanja zemljišča za gradnjo za območje občine Križevci (Oikos d.o.o., september 2007), investicije v obdobju od
2007 do 2016 pa iz evidenc, s katerimi razpolaga Občina Križevci. V cestno omrežje smo vključili tudi javno
razsvetljavo, saj je le ta po mnenju Direktorata za prostor, del cestnega omrežja. Dodane so bile tudi predvidene
investicije v cestno omrežje v tekočem in naslednjem letu (2016 in 2017), ki jih ima Občina Križevci v svojem načrtu
razvojnih programov (NRP 2016 –2019).

2.1.1. Opis obstoječega omrežja
Na območju občine Križevci je cestno omrežje dokaj razvejano. Cestno prometno omrežje v občini sestavljajo državna
avtocesta in regionalni cesti ter kategorizirane občinske ceste – lokalne ceste in javne poti. V cestno prometno omrežje
je uvrščen tudi sistem javnih površin za mirujoči promet, pločniki in spremljajoča urbana oprema Glavna prometna
povezava je regionalna cesta I. reda Radenci – Vučja vas – Križevci – Ljutomer, ki se navezuje na avtocesto Maribor
Murska Sobota in poteka od severozahoda proti jugovzhodu, ter regionalna cesta II. reda Bratonci – Križevci – Žihlava,
ki poteka od vzhoda proti zahodu.
Najpomembnejše cestno omrežje v občini predstavljajo državne ceste:
 avtocesta Maribor – Murska Sobota
 regionalna cesta I. reda Radenci – Vučja vas,
 regionalna cesta I. reda Vučja vas – Križevci,
 regionalna cesta I. reda Križevci – Ljutomer,
 regionalna cesta II. reda Bratonci – Križevci in
 regionalna cesta II. reda Križevci – Žihlava,
Za obravnavano analizo je bil uporabljen digitalni sloj podatkov o gospodarski javni infrastrukturi (GJI), ki so nam ga
posredovali predstavniki Občine Križevci (Občina Križevci, junij 2016). Na območju občine se med drugim pojavljajo
sledeče vrste cestne infrastrukture:
 avtocesta Maribor – Murska Sobota
 regionalna cesta I. reda,
 regionalna cesta II. reda,
 lokalne ceste,
 javne poti in
 gozdne ceste.
Na območju občine so torej kategorizirane državne in občinske ceste. Direkcija RS za ceste upravlja z državnimi
cestami, občina pa z občinskimi. Upravljavec gozdnih cest je Zavod za gozdove Slovenije. Dolžine cest, ki so v
upravljanju Občine Križevci po posamezni kategoriji ceste, so podane v spodnji preglednici.
Preglednica 1: Vrste in dolžine občinskih cest za območje Občine Križevci
Vrsta omrežja
Vrsta ceste
Lokalna cesta
Cestno omrežje
Javna pot
SKUPAJ

Dolžina [m1]
19.678,07
51.846,24
71.524,31

Vir podatkov
GJI, Občina Križevci
(junij 2016)

Kot del cestnega telesa se na območju občine Križevci obravnava tudi javna razsvetljava. Javna razsvetljava je
zgrajena ob regionalni cesti v naseljih Boreci, Križevci pri Ljutomeru, Iljaševci, Stara Nova vas. Med Staro Novo vasjo
in Bučečovci ter v naseljih Ključarovci in Lukavci je predvidena razširitev oziroma dopolnitev omrežja javne
razsvetljave. Glede na posredovane podatke o sistemu javne razsvetljave za obravnavano območje je bilo ugotovljeno,
da je na območju celotne občine 300 svetilk.
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Preglednica 2: Podatki o obstoječem sistemu javne razsvetljave na območju občine
Število
Območje
Vrsta opreme
Vir podatkov
[kos]
Javna razsvetljava Križevci - ob regionalni cesti
164
Javna razsvetljava Boreci
57
Občina
POZG za območje Občine Križevci,
Križevci
Javna razsvetljava Vučja vas
35
Oikos d.o.o., september 2007,
Občina Križevci, julij 2016
Javna razsvetljava Ključarovci
44
Skupaj
300

Vse ceste in javna razsvetljava, ki smo jih uporabili kot vhodni podatek za analizo obstoječega cestnega omrežja in
izdelavo programa opremljanja, so v nadaljevanju dokumenta obravnavani kot cestno omrežje. Slednje je na območju
občine opredeljeno kot grajeno javno dobro (Občina Križevci, julij 2016). Prikaz obstoječega cestnega omrežja, ki je
uporabljeno v tem programu opremljanja, je podan v prilogi B.

2.1.2. Ocena vrednosti obstoječega cestnega omrežja
Vrednost obstoječega cestnega omrežja zgrajenega do leta 2007 je ocenjena na podlagi osnovnih značilnosti, ki so
podane v sklopu prejšnjega poglavja. Občina v svojih evidencah nima podatkov o dejanskih stroških investicij v
gradnjo cestnega omrežja pred letom 2007. Občina tudi nima investicijske dokumentacije za že zgrajene ceste do leta
2007, ki so opredeljene kot javno dobro ter tudi nima natančno vodene evidence iz poslovnih knjig. Razlog za to, da se
je večina cest gradila v času, ko je območje občine Križevci pripadalo ozemlju občine Ljutomer.
Za določitev vrednosti skupnih stroškov obstoječih cest v občini je izbrana možnost ocene stroškov gradnje cestnega
omrežja na način in s stroški, če bi se to cestno omrežje gradilo danes. Tako smo vrednosti obstoječe komunalne
opreme določili na podlagi predpostavk in kriterijev. Vrednost skupnih stroškov je ocenjena v treh postavkah in sicer:
 stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
 stroški odkupa nepremičnin, odškodnin ter priprave zemljišča,
 materialni stroški in stroški gradnje.
Za vrednost obstoječega cestnega omrežja zgrajenega do leta 2007 smo tako povzeli ocenjene vrednoti iz Programa
opremljanja zemljišča za gradnjo za območje občine Križevci (Oikos d.o.o., september 2007), ki so prikazane v spodnji
preglednici.
Preglednica 3: Ocena vrednosti obstoječega cestnega omrežja v občini Križevci zgrajenega do leta 2007
Cesta
Vrednost [EUR]
Vir
Lokalna cesta
2.385.388,60
Program opremljanja zemljišč
Javna pot
6.300.298,73
za gradnjo za območje Občine Križevci,
Oikos d.o.o., september 2007
Skupaj cestno omrežje pred letom 2007
8.685.687,33

Za vrednost obstoječe javne razsvetljave zgrajene do leta 2007 smo za javno razsvetljavo Križevci – ob regionalni
cesti povzeli ocenjene vrednoti iz Programa opremljanja zemljišča za gradnjo za območje občine Križevci (Oikos
d.o.o., september 2007), za javno razsvetljavo Boreci in javno razsvetljavo Vučja vas pa ocenjeno vrednost glede na
število svetilk. Vrednosti so prikazane v spodnji preglednici.
Preglednica 4: Ocena vrednosti obstoječega javne razsvetljave v občini Križevci zgrajenega do leta 2007
Javna razsvetljava
Število [kos] Vrednost [EUR]
Vir
Javna razsvetljava ob regionalni cesti
164
68.435,40
POZG za območje Občine Križevci,
Javna razsvetljava Boreci
57
45.600,00
Oikos d.o.o., september 2007,
Javna razsvetljava Vučja vas
35
28.000,00
Občina Križevci, julij 2016
Skupaj javna razsvetljava pred letom 2007
142.035,40
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Občina Križevci je v obdobju od leta 2007 do 2016 imela več investicij v cestno omrežje. Te investicije so bile:
 rekonstrukcija ceste pri AMD Križevci,
 rekonstrukcija ceste v novem naselju
Križevci,
 sanacija mostu v Stari novi vasi,
 javna pot Stara Nova vas – Dobrava,
 lokalna cesta Lukavci – Noršinci,
 javna razsvetljava Ključarovci,
 hodnik za pešce Ključarovci,
 lokalna cesta Ključarovci,
 javna pot v Stari Novi vasi,
 ceste pri AMD Križevci,












cesta Gomile faza 1 (mimo Jelen),
javna pot proti pokopališču,
hodnik za pešce proti pokopališču,
javna razsvetljava proti pokopališču,
ceste v Iljaševcih,
ceste v Vučji vasi,
cesta Dobrava,
cesta Berkovci,
cesta Boreci pri kapeli in
javna pot Kokoriči JP 724051.

Za zgoraj navedene investicije nam je naročnik posredoval dejanske stroške izvedbe posamezne investicije, ki so
prikazane tudi v spodnji preglednici.
Preglednica 5: Dejanske stroške izvedbe posamezne investicij v obdobju od 2007 do 2015 za obstoječe cestno omrežje
Opis investicije
Leto
Vrednost [EUR]
Vir
2010
161.687,77
Javna pot Stara Nova vas – Dobrava
2010
242.315,78
Lokalna cesta Lukavci – Noršinci
Javna razsvetljava Ključarovci
2012
44.539,22
Hodnik za pešce Ključarovci
2012
299.465,13
Lokalna cesta Ključarovci
2012
450.123,03
Javna pot v Stari Novi vasi
2013
13.916,85
Ceste pri AMD Križevci
2013
42.408,74
Cesta Gomile faza 1 (mimo Jelen)
2013
51.338,70
Občina Križevci,
Javna pot proti pokopališču
2013
64.568,70
julij 2016
Hodnik za pešce proti pokopališču
2013
21.950,57
Javna razsvetljava proti pokopališču
2013
25.182,98
Ceste v Iljaševcih
2013
329.491,05
Ceste v Vučji vasi
2014
373.179,27
Cesta Dobrava
2014
37.961,04
Cesta Berkovci
2014
19.668,39
Cesta Boreci pri kapeli
2014
14.883,77
Javna pot Kokoriči JP 724051
2015
93.335,70
Skupaj cestno omrežje v obdobju od 2007 do 2016
2.286.016,70

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost obstoječega cestnega omrežja tako znaša 11.113.739,42 €.

2.1.3. Opis in ocena vrednosti predvidenih investicij v cestno omrežje
Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka lahko naročnik upošteva ob že vloženih sredstvih v izgradnjo
komunalne opreme (glej prejšnje poglavje) tudi predvidene investicije v komunalno opremo, ki so določene v
občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto.
Občina v tekočem in predvidenem letu (2016 in 2017) načrtuje nekaj investicij v rekonstrukcijo in izgradnjo cestnega
omrežja, ki so predstavljene v spodnji preglednici.
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Preglednica 6: Predvidene investicije v letih 2016 in 2017 iz NRP v cestno omrežje
Opis investicije
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 388 061 Bučečovci – Sv. Jurij ob Ščavnici z izgradnjo
hodnika za pešce z JR
Rekonstrukcija javnih poti v občini Križevci
Rekonstrukcija LC Zasadi LC 344 031
Rekonstrukcija ceste v Logarovcih JP 724 033
Rekonstrukcija ceste v Lukavcih JP 724 171+ 724 172
Izgradnja javnih poti v Križevcih JP 724 232 in 724 233
Izgradnja hodnika za pešce proti OŠ Križevci
Izgradnja hodnika za pešce Zdravstveni dom – pokopališče
Rekonstrukcija ceste v Kokoričih JP 724 071
Rekonstrukcija javne razsvetljave v Križevcih
Skupaj predvidene investicije v cestno omrežje v letu 2016 in 2017

Leto
2016

2017

Vir

0,00 502.400,00
67.877,05
0,00
139.302,94
0,00
0,00 42.000,00 NRP 2016 2019,
80.562,62
0,00
Občina
0,00 16.000,00
Križevci, junij
0,00 10.000,00
2016
30.000,00
0,00
0,00 280.000,00
35.686,00
0,00
353.428,61 850.400,00

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost predvidenega cestnega omrežja tako znaša 1.203.828,61 €.

2.2.

Kanalizacijsko omrežje

Poglavje z analizo kanalizacijskega omrežja je prenovljeno glede na nove podatke Javnega podjetja Prlekija d.o.o., ki
nam jih je v juliju 2016 posredovala Občina Križevci. Ocena vrednosti komunalne opreme zgrajene pred letom 2007 ter
investicije v obdobju od 2007 do 2016 so bile pridobljene iz evidenc, s katerimi razpolaga Občina Križevci. Dodane so
bile tudi predvidene investicije v kanalizacijsko omrežje v tekočem in naslednjem letu (2016 in 2017), ki jih ima Občina
Križevci v svojem načrtu razvojnih programov (NRP 2016 –2019).

2.2.1. Opis obstoječega kanalizacijskega omrežja
Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v strnjenih delih naselij Boreci, Bučečovci, Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru, Lukavci
in Stara Nova vas, Iljaševci, Vučja vas, Ključarovci. Obstoječe kanalizacijsko omrežje sestavlja en sistem, ki se konča
z glavnim kolektorjem, povezanim s centralno čistilno napravo Ljutomer, odvodnik prečiščenih odpadnih vod je reka
Ščavnica. Zaradi razpršene poselitve v območju Ščavniške doline (Berkovci, Kokoriči, Gajševci, Logarovci in Grabe) je
ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami urejeno z zbiranjem in odvozom grezničnih gošč iz nepropustnih
greznic na čistilno napravo ter manjšimi ali individualnimi sistemi čiščenja odpadne vode.
Celotno kanalizacijsko omrežje predstavlja en sam sistem, ki se konča z glavnim kolektorjem, povezanim s čistilno
napravo Ljutomer. V kanalizacijsko omrežje pritekajo samo komunalne odpadne vode zaradi optimizacije delovanja
čistilne naprave. Kanalizacijsko omrežje je v zgrajeno pretežno iz polivinil kloridnih (PVC) cevi zunanjega premera od
160 do 315 mm (Javno podjetje Prlekija d.o.o., julij 2016). Ostali del omrežja pa je zgrajen iz poliestrskih PE ali PEHD
cevi premera od 90 do 280 mm. Po podatkih pridobljenih s strani Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je kanalizacijsko
omrežje v občini Križevci dolgo 32.572,32 m (digitalni sloj podatkov obstoječega kanalizacijskega omrežja, ki nam ga
je posredovalo Javno podjetje Prlekija d.o.o,, julij 2016). Grafični prikaz že izvedenega kanalizacijskega sistema je
podan v prilogi B.
Občina Križevci je poleg zgoraj obravnavanega kanalizacijskega sistema na območju občine sodelovala še pri dveh
infrastrukturnih projektih na obravnavanem področju, ki pa se ne nahajata na območju občine Križevci. Gre za skupni
kanal (glavni kolektor), ki kanalizacijski sistem občine povezuje s skupno čistilno napravo Ljutomer in samo čistilno
napravo Ljutomer (POZG za območje Občine Križevci, Oikos d.o.o., september 2007).
Glavni kolektor je v celoti zgrajen iz PVC cevi premera DN 250. Čistilna naprava Ljutomer je sekvenčna biološka
naprava z aerobno stabilizacijo blata. Kapaciteta ČN Ljutomer znaša 23.000 PE (populacijski ekvivalent ali PE je enota
za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan, to je 60g BPK5 na dan) (POZG
za območje Občine Križevci, Oikos d.o.o., september 2007). Prikazane dolžine kanalizacijskih vodov v spodnji
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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preglednici so podane na podlagi preračuna iz posredovanih podatkov o digitalizaciji komunalnih vodov v občini
Križevci.
Preglednica 7: Dolžina vodov kanalizacijskega omrežje glede na tip kanalizacijskega voda in vrsto materiala
Tip kanalizacijskega voda
Material
Dolžina [m1]
Vir
PE
667,26
Gravitacijski vod
PVC
25.470,42
PE
5.681,78 Javno podjetje Prlekija d.o.o.,
Občina Križevci, julij 2016
Tlačni vod
PEHD
502,78
PVC
250,08
Skupaj dolžina fekalne kanalizacije
32.572,32
Preglednica 8: Vrste in število drugih kanalizacijskih objektov na območju občine Križevci
Število enot
Vrsta
[kos]
Skupna čistilna naprava Ljutomer

1

Vir podatkov
Občina Križevci,
julij 2016

2.2.2. Ocena vrednosti obstoječega kanalizacijskega omrežja
Vrednosti obstoječega kanalizacijskega omrežja zgrajenega do leta 2007, ter v obdobju od 2007 do 2016 so
pridobljene iz evidenc, s katerimi razpolaga Občina Križevci. Podatke, ki so prikazani v spodnji preglednici, nam je v
juliju 2016 posredovala Občina Križevci.
Preglednica 9: Vrednosti obstoječih kanalizacijskih omrežij zgrajenih pred letom 2007
Kanalizacija
Kanalizacija Križevci K1 DN300
Zbirni kanali Vučja vas – Križevci
Kanalizacija Križevci, Boreci, Ključarovci
Zbirni kanal Ključarovci - Lukavci – Noršinci
Kanalizacija Boreci
Kanalizacija Gajič – Kanal K6
Izgradnja glavnega kolektorja od vasi Lukavci do skupne čistilne naprave Ljutomer
Skupna čistilna naprava Ljutomer
Skupaj kanalizacijsko omrežje pred letom 2007

Vrednost
[EUR]
343.360,01
383.831,75
228.229,84
645.553,45
284.871,91
107.401,61
78.783,36
426.732,99
2.498.764,92

Vir

Občina Križevci,
julij 2016

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Preglednica 10: Vrednosti obstoječih kanalizacijskih omrežij zgrajenih med letoma 2007 in 2016
Opis investicije
Leto
Skupaj
Kanalizacija do nove pošte
2008
8.605,43
Kanalizacija Lukavci – sekundar
2009
432.836,17
Kanalizacija Bučečovci 1 Faza
2009
216.965,98
Kanalizacija Bučečovci 2 Faza
2010
192.410,33
Kanalizacija Bučečovci – Stara Nova vas
2010
578.127,39
Kanalizacija Krožišče Ključarovci
2011
15.837,01
Kanalizacija Ključarovci
2011
315.227,54
Kanalizacija Vučja vas – Iljaševci
2013–2014
887.246,83
Kanalizacija BS Vučja vas
2015
16.923,72
Skupna čistilna naprava Ljutomer
2008–2015
684.297,33
Skupaj kanalizacijsko omrežje v obdobju od 2007 do 2016
3.348.477,73

Vir

Občina Križevci,
julij 2016

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost obstoječega kanalizacijskega omrežja Križevci tako znaša 5.847.242,65 €.

2.2.3. Opis in ocena vrednosti predvidenega kanalizacijskega omrežja
Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka lahko Občina Križevci upošteva ob že vloženih sredstvih v
izgradnjo komunalne opreme (glej prejšnje poglavje) tudi predvidene investicije v komunalno opremo, ki so določene v
občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto.
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Občina v tekočem in naslednjem letu (2016 in 2017) načrtuje investicijo v izgradnjo fekalne kanalizacije v Lukavci
(Gomile), ki je predstavljena v spodnji preglednici.
Preglednica 11: Opis in ocena vrednosti predvidenih investicij v kanalizacijsko omrežje
Leto
Opis investicije
2016
2017
Izgradnja fekalne kanalizacije v Lukavcih (Gomile)
89.013,69
0,00
Skupaj predvideno kanalizacijsko omrežje v letih 2016 in 2017

89.013,69

0,00

Vir
NRP 2016 – 2019,
Občina Križevci,
julij 2016

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost predvidenih investicij v kanalizacijsko omrežje Križevci tako znaša 89.013,69 €

2.3.

Vodovodno omrežje

Poglavje z analizo vodovodnega omrežja je prenovljeno glede na nove podatke Javnega podjetja Prlekija d.o.o., ki
nam jih je v juliju 2016 posredovala Občina Križevci. Ocena vrednost komunalne opreme zgrajene pred letom 2007 ter
investicije v obdobju od 2007 do 2016 so bile pridobljene iz evidenc, s katerimi razpolaga Občina Križevci. Dodane so
bile tudi predvidene investicije v vodovodno omrežje v tekočem in naslednjem letu (2016 in 2017), ki jih ima Občina
Križevci v svojem načrtu razvojnih programov (NRP 2016 –2019).

2.3.1. Opis obstoječega vodovodnega omrežja
Občina Križevci je vključena v Javni vodovodni sistem Ljutomer – Lukavci, ki je v upravljanju Javnega podjetja Prlekija
d.o.o.. Območje Občine Križevci je oskrbovano z vodo iz javnega in dveh vaških vodovodnih sistemov (naselji
Bučečovci in Vučja vas ter zaselek Zasadi. Predvidena je ukinitev zasebnih vodovodnih sistemov in priključitev na javni
vodovodni sistem po izgradnji Pomurskega vodovoda – sistem C.
Kot vodni vir obravnavani vodovodni sistem koristi podtalnico aluvialnega vodonosnika Murskega polja. Črpališče
Lukavci, ki se nahaja na območju občine Križevci, obratuje s kapaciteto povprečnega pretoka ca 60 l/s. Pitna voda se
črpa iz treh globinskih vodnjakov in sicer:
 kopanega centralnega vodnjaka Vc, globine 19 m in kapacitete 24 l/s,
 vrtanega vodnjaka V3, globine 21 m in kapacitete 19 l/s,
 vrtanega vodnjaka V4, globine 23 m in kapacitete 21 l/s.
V občini se nahaja 16 naselij: Križevci pri Ljutomeru, Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava,
Gajševci, Grabe pri Ljutomeru, Iljaševci, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja
vas in Zasadi, ki se vsa priključujejo na javni vodovodni sistem Ljutomer – Lukavci, ki je v upravljanju Javnega podjetja
Prlekija d.o.o..
Skupna dolžina cevi vodovodnega sistema v občini Križevci je v času izvedbe pričujočega programa znašala 65,98
km. Dolžine vodovodnih vodov so podane na podlagi preračuna iz posredovanih podatkov o digitalizaciji vodovodnih
vodov v občini. V nadaljevanju smo v spodnjih tabelah prikazali dolžine vodovodnih vodov po tipu sistema in vrsti
materiala. Za analizo podatkov smo uporabili digitalni sloj podatkov, ki nam ga je posredovala Občina Križevci v juliju
2016. Prikaz obstoječega vodovodnega omrežja je podan v prilogi C.
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Preglednica 12: Dolžina vodovodnega omrežja po vrsti vodovodnih sistemov in vrsti materiala
Vrsta vodovodnega sistema
Material
Dolžina [m1]
Vir
Ductil
120,47
Magistral
PEHD
469,83
ni podatka
1.681,59
AC
3.245,24
Ductil
2.787,23
Primar
jeklo
8,18
PE
10.561,39
PEHD
1.054,83
tesalon
1.424,66
ni podatka
789,80
AC
606,81
Alcaten
2.052,89
Sekundar
jeklo
2,96
Javno podjetje Prlekija d.o.o.,
PE
28.216,74
Občina Križevci, julij 2016
PEHD
11.794,20
tesalon
857,35
ni podatka
19,39
Blatnik
PEHD
41,12
Odzračevalni vod
PEHD
0,75
ni podatka
8,26
AC
0,29
Alcaten
3,58
Hidrantni vod
Ductil
2,14
LŽ
1,76
PE
90,34
PEHD
135,22
Skupaj dolžina vodovodnega omrežja
65.977,02

Poleg navedenega so v sklopu vodovodnih sistemov vključeni tudi spremljajoči objekti in naprave. Podatki o teh so
prikazani v spodnji preglednici.
Preglednica 13: Vrste in število drugih vodovodnih objektov na vodovodnem omrežju
Vodovodni objekti
Število [kos]
Vir
Hidranti
29
POZG za območje Občine Križevci,
Črpališče Lukavci
1
Oikos d.o.o., september 2007
SKUPAJ
30

2.3.2. Ocena vrednosti obstoječega vodovodnega omrežja
Vrednosti obstoječega vodovodnega omrežja zgrajenega do leta 2007, ter v obdobju od 2007 do 2016 so pridobljene
iz evidenc, s katerimi razpolaga Občina Križevci. Podatke, ki so prikazani v spodnji preglednici, nam je v juliju 2016
posredovala Občina Križevci.
Preglednica 14: Vrednosti obstoječega vodovodnega sistema zgrajenega pred letom 2007
Vodovod
Vrednost [EUR]
Vodovodno omrežje Križevci
900.070,71
Izgradnja hidrantov
24.203,11
Izgradnja črpališča Lukavci
47.327,62
Skupaj vodovodno omrežje pred letom 2007
971.601,44

Vir
Občina Križevci,
julij 2016

V preglednicah navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
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Preglednica 15: Vrednosti obstoječega vodovodnega omrežja zgrajenega med letoma 2007 in 2016
Opis investicije
Leto
Skupaj
Vodovod pri vrtcu Križevci
2007
13.500,00
Vodovod Lukavci
2008
56.237,91
Vodovod Lukavci – nove parcele
2008
14.400,17
Vodovod Boreci do gostilne Zorko
2009
13.222,00
Oprema v črpalnici Lukavci
2009
22.945,80
Vodovod Kokoriči HŠ1 do HŠ30
2015
2.500,58
Vodovod Grabe
2011
8.272,44
Vodovod krožišče Ključarovci
2011
2.815,10
Vodovod Ključarovci I. faza
2011
67.577,12
Vodovod Ključarovci II. faza
2011
75.903,90
Vodovod Ključarovci III. faza
2011
17.493,29
Vodovod Iljaševci
2013
44.788,11
Vodovod Vučja vas
2014
98.711,74
Oskrba s pitno vodo Pomurja – SISTEM C
2015
1.330.842,33
Izgradnja hidrantov
2008–2014
53.784,80
Skupaj vodovodno omrežje v obdobju od 2007 do 2016
1.822.995,29

Vir

Občina Križevci,
julij 2016

V preglednicah navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost obstoječega vodovodnega omrežja Križevci tako znaša 2.794.596,73 €.

2.3.3. Opis in ocena vrednosti predvidenega vodovodnega omrežja
Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka lahko naročnik upošteva ob že vloženih sredstvih v izgradnjo
komunalne opreme (glej prejšnje poglavje) tudi predvidene investicije v komunalno opremo, ki so določene v
občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto.
Občina v tekočem in predvidenem letu (2016 in 2017) načrtuje vlaganja v rekonstrukcijo vodovodnega omrežja Zasadi,
Lukavci – Ključarovci, ter nekaj drugih investicij, ki so predstavljena v spodnji preglednici.
Preglednica 16: Opis in ocena vrednosti predvidenih investicij v vodovodno omrežje
Leto
Opis investicije
2016
Sanacija vodovoda Lukavci – Ključarovci – Berkovci
40.000,00
Rekonstrukcija vodovoda v naselju Zasadi
30.520,00
Rekonstrukcija vodovoda Lukavci – Ključarovci
0,00
Vodovod Gomile Lukavci
28.330,53
Zamenjava AC vodovoda Križevci – Stara Nova vas
0,00
Poglobitev vodovoda na Grabah
15.000,00
Skupaj predvideno vodovodno omrežje v letih 2016 in 2017
113.850,53

2017
20.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
120.000,00

Vir

NRP 2016 - 2019,
Občina Križevci,
julij 2016

V preglednicah navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost predvidenih investicij v vodovodno omrežje Križevci tako znaša 233.850,53 €.
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2.4.

Prostori za ravnanje z odpadki

Poglavje z analizo prostorov za ravnanje z odpadki je prenovljeno glede na nove podatke, ki nam jih je v juliju 2016
posredovala Občina Križevci. Ocena vrednost komunalne opreme zgrajene pred letom 2007 ter investicije v obdobju
od 2007 do 2016 so bile pridobljene iz evidenc, s katerimi razpolaga Občina Križevci. Dodane so bile tudi predvidene
investicije v prostorov za ravnanje z odpadki v tekočem in naslednjem letu (2016 in 2017), ki jih ima Občina Križevci v
svojem načrtu razvojnih programov (NRP 2016– 2019).

2.4.1. Opis obstoječega stanja prostorov za ravnaje z odpadki
Na celotnem območju občine je organizirano ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov, ki se odvažajo najprej v zbirni
center (območje Občine Ljutomer), od tam pa v regijski center za ravnanje z odpadki in odlagališče CERO Puconci
(območje Občine Puconci). Vzpostavljeno je ločeno zbiranje bioloških odpadkov.
Odvoz odpadkov se vrši na območju celotne občine, ki je relativno enakomerno pokrita tudi s sedmimi (7) ekološkimi
otoki. V občini se ne nahaja ne nahaja nobeno odlagališče odpadkov, kot tudi ne zbirni center za ravnanje z odpadki.
Slednji se nahaja v občini Ljutomer. Za analizo podatkov smo uporabili digitalni sloj podatkov o lokacijah ekoloških
otokov, ki nam ga je posredovala Občina Križevci (POZG za območje Občine Križevci, Oikos d.o.o., september 2007).
Preglednica 17: Prostori za ravnanje z odpadki za območje Občine Križevci
Število
Območje
Vrsta
[kos]
Občina Križevci

Ekološki otok
CERO Puconci

7
1

Vir podatkov
POZG za območje Občine Križevci,
Oikos d.o.o., september 2007

Vse lokacije ekoloških otokov, ki smo jih uporabili kot vhodni podatek za izdelavo programa opremljanja so v občini
opredeljene kot grajeno javno dobro (Občina Križevci, julij 2016). Prikaz obstoječega lokacija obstoječih ekoloških
otokov je podan v prilogi E.

2.4.2. Ocena vrednosti obstoječih prostorov za ravnaje z odpadki
Vrednost obstoječih prostorov za ravnanje z odpadki je ocenjena na podlagi osnovnih značilnosti, ki so podane v
sklopu prejšnjega poglavja. Občina ima v svojih evidencah podatke o dejanskih stroških investicij v gradnjo ekoloških
otokov. Občina ima v svojih evidencah tudi podatke o dejanskih stroških investicij v gradnjo CERO Puconci in Zbirni
center Ljutomer, zato je bila vrednost skupnih stroškov ocenjena na podlagi teh podatkov, ki nam jih je julija 2016
posredovala Občina Križevci.
Preglednica 18: Vrednosti obstoječih prostorov za ravnanje z odpadki zgrajenih pred letom 2007
Prostori za ravnanje z odpadki
Število [kos]
Vrednost [EUR]
Ekološki otoki
7
21.824,82
Zbirni center Ljutomer
1
42.152,02
CERO Puconci
1
139.466,00
Skupaj prostori za ravnanje z odpadki pred letom 2007
203.442,84

Vir
Občina Križevci,
julij 2016

Preglednica 19: Vrednosti obstoječih prostorov za ravnanje z odpadki zgrajenih med letoma 2007 in 2016
Opis investicije
Leto
Vrednost [EUR]
Vir
Zbirni center Ljutomer
2007– 2015
308,00
Ekološki otok
2007– 2015
8.270,72 Občina Križevci,
julij 2016
Zbirni center za ravnanje z odpadki Puconci
2007–2015
64.479,00
Skupaj prostori za ravnanje z odpadki v obdobju od 2007 do 2016
73.057,72

Skupna vrednost obstoječih prostorov za ravnaje z odpadki v Občini Križevci tako znaša 276.500,56 €.
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2.4.3. Opis in ocena vrednosti predvidenih vlaganj v prostore za ravnaje z
odpadki
Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka lahko naročnik upošteva ob že vloženih sredstvih v izgradnjo
komunalne opreme (glej prejšnje poglavje) tudi predvidene investicije v komunalno opremo, ki so določene v
občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto.
Občina v tekočem in predvidenem letu (2016 in 2017) načrtuje vlaganja CERO Puconci in širitev zbirnega centra
Ljutomer, ki so predstavljena v spodnji preglednici.
Preglednica 20: Opis in ocena vrednosti predvidenih vlaganj v prostore za ravnanje z odpadki
Leto
Opis investicije
2016
2017
Zbirni center za ravnanje z odpadki Puconci
26.880,00 26.880,00
Širitev zbirnega centra Ljutomer
14.630,00
0,00
Skupaj predvideni prostori za ravnanje z odpadki v letih 2016 in 2017
41.510,00 26.880,00

Vir
NRP 2016–2019,
Občina Križevci,
julij 2016

V preglednicah navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost predvidenih vlaganj v prostore za ravnaje z odpadki v Občini Križevci tako znaša 68.390,00 €.

2.5.

Javne površine

Poglavje z analizo prostorov za ravnanje z odpadki je prenovljeno glede na nove podatke, ki nam jih je v juliju 2016
posredovala Občina Križevci. Ocena vrednost komunalne opreme zgrajene pred letom 2007 ter investicije v obdobju
od 2007 do 2016 so bile pridobljene iz evidenc, s katerimi razpolaga Občina Križevci. Dodane so bile tudi predvidene
investicije v prostorov za ravnanje z odpadki v tekočem in naslednjem letu (2016 in 2017), ki jih ima Občina Križevci v
svojem načrtu razvojnih programov (NRP 2016 –2019).

2.5.1. Opis obstoječega stanja javnih površin
Urejene javne površine najdemo predvsem v vaškem jedru Križevci pri Ljutomeru, kjer je bila v letu 2011 izvedena
ureditev vaškega jedra, v letu 2015 pa ureditev tržnice, pitnika in sanitarije. Območja javnih površin nam je
posredovala Občina Križevci v juliju 2016. Podatki o javnih površinah upoštevanih v tem programu opremljanja so
podani v spodnji preglednici.
Preglednica 21: Javne površine na območju občine Križevci
Opis investicije
Ureditev Matičnjaka
Ureditev vaškega jedra Križevci pri Ljutomeru
Tržnica, pitnik in sanitarije v vaškem jedru

Leto
2011
2011
2015

Vir
Občina Križevci,
julij 2016

Vse lokacije javnih površin, ki smo jih uporabili kot vhodni podatek za izdelavo programa opremljanja, so v občini
opredeljene kot grajeno javno dobro. Prikaz lokacij obstoječih javnih površin je podan v prilogi F.

2.5.2. Ocena vrednosti obstoječih javnih površin
Vrednosti javnih površin temeljijo na podatkih dejanskih stroškov, ki jih ima Občina Križevci v svojih evidencah in so
prikazane v spodnji preglednici.
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Preglednica 22: Vrednosti obstoječih javnih površin zgrajenih do 2016
Opis investicije
Ureditev Matičnjaka
Ureditev vaškega jedra Križevci pri Ljutomeru
Tržnica, pitnik in sanitarije v vaškem jedru
Skupaj javne površine v obdobju do 2016

Skupaj
26.795,56
435.752,06
7.941,83
470.489,45

Vir
Občina Križevci,
julij 2016

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost obstoječih javnih površin tako znaša 470.489,45 €.

2.5.3. Opis in ocena vrednosti predvidenih vlaganj v javne površine
Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka lahko naročnik upošteva ob že vloženih sredstvih v izgradnjo
komunalne opreme (glej prejšnje poglavje) tudi predvidene investicije v komunalno opremo, ki so določene v
občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto.
Občina v tekočem in predvidenem letu (2016 in 2017) načrtuje vlaganja v ureditev pešpoti in postavitev urbane opreme
okrog Gajševskega jezera, ter park doživetij Križevci, ki so predstavljena v spodnji preglednici.
Preglednica 23: Opis in ocena vrednosti predvidenih investicij v ureditev javnih površin
Opis investicije
Ureditev pešpoti in postavitev urbane opreme okrog Gajševskega jezera
Park doživetij Križevci
Skupaj predvidene javne površine v letih 2016 in 2017

Leto
Vir
2016
2017
116.415,39 122.000,00 NRP 2016 - 2019,
44.000,00 120.000,00 Občina Križevci,
julij 2016
160.415,39 242.000,00

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Skupna vrednost predvidenih javnih površin in parkirišč tako znaša 402.415,39 €.
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3. OBRAČUNSKA OBMOČJA IN MERSKE ENOTE
3.1.
Obračunska območja obstoječe in načrtovane komunalne
opreme
ZPNačrt in Uredba določata, da se obračunska območja določijo za obstoječo komunalno opremo in za vso
predvideno novo komunalno opremo iz občinskega načrta razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za
tekoče ali naslednje leto. Uredba v 10. členu določa, da se za komunalno opremo s statusom grajenega javnega dobra
določi eno obračunsko območje za posamezno komunalno opremo na celotnem območju občine, v primerih vrst tako
imenovane individualne komunalne opreme (npr. vodovod), pa se za vsako omrežje določi svoje obračunsko območje.
Iz izvedene analize je bilo ugotovljeno, da so cestno omrežje, prostori za ravnanje z odpadki in javne površine, ki so
uporabljeni v programu opremljanja, opredeljeni kot grajeno javno dobro. Iz navedenega izhaja, da je bilo za obe vrsti
komunalne opreme določeno eno obračunsko območje (v nadaljevanju OBO_C_1, OBO_PRO_1 in OBO_JP_1), ki so
grafično prikazana v kartografskih prilogah B, E in F.
Obračunsko območje kanalizacijskega sistema je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na kanalizacijsko
omrežje oziroma območje njegove uporabe. Glede na stanje zgrajenega kanalizacijskega sistema in glede na potek
kanalizacijskih vodov je bilo določeno eno obračunsko območje in sicer kanalizacija Križevci (OBO_K_1), ki je
kartografsko prikazana v prilogi C.
Obračunsko območje vodovodnega sistema je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na vodovodno
omrežje oziroma območje njegove uporabe. Glede na stanje zgrajenega vodovodnega sistema, glede na potek
vodovodnih vodov in dejstvo, da je po zagotovilih upravljavca vodovodnega sistema kakovost oskrbe s pitno vodo na
območjih javnega vodovodnega sistema povsod enaka, je bilo določeno eno obračunsko območje (OBO_V_1), ki je
kartografsko prikazano v prilogi D.
Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na navedenih obračunskih območjih, se upošteva
površina zemljiških parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi. Podatki o površini zemljiških
parcel na obračunskih območjih so bili določeni na podlagi digitalnih podatkov občinskega prostorskega načrta Občine
Križevci. Na podlagi teh smo obravnavali območja, ki so po namenski rabi prostora v Občinskem prostorskem načrtu
Občine Križevci opredeljena kot stavbna zemljišča. Velja poudariti, da so bila v nadaljevanju izločena območja, ki se
bodo urejala z državnimi prostorskimi akti.
Ob tem iz obračunskega območja nismo izločili ostalih območij, ki se urejajo z prostorskimi izvedbenimi akti (OPPN),
saj gre za območja, kjer je komunalna oprema pretežno že zgrajena. Na teh območjih bo sicer še prihajajo do novih
gradenj in nujnih razširitev obstoječega omrežja komunalne opreme, vendar za slednja ne bo potrebno pripraviti
posebnih programov opremljanja stavbnih zemljišč.
Skupna površina stavbnih zemljišč, ki smo jo določili na podlagi predloga prostorskega plana, je bila dodatno
zmanjšana za območja na katerih v skladu z OPN ni možno graditi objektov, za katerega bi se pobiral komunalni
prispevek (grajeno javno dobro). Ta območja so: površine cest (PC), površine železnic (PŽ) in območja okoljske
infrastrukture (O).
V primeru cestnega omrežja, prostorov za ravnanje z odpadki in javnih površin obračunsko območje predstavljajo
vsa stavbna zemljišča na območju občine Križevci. V primeru vodovodnega in kanalizacijskega omrežja pa
obračunska območja predstavljajo zgolj tista stavbna zemljišča, na katerih je priklop na omenjeno komunalno
opremo mogoč.

3.2.

Merske enote na obračunskih območjih

Za obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme je potrebno določiti tudi merske enote, na katere se
preračunajo obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme. Merske enote so m 2 parcele in m2 neto
tlorisne površine objekta.
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Skupno površino zazidljivih parcel, ki smo jo določili na podlagi digitalnih podatkov veljavnega prostorskega akta
Občine Križevci, se zmanjša za površine parcel, ki se izločijo. V konkretnem primeru smo v površinah parcel, ki se
izločijo upoštevali vse grafične površine:
 območja na katerih v skladu z OPN ni možno graditi objektov, za katerega bi se pobiral komunalni prispevek
(grajeno javno dobro) – površine cest (PC), površine železnic (PŽ) ter območja okoljske infrastrukture (O).
V nadaljevanju so bile od grafično opredeljene površine obračunskega območja računsko odštete še:
 površine lokalnih in javnih cest, ki grafično niso določene v predlogu OPN, saj se nahajajo na območjih
stavbnih zemljišč.
Preglednica 24: Merske enote na obračunskih območjih
Vrsta opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Prostori za ravnanje z odpadki
Javne površine

Oznaka obračunskega območja
OBO_C_1
OBO_K_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1
OBO_JP_1

Površina parcel
[m2]
3.631.772,89
2.484.476,59
3.452.617,35
3.631.772,89
3.631.772,89

Neto tlorisna površina objektov
[m2]
526.292,49
370.270,63
494.687,03
526.292,49
526.292,49

Podrobnejši način določitve merskih enot na obračunskih območjih je podan v naslednjih dveh podpoglavjih.

3.2.1. Površine parcel na obračunskih območjih
Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, se upošteva površina
zemljiških parcel, na katerih je, v skladu s prostorskim aktom, dovoljeno graditi.
Podatke o površini zemljiških parcel na obračunskem območju smo določili na podlagi digitaliziranih podatkov
veljavnega prostorskega akta Občine Križevci, ki so nam ga posredovali predstavniki občinske uprave Občine Križevci.
Skupno površino zazidljivih parcel, ki smo jo določili na podlagi digitalnih podatkov veljavnega prostorskega akta
Občine Križevci, se zmanjša za površine parcel, ki se izločijo. V konkretnem primeru smo v površinah parcel, ki se
izločijo upoštevali vse grafične površine:
 območja na katerih v skladu z OPN ni možno graditi objektov, za katerega bi se pobiral komunalni prispevek
(grajeno javno dobro) – površine cest (PC), površine železnic (PŽ) ter območja okoljske infrastrukture (O).
V nadaljevanju so bile od grafično opredeljene površine obračunskega območja računsko odštete še:
 površine lokalnih in javnih cest, ki grafično niso določene v predlogu OPN, saj se nahajajo na območjih
stavbnih zemljišč.
Preglednica 25: Površina parcel na obračunskem območju
POVRŠINA PARCEL NA OBRAČUNSKEM OBMOČJU
Oznaka OBO
Skupna površina parcel na OBO
Površina parcel, ki se izloči
OBO_C_1
3.728.059,33
96.286,44
OBO_K_1
2.552.607,57
68.130,98
OBO_V_1
3.547.555,84
94.938,49
OBO_PRO_1
3.728.059,33
96.286,44
OBO_JP_1
3.728.059,33
96.286,44

Površina parcel
3.631.772,89
2.484.476,59
3.452.617,35
3.631.772,89
3.631.772,89

3.2.2. Neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih
Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter
dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi
prostorskega akta občine.
Prostorski akt občine, na podlagi katerih je tudi izdelan ta program opremljanja, je Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Križevci (strateški in izvedbeni del). Podatki o neto tlorisnih površinah posameznih obstoječih objektov
na območju Občine Križevci so bili povzeti po podatkih popisa nepremičnin v RS, ki ga je v letih 2006/2007 izvajal
GURS. Podatki, ki nam jih je v juniju 2016 posredoval naročnik, so bili v nadaljevanju vezani na grafične podatke
Evidence o digitalnih podatkih o stavbah za območje občine Križevci (kataster stavb) (GURS, junij 2016). Na ta način
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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je bil pripravljen digitalni sloj podatkov, na podlagi katerega je bilo mogoče določati neto tlorisne površine objektov
znotraj posameznega obračunskega območja. Ob tem je potrebno opozoriti, da smo pri kontroli dobljenih rezultatov za
posamezne objekte ugotovili nelogičnosti. Tako se v uradnih podatkih pojavljajo tudi objekti, katerih bruto tlorisna
površina tudi za desetkrat presega določeno neto tlorisno površino. Ker gre za napako v uradnih podatkih, slednje ni
bilo mogoče odpraviti, vendar ocenjujemo, da je delež tovrstnih objektov tako majhen, da bistveno ne vpliva na
določene neto tlorisne površine objektov.
Glede na kataster stavb se je na območju občine Križevci v času priprave pričujočega programa opremljanja nahajalo
2.905 objektov, od tega 2.854 objektov znotraj območij stavbnih zemljišč, 51 objektov pa izven območji stavbnih
zemljišč. Analiza podatkov REN in pregled posnetkov DOF (merilo 1:5.000) sta pokazala, da gre pri 51 objektih, ki se
nahajajo izven območij stavbnih zemljišč določenih v skladu z OPN Občine Križevci pretežno za razpršeno gradnjo.
Glede na navedeno in po posvetovanju s predstavniki občinske uprave Občine Križevci je bila sprejeta odločitev, da se
tudi te objekte vključi v neto tlorisne površine objektov, saj se priključujejo na grajeno javno dobro (ceste in javne
površine), nekateri pa tudi na vodovodno omrežje in kanalizacijo.
Tekom preverjanja grafičnih podatkov je bilo ugotovljeno, da je na območju občine Križevci trenutno prostih več večjih
sklopov stavbnih zemljišč. Na podlagi grafičnega sloja namenske rabe prostora in tekstualni del OPN Občine Križevci
je bilo ocenjeno, da je v občini Križevci prostora še za 609 novih objektov. V nadaljevanju je bila na podlagi
tekstualnega dela OPN Občine Križevci, ki določa faktor zazidanosti in faktor izrabe stavbnih zemljišč, ocenjena tudi
neto tlorisna površina predvidenih objektov, ki znaša 91.218,89 m2, na obračunskem območju kanalizacije in vodovoda
pa nekoliko manj.
Število stavb s skupno površino stavb na obračunskem območju je prikazana v spodnji preglednici. V njej je prikazana
tudi ocenjena neto tlorisna površina stavb na obračunskem območju.
Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter
dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi
prostorskega akta občine.
Preglednica 26: Neto tlorisna površina objektov na obračunskih območjih
Neto tlorisne površine objektov
Število
Povprečna NTPO
NTPO
Oznaka OBO
objektov
objekta [m2]
[m2]
OBO_C_1, obstoječi objekti
OBO_C_1, predvideni objekti
OBO_C_1 skupaj
OBO_K_1, obstoječi objekti
OBO_K_1, predvideni objekti
OBO_K_1 skupaj
OBO_V_1, obstoječi objekti
OBO_V_1, predvideni objekti
OBO_V_1 skupaj
OBO_PRO_1, obstoječi objekti
OBO_ PRO _1, predvideni
objekti
OBO_ PRO _1 skupaj
OBO_JP_1, obstoječi objekti
OBO_JP_1, predvideni objekti
OBO_JP_1 skupaj
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2.905

149,77

609

149,77

1.991

153,27

425

153,27

2.764

146,65

609

146,65

2.905

149,77

609

149,77

Vir

Register nepremičnin in kataster stavb;
Občina Križevci, junij 2016
91.218,89
Ocena ZaVita d.o.o., julij 2016
526.292,49
Register nepremičnin in kataster stavb;
305.151,20
Občina Križevci, junij 2016
65.119,43
Ocena ZaVita d.o.o., julij 2016
370.270,63
Register nepremičnin in kataster stavb;
405.354,30
Občina Križevci, junij 2016
89.332,73
Ocena ZaVita d.o.o., julij 2016
494.687,03
Register nepremičnin in kataster stavb;
435.073,60
Občina Križevci, junij 2016
435.073,60

91.218,89

Ocena ZaVita d.o.o., julij 2016

526.292,49
2.905

149,77

609

149,77

Register nepremičnin in kataster stavb;
Občina Križevci, junij 2016
91.218,89
Ocena ZaVita d.o.o., julij 2016
526.292,49
435.073,60
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4. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME
4.1.

Skupni stroški komunalne opreme

Naročnik bo lahko odmeril komunalni prispevek za komunalno opremo, za katero so bile v programu opremljanja
določeni skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju. Skladno z 12. členom Uredbe se kot skupni stroški komunalne opreme upoštevajo:
 stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice
ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme (t.i. stroški pridobivanja zemljišča);
 stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme (t.i. stroški priprave
zemljišča);
 stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije).
Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se ne upoštevajo naslednji stroški:
 vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te
opreme;
 prilagajanje obstoječe komunalne infrastrukture oskrbnim in tehničnim standardom in odpravljanje
pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.
Občina v skladu z 12. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč določi način ugotavljanja
skupnih stroškov, za katerega meni, da predstavlja realno vrednost. Skupni stroški se za vsako vrsto obstoječe
komunalne opreme na obračunskem območju določijo na naslednji način:

S ij   Lij   Cm i 
pri čemer zgornje oznake pomenijo:


S(ij)

… višina skupnih stroškov za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na obračunskem
območju komunalne opreme,



L(ij)



Cm(i)

… dolžina voda posamezne vrste predvidene komunalne opreme oziroma površina javne površine na
obračunskem območju,
… skupni strošek za dolžinski oziroma kvadratni meter izvedbe posamezne vrste komunalne opreme.

4.1.1. Skupni stroški obstoječe komunalne opreme
Po tem programu opremljanja so skupni stroški izgradnje komunalne opreme opredeljeni na podlagi podatkov, ki so
predstavljeni v prejšnjih poglavjih. Na podlagi izvedene analize, ki je predstavljena v prejšnjem poglavju po posamezni
vrsti komunalne opreme so v nadaljevanju podani skupni stroški obstoječe komunalne opreme.
Preglednica 27: Skupni stroški po posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Ceste
OBO_C_1
Kanalizacija
OBO_K_1
Vodovod
OBO_V_1
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
Javne površine
OBO_JP_1

Vrednost [€]
11.113.739,42
5.847.242,65
2.794.596,73
276.500,56
470.489,45

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
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4.1.2. Skupni stroški načrtovane komunalne opreme
Kot skupni stroški gradnje nove komunalne opreme se skladno z Uredbo ne upoštevajo naslednji stroški:
 vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te
infrastrukture,
 prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom in
 odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.
Po tem programu opremljanja so skupni stroški načrtovane komunalne opreme opredeljeni na podlagi podatkov, ki so
predstavljeni v prejšnjem poglavju. Na podlagi Načrta razvojnih programov občine Križevci za obdobje 2016–2017 so
bila analizirana predvidena vlaganja v gradnjo komunalne opreme v prihodnjih letih. Na podlagi izvedene analize po
posamezni vrsti komunalne opreme so v nadaljevanju podani skupni stroški načrtovane komunalne opreme.
Preglednica 28: Skupni stroški po posamezni vrsti predvidene komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Ceste
OBO_C_1
Kanalizacija
OBO_K_1
Vodovod
OBO_V_1
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
Javne površine
OBO_JP_1

Vrednost [€]
1.203.828,61
89.013,69
233.850,53
68.390,00
402.415,39

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.

4.2.

Obračunski stroški komunalne opreme

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina
obračunskih stroškov komunalne opreme. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov
komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance.
Obračunske stroške se dobi, ko se od skupnih stroškov odštejejo naslednji stroški:
 takse na podlagi zakona o varstvu okolja,
 sofinanciranje infrastrukture s področja varstva okolja iz državnega proračuna,
 sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture na podlagi predpisov, ki urejajo dodeljevanje regionalnih
državnih pomoči ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam,
 nepovratna sredstva Evropske unije za izgradnjo lokalne infrastrukture, sredstev iz cene komunalnih storitev
za izgradnjo komunalne infrastrukture, določenih v skladu s predpisom, ki ureja način za oblikovanje cen
storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
 zasebna vlaganja izvajalca gospodarske javne službe v komunalno infrastrukturo,
 zasebna vlaganja občanov,
 delež skupnih stroškov, ki ga določi Občina in se ne prenese v obračunske stroške.
V skladu z zgoraj navedenim so bili od skupnih stroškov odšteti naslednji stroški predstavljeni v spodnji preglednici.
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Preglednica 29: Stroški obstoječe komunalne opreme, ki se odštejejo od skupnih stroškov
Vrsta
komunalne
Obračunsko območje
Financiranje iz naslova
Vrednost [€]
opreme
Evropska sredstva za hodnik za pešce Ključarovci
281.327,98
Državna sredstva za hodnik za pešce Ključarovci
79.954,00
Cestno omrežje
OBO_C_1
Državna sredstva za javno pot Kokoriči JP 724051
18.237,00
Državna sredstva za javno pot Stara Nova vas – Dobrava
82.364,00
Državna sredstva za javno pot proti pokopališču
78.886,00
Evropska sredstva za kanalizacija Lukavci - sekundar
276.739,11
Evropska sredstva za kanalizacija Bučečovci 1. faza
201.608,16
Evropska sredstva za kanalizacija Bučečovci 2. faza
116.743,00
Kanalizacijsko
OBO_K_1
Evropska sredstva za kanalizacija Bučečovci – Stara Nova vas
360.989,00
omrežje
Evropska sredstva za kanalizacija Ključarovci
257.875,64
Evropska sredstva za kanalizacija Vučja vas – Iljaševci
707.574,56
Državna sredstva za kanalizacija Lukavci - sekundar
73.707,16
Evropska sredstva za oskrbo s pitno vodo Pomurja-SISTEM C
1.131.215,98
Vodovodno
OBO_V_1
omrežje
Državna sredstva za oskrbo s pitno vodo Pomurja-SISTEM C
66.542,12
Prostori za ravnanje
OBO_PRO_1
/
0,00
z odpadki
Javne površine
OBOJP_1
Evropska sredstva za ureditev vaškega jedra Križevci pri Ljutomeru
356.194,72

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
Preglednica 30: Stroški predvidene komunalne opreme, ki se odštejejo od skupnih stroškov
Vrsta
komunalne
Obračunsko območje
Financiranje iz naslova
Vrednost [€]
opreme
Cestno omrežje
OBO_C_1
/
0,00
Kanalizacijsko
OBO_K_1
/
0,00
omrežje
Vodovodno
OBO_V_1
/
0,00
omrežje
Prostori za ravnanje
OBO_PRO_1
/
0,00
z odpadki
Evropska sredstva za ureditev pešpoti in postavitev urbane opreme
103.700,00
okrog Gajševskega jezera v letih 2016 in 2017
Javne površine
OBOJP_1
Evropska sredstva za park doživetij Križevci v letih 2016 in 2017
102.000,00

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.

4.3.

Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme

Po tem programu opremljanja so skupni stroški izgradnje obstoječe komunalne opreme opredeljeni na podlagi
podatkov, ki so predstavljeni v prejšnjem poglavju. Na podlagi izvedene analize, ki je predstavljena v prejšnjem
poglavju po posamezni vrsti komunalne opreme so v nadaljevanju podani skupni stroški obstoječe komunalne opreme,
od katerih so bili v nadaljevanju odšteti stroški predstavljeni v preglednici 29. Tako dobljeni obračunski stroški
obstoječe komunalne opreme so predstavljeni v spodnji preglednici.
Preglednica 31: Obračunski stroški po posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Ceste
OBO_C_1
Kanalizacija
OBO_K_1
Vodovod
OBO_V_1
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
Javne površine
OBO_JP_1

Vrednost [€]
10.572.970,44
3.852.006,02
1.596.838,63
276.500,56
114.294,73

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.

4.4.

Obračunski stroški načrtovane komunalne opreme

Po tem programu opremljanja so skupni stroški izgradnje predvidene komunalne opreme opredeljeni na podlagi
podatkov, ki so predstavljeni v prejšnjem poglavju. Na podlagi izvedene analize, ki je predstavljena v prejšnjem
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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poglavju po posamezni vrsti komunalne opreme, so v nadaljevanju podani skupni stroški predvidene komunalne
opreme, od katerih so bili v nadaljevanju odšteti stroški predstavljeni v preglednici 30. Tako dobljeni obračunski stroški
obstoječe komunalne opreme so predstavljeni v spodnji preglednici.
Preglednica 32: Obračunski stroški po posamezni vrsti predvidene komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Ceste
OBO_C_1
Kanalizacija
OBO_K_1
Vodovod
OBO_V_1
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
Javne površine
OBO_JP_1

Vrednost [€]
1.203.828,61
89.013,69
233.850,53
68.390,00
196.715,39

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.

4.5.

Skupni obračunski stroški

V spodnji preglednici so podani skupni obračunski stroški posamezne vrste obstoječe in predvidene opreme po
obračunskih območjih.
Preglednica 33: Skupni obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme po obračunskih območjih
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Vrednost [€]
Ceste
OBO_C_1
11.776.799,05
Kanalizacija
OBO_K_1
3.941.019,71
Vodovod
OBO_V_1
1.830.689,16
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
344.890,56
Javne površine
OBO_JP_1
311.010,12

V preglednici navedene vrednosti so v evrih (€) brez DDV.
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5. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5.1.

Preračun obračunskih stroškov na merske enote

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je treba izračunane obračunske stroške preračunati na
merske enote.
V skladu s 14. členom Uredbe se preračun obračunskih stroškov OS(ij) na m2 parcele Cp(ij) oziroma na m2 neto tlorisne
površine objekta Ct(ij) opravi na naslednji način:

Cp (ij ) 
pri čemer zgornje oznake pomenijo:


Cp(ij)



Ct(ij)




OS(ij)
ΣAp(j)



ΣAt(j)

OS (ij )
OS (ij )
in Ct (ij ) 
 Ap  j 
 At  j 

…strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
območju,
…strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju,
…obračunski stroški opremljanja za določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
…vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem, območju, zmanjšana za
površine namenjene objektom grajenega javnega dobra,
…vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju.

5.1.1. Preračun obračunskih stroškov na merske enote za obstoječo
komunalno opremo
V spodnji preglednici so preračunani obračunski stroški za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na mersko
enoto zazidljivih parcel (Cpi).
Preglednica 34: Preračun obračunskih stroškov na merske enote površine parcel po vrstah obstoječe komunalne opreme
(Cpi)
Površina parcel
Vrednost
Cena ne enoto
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
[m2]
[EUR]
[EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
3.631.772,89 10.572.970,44
2,911
Kanalizacija
OBO_K_1
2.484.476,59
3.852.006,02
1,550
Vodovod
OBO_V_1
3.452.617,35
1.596.838,63
0,463
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
3.631.772,89
276.500,56
0,076
Javne površine
OBO_JP_1
3.631.772,89
114.294,73
0,031

V spodnji preglednici so preračunani obračunski stroški za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na mersko
enoto neto tlorisna površina objektov (Cti).
Preglednica 35: Preračun obračunskih stroškov na merske enote neto tlorisne površine objektov po vrstah obstoječe
komunalne opreme (Cti)
Neto tlorisna površina
Cena ne
Oznaka obračunskega
Vrednost
Vrsta opreme
objektov
enoto
območja
[EUR]
[m2]
[EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
526.292,49 10.572.970,44
20,090
Kanalizacija
OBO_K_1
370.270,63 3.852.006,02
10,403
Vodovod
OBO_V_1
494.687,03 1.596.838,63
3,228
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
526.292,49
276.500,56
0,525
Javne površine
OBO_JP_1
526.292,49
114.294,73
0,217
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5.1.2. Preračun obračunskih stroškov na merske enote za predvideno
komunalno opremo
V spodnji preglednici so preračunani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na
mersko enoto zazidljivih parcel (Cpi).
Preglednica 36: Preračun obračunskih stroškov na merske enote površine parcel po vrstah predvidene komunalne
opreme (Cpi)
Površina parcel
Vrednost
Cena ne enoto
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
[m2]
[EUR]
[EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
3.631.772,89 1.203.828,61
0,331
Kanalizacija
OBO_K_1
2.484.476,59
89.013,69
0,036
Vodovod
OBO_V_1
3.452.617,35
233.850,53
0,068
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
3.631.772,89
68.390,00
0,019
Javne površine
OBO_JP_1
3.631.772,89
196.715,39
0,054

V spodnji preglednici so preračunani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na
mersko enoto neto tlorisna površina objektov (Cti).
Preglednica 37: Preračun obračunskih stroškov na merske enote neto tlorisne površine objektov po vrstah predvidene
komunalne opreme (Cti)
Neto tlorisna površina
Cena ne
Oznaka obračunskega
Vrednost
Vrsta opreme
objektov
enoto
območja
[EUR]
[m2]
[EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
526.292,49 1.203.828,61
2,287
Kanalizacija
OBO_K_1
370.270,63
89.013,69
0,240
Vodovod
OBO_V_1
494.687,03 233.850,53
0,473
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
526.292,49
68.390,00
0,130
Javne površine
OBO_JP_1
526.292,49 196.715,39
0,374

5.1.3. Preračun skupnih obračunskih stroškov na merske enote za obstoječo
in predvideno komunalno opremo
V spodnji preglednici so podani skupni obračunski stroški za posamezno vrsto komunalne opreme z upoštevanjem
obstoječe ter predvidene opreme in preračunom na mersko enoto zazidljivih parcel (Cpi).
Preglednica 38: Preračun skupnih obračunskih stroškov na merske enote površine parcel po vrstah komunalne opreme
(Cpi)
Površina parcel
Vrednost
Cena ne enoto
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
[m2]
[EUR]
[EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
3.631.772,89 11.776.799,05
3,243
Kanalizacija
OBO_K_1
2.484.476,59
3.941.019,71
1,586
Vodovod
OBO_V_1
3.452.617,35
1.830.689,16
0,530
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
3.631.772,89
344.890,56
0,095
Javne površine
OBO_JP_1
3.631.772,89
311.010,12
0,086

V spodnji preglednici so podani skupni obračunski stroški za posamezno vrsto opreme z upoštevanjem obstoječe ter
predvidene opreme in preračunom na mersko enoto neto tlorisnih površin (Cti).
Preglednica 39: Preračun obračunskih stroškov na merske enote neto tlorisne površine objektov po vrstah komunalne
opreme (Cti)
Neto tlorisna površina
Cena ne
Oznaka obračunskega
Vrednost
Vrsta opreme
objektov
enoto
območja
[EUR]
[m2]
[EUR/m2]
Ceste
OBO_C_1
526.292,49 11.776.799,05
22,377
Kanalizacija
OBO_K_1
370.270,63 3.941.019,71
10,644
Vodovod
OBO_V_1
494.687,03 1.830.689,16
3,701
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Prostori za ravnanje z odpadki
Javne površine

5.2.

OBO_PRO_1
OBO_JP_1

526.292,49
526.292,49

344.890,56
311.010,12

0,655
0,591

Razmerje med deleži Dpi in Dti

Program opremljanja ali drug občinski odlok v merilih za odmero komunalnega prispevka določa razmerje, s katerim
izračunava delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na površino parcele in delež, s katerim se
obremeni neto tlorisne površine objekta s komunalnim prispevkom.
Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega
prispevka je po tem programu opremljanja Dpi : Dti = 0,5 : 0,5. To razmerje se uporablja za obračun komunalnega
prispevka za obračunska območja v tem programu obravnavane komunalne opreme na območju občine Križevci.

5.3.

Faktorji dejavnosti objektov

Pravilnik opredeljuje, da se lahko določi faktorje za posamezne objekte glede na pretežno rabo v skladu z uporabo
enotne klasifikacije vrst objektov po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št.
109/11).
Za pretežno dejavnost v objektu se šteje tista dejavnost, katera prevladuje glede na delež uporabne neto tlorisne
površine objekta. Pri izračunu uporabne površine se uporablja veljavni slovenski standard SIST ISO 9836, ki ureja
način izračunavanja površin objektov. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste objektov določi v razponu od 0,7 do
1,3. Glede namembnosti objekta se pri izračunu površin objekta uporabljajo faktorji udeležbe pri izračunanem
komunalnem prispevku (KP), ki so podani v naslednji preglednici.
Preglednica 40: Faktorji dejavnosti objektov pri izračunanem komunalnem prispevku glede pretežne rabe objekta
Klas. št.
Klasifikacija
Faktor K
11100 Enostanovanjske stavbe
0,7
11210 Dvostanovanjske stavbe
0,7
11221 Tri- in več-stanovanjske stavbe
1,0
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
1,0
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
0,8
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,0
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
1,0
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,0
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)
0,7
12201 Stavbe javne uprave
1,0
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,3
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
1,0
12301 Trgovske stavbe
1,0
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
1,0
12303 Bencinski servisi
1,3
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
1,0
12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)
0,8
2
12510 Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m pokritih površin
0,7
Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice,
12510
1,3
mlekarne, itd.)
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,7
12620 Muzeji in knjižnice
0,7
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,7
12650 Športne dvorane
0,7
12711 Stavbe za rastlinsko predelavo
0,7
12712 Stavbe za rejo živali
0,7
12713 Stavbe za spravilo pridelka
0,7
12714 Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe
0,7
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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12721
24110
24122

Stavbe za opravljanje verskih obredov
Športna igrišča
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7
0,7
0,7

Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji preglednici, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino
iz zgornje preglednice v katero, se na podlagi Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni
list RS, št. 109/11) objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je
faktor dejavnosti po tem odloku 1.

5.4.

Indeksiranje stroškov

Stroški opremljanja (obračunski stroški) se indeksirajo. Strošek se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
Pri odmeri komunalnega prispevka se obračunski stroški indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena
dela – ostala nizka gradnja«. Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa
opremljanja.

ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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6. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6.1.

Opis načina izračuna komunalnega prispevka

Izračun komunalnega prispevka se za posamezno vrsto komunalne opreme izvede na način kot ga določa Pravilnik, ki
določa merila za odmero komunalnega prispevka in način njegove odmere.
Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške komunalne opreme na območju objekta glede na dva
kriterija:
 površino parcele zavezanca in
 neto tlorisno površino objekta, izračunano v skladu s standardom SIST ISO 9836.

6.1.1. Določitev površine parcele
Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim določilom, oziroma parcela ni določena, se
le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov
občine.
V kolikor parcele ni mogoče določiti tudi na tak način se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena
površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.

6.1.2. Določitev neto tlorisne površine objekta
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po
standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri
le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.

6.1.3. Izračun komunalnega prispevka v običajnem primeru
V skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. L. RS, št. 80/07) in Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Ur. L. RS, št. 95/07) se višina komunalnega prispevka določi po naslednji formuli:

KP(ij) = (A(parcela) · Cp(ij) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ct(ij) · Dt)
pri čemer je:
 KP(ij)



A(parcela)
Cp(ij)






Dp
K(dejavnosti)
A(tlorisna)
Ct(ij)





Dt
i
j

… znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju
… površina parcele
… obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno
vrsto komunalne opreme
… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
… faktor dejavnosti
… neto tlorisna površina objekta
… obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne opreme
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
… posamezna vrsta komunalne opreme
… posamezno obračunsko območje

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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KP = ∑KP(i) · i
pri čemer je:
 KPi



KP
i

… izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se
objekt priključuje
… celotni izračunani komunalni prispevek
… indeks rasti cen v gradbeništvu

V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan
zgoraj.

6.2.

Izračun komunalnega prispevka v posebnih primerih

6.2.1. Izračun v primeru spreminjanja NTPO obstoječega objekta če se
opremljenost z komunalno opremo ne spreminja
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se
opremljenost s komunalno opremo ne spreminja (stari in novi objekt se priključujeta na enako komunalno opremo) se
za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe
tega programa glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno
površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno
površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se
komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

KPij  AtlorisnaN  AtlorisnaO   C tij  Dt  K
pri čemer je:
 KPij
 AtlorisnaO
 AtlorisnaN
 K
 Dt
 Ctij

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
… neto tlorisna površina novega objekta (m2)
… faktor dejavnosti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju.

6.2.2. Izračun v primeru spreminjanja NTPO obstoječega objekta če se
opremljenost z komunalno opremo spreminja
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se
opremljenost z komunalno opremo spreminja (stari in novi objekt se ne priključujeta na enako komunalno opremo –
npr. stari objekt je imel greznico, novi pa se priključuje na kanalizacijo) se za izračun komunalnega prispevka:
 za komunalno opremo, ki se ne spreminja upošteva le neto tlorisna površina objekta,
 za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje upošteva tako površina parcele, kot neto
tlorisna površina objekta.
V tem primeru se uporabljajo določbe tega programa glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno
površino objekta, zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje (npr. Kanalizacija), za ostale
vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti (npr. ceste, vodovod itd.) pa se upošteva
zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:
Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti:

KPijO  AtlorisnaN  AtlorisnaO   C tij  D t  K
pri čemer je:
 KPijO







AtlorisnaO
AtlorisnaN
K
Dt
Ctij

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se je objekt
priključeval že v preteklosti
… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
… neto tlorisna površina novega objekta (m2)
… faktor dejavnosti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju

Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo:

KPijN  Aparcela  C pij  D p   K  Atlorisna  C tij  Dt 
pri čemer je:
 KPijN







Aparcela
Atlorisna
K
Dp
Dt
Cpij



Ctij

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
priključuje na novo
… površina parcele (m2)
… neto tlorisna površina objekta (m2)
… faktor dejavnosti
… delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju
… indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno komunalno opremo na obračunskem območju.

6.2.3. Izračun v primeru spreminjanja namembnosti obstoječega objekta
V primeru spremembe namembnosti oz. vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja,
se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z določili tega programa (glej poglavje 5.3
Faktor dejavnosti objektov).
Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

KPij  K N  K O   C tij  Dt  Atlorisna
pri čemer je:
 KPij
 Atlorisna
 KN
 KO
 Dt
 Ctij

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
… neto tlorisna površina stavbe (m2)
… faktor dejavnosti novega objekta
… faktor dejavnosti obstoječega objekta
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju

6.2.4. Izračun v primeru spreminjanja namembnosti obstoječega objekta in
neto tlorisne površine objekta
V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se
komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne
površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V
ZaVita, svetovanje, d.o.o.
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drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se
odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.

6.3.

Opis načina obračuna komunalnega prispevka

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v
obračunskem območju te vrste komunalne opreme (ZPNačrt).
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto komunalne opreme, se ji komunalni prispevek
ne obračuna v celoti. Znesek se zmanjša za vrednost opreme, ki je na območju ni. To velja za vodovod. Za javno
opremo (ceste ter javne površine) se komunalni prispevek vedno obračuna.
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti (ZPNačrt).
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:
 na zahtevo zavezanca;
 ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega
dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
 po uradni dolžnosti.
Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na
zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni. O izdani odločbi Občina obvesti tudi upravno enoto (ZPNačrt).
Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti (ZPNačrt).
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri zavezancu kadar:
 se zavezanec priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme,
katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;
 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na
novo uredi.

6.4.

Posebna določila

6.4.1. Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti
Občina odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti v naslednjih primerih:
 če Občina ali drug investitor na podlagi pogodbe o opremljanju sklenjene z Občino, zgradi novo komunalno
opremo, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
 če Občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namen rabe objekta in ni sam vložil zahteve za
novo odmero komunalnega prispevka.
V primerih novega opremljanja stavbnih zemljišč (npr. izgradnjo nove ceste, nove kanalizacije, novega vodovoda) bo
na podlagi novega odloka odmerne odločbe po uradni dolžnosti potrebno izdati tudi lastnikom obstoječih objektov, ki
se bodo na novo priključevali na novo komunalno opremo.
Prav tako se odmerne odločbe po uradni dolžnosti izdajo za spremembe rabe objekta, če za takšne objekte ni podana
odmerna odločba na zahtevo zavezanca.
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6.4.2. Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja
Če se Občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno opremo, se zavezancu dogovorjena
obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne opreme v
posameznem obračunskem območju lahko odmeri. Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne
infrastrukture, financiranja investicije, podrobnosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo ter
druge podrobnosti, ki lahko vplivajo na izgradnjo in financiranje načrtovane komunalne opreme, določita Občina in
zavezanec v pogodbi o opremljanju, v skladu s predpisi o urejanju prostora.
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na določenem obračunskem
območju Občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem
drugih zavezancev na isti priključek. V pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega
priključevanja drugih zavezancev ter lastništvo komunalnega priključka.

6.4.3. Oprostitve in olajšave pri odmeri komunalnega prispevka
V skladu z ZPNačrt se komunalni prispevek ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Občina lahko predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih
vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.
Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih
vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora
občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega
proračuna.
S tem programom opremljanja so predvidene naslednje oprostitve in olajšave:
 Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
 Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst
objektov, katerih investitor je občina ali država oz. pravna oseba v lasti Občine Križevci ali države.

6.5.

Pogodba o priključitvi

V skladu z ZPNačrt ima zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ob plačilu komunalnega prispevka pravico od
Občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta in druga vprašanja v zvezi s
priključevanjem objekta na komunalno opremo.

6.6.

Primer izračuna komunalnega prispevka

Izračun komunalnega prispevka za objekt z neto tlorisno površino 150 m2, pri čemer je površina parcele (zazidljivo
zemljišče) velikosti 600 m2. Parcela se torej nahaja v naselju Križevci in je opremljena z vsemi v tem programu
obravnavanimi vrstami komunalne opreme, omeniti je potrebno, da se ta objekt uvršča v obračunska območja
OBO_C_1, OBO_K_1, OBO_V_1, OBO_PRO_1 in OBO_JP_1.
Vhodni podatki
- površina parcele
- neto tlorisna površina objekta (m2)
- faktor dejavnosti
- Dpi
- Dti
- Cpi
- Cti
Komunalni prispevek
KP
ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Vrednosti

600
150
0,8
0,5
0,5
5,540
37,968

Enota
m2
m2
(enostanovanjski objekt)
€/m2
€/m2

3.940,08 € brez DDV
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Komunalni prispevek (KP) za objekt velikosti 150 m2 na parceli velikosti 600 m2 znaša 3.940,08 € (cena je brez davka
na dodano vrednost – DDV) in v primeru, da je i (indeks rasti cen) = 1. Omeniti je potrebno, da se omenjen objekt
priklaplja na komunalno opremo naslednjih obračunskih območij: OBO_C_1, OBO_K_1, OBO_V_1, OBO_PRO_1 in
OBO_JP_1.
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7. POGODBA O OPREMLJANJU
V primeru, da ima Občina sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka za vso
obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem
(ZPNačrt).
S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in naročnik dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno
komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme
predvidena v programu opremljanja.
Pogodba o opremljanju mora vsebovati:
 opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor opremljal;
 pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju;
 pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor;
 navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno opremo;
 del komunalnega prispevka ki ga mora investitor še plačati;
 zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih o graditvi objektov, s
katero soglaša občina;
 zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega
prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka iz pete točke tega odstavka in
vrednosti popisa del na podlagi projektne dokumentacije iz šeste točke tega odstavka;
 rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo;
 opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme;
 pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru;
 bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok in obseg del, ter bančno garancijo, s katero se zavaruje
dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku;
 rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej
pogodbi. V primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo.
Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način plačal
komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil.
Investitor je dolžan plačati še preostali komunalni prispevek, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na
katero bo investitor priključil potrebno komunalno opremo.
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
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8. POJASNILO K VSEBINI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Občina Križevci je k pripravi prvega Programa opremljanja pristopila leta 2007 in na njegovi osnovi sprejela Odlok o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 5/2008). Ker je Občina Križevci v letu 2015 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 82/2015) in v letu 2016 spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Križevci (Uradni list RS, št. __/2016), ter v letih od 2007 do 2016 izvedla nekaj investicij v izgradnjo komunalne
opreme, prav tako pa ima v tekočem in naslednjem letu (v letih 2016 in 2017) predvidene investicije v izgradnjo
komunalne opreme, se je odločila za prenovo programa opremljanja in pri podjetju ZaVita d.o.o. naročila prenovo
»Programa opremljanja stavbnih zemljišča za območje Občine Križevci«.
V programu opremljanja ni posebej obravnavana komunalna oprema, za katero občina ne namenja posebnih sredstev
iz občinskega proračuna. Tako ne obravnavamo elektroenergetskega, telekomunikacijskega, plinovodnega omrežja,
omrežja daljinskega ogrevanja ali drugega podobnega omrežja, ki bi bilo v lasti Občine. Zaradi tega le-teh v programu
opremljanja tudi ne navajamo.
Analiza obstoječe opreme je bila izvedena na podlagi dostopnih podatkov in informacij o dolžinah in karakteristikah
posameznih vodov (digitalizirani podatki o vodih, podatki posredovani s strani Občine, upravljavcev komunalne opreme
ipd.). Pri tem v programu opremljanja niso upoštevani stroški gradnje individualnih priključkov. Stroške gradnje
individualnih priključkov namreč nosijo investitorji sami in ne predstavljajo skupne vrednosti komunalne opreme.
V pričujočem programu obravnavana vsa javna vodovodna omrežja, vendar smo jih zaradi zagotavljanja enake
kakovosti oskrbe s pitno vodo, upravljanja s strani istega upravljavca, ki načrtuje, deloma pa tudi že izvaja njihovo
povezovanje, v nadaljevanju obravnavali kot en vodovodni sistem.
Vso cestno omrežje, prostori za ravnanje z odpadki in javne površine so v občini opredeljene kot grajeno javno dobro.
Glede na to, smo za omenjeno komunalno opremo določili eno obračunsko območje (območje celotne občine).
Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na navedenih obračunskih območjih, se upošteva
površina zemljiških parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi. Podatki o površini zemljiških
parcel na obračunskih območjih so bili določeni na podlagi digitalnih podatkov občinskega prostorskega načrta Občine
Križevci. Na podlagi teh smo obravnavali območja, ki so po namenski rabi prostora v Občinskem prostorskem načrtu
Občine Križevci opredeljena kot stavbna zemljišča. Velja poudariti, da so bila v nadaljevanju izločena območja, ki se
bodo urejala z državnimi prostorskimi akti.
Ob tem iz obračunskega območja nismo izločili ostalih območij, ki se urejajo z prostorskimi izvedbenimi akti (OPPN)
saj gre za območja, kjer je komunalna oprema pretežno že zgrajena. Na teh območjih bo sicer še prihajajo do novih
gradenj in nujnih razširitev obstoječega omrežja komunalne opreme, vendar za slednja ne bo potrebno pripraviti
posebnih programov opremljanja stavbnih zemljišč.
Skupna površina stavbnih zemljišč, ki smo jo določili na podlagi predloga prostorskega plana, je bila dodatno
zmanjšana za območja na katerih v skladu z OPN ni možno graditi objektov, za katerega bi se pobiral komunalni
prispevek (grajeno javno dobro). Ta območja so: površine cest (PC), površine železnic (PŽ) in območja okoljske
infrastrukture (O).
V nadaljevanju so bile od grafično opredeljene površine obračunskega območja računsko odštete še:
 površine lokalnih in javnih cest, ki grafično niso določene v predlogu OPN, saj se nahajajo na območjih
stavbnih zemljišč.
V primeru cestnega omrežja in javnih površin tako obračunsko območje predstavljajo vsa stavbna zemljišča na
območju občine Križevci. V primeru vodovodnega in kanalizacijskega omrežja pa obračunska območja predstavljajo
zgolj tista stavbna zemljišča, na katerih je priklop na omenjeno komunalno opremo mogoč.
Podatki o neto tlorisnih površinah posameznih obstoječih objektov na območju Občine Križevci so bili povzeti po
podatkih popisa nepremičnin v RS, ki ga je v letih 2006/2007 izvajal GURS. Podatki, ki nam jih je v juniju 2016
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posredoval naročnik, so bili v nadaljevanju vezani na grafične podatke Evidence o digitalnih podatkih o stavbah za
območje občine Križevci (kataster stavb) (GURS, junij 2016). Na ta način je bil pripravljen digitalni sloj podatkov, na
podlagi katerega je bilo mogoče določati neto tlorisne površine objektov znotraj posameznega obračunskega območja.
Ob tem je potrebno opozoriti, da smo pri kontroli dobljenih rezultatov za posamezne objekte ugotovili nelogičnosti.
Tako se v uradnih podatkih pojavljajo tudi objekti, katerih bruto tlorisna površina tudi za desetkrat presega določeno
neto tlorisno površino. Ker gre za napako v uradnih podatkih, slednje ni bilo mogoče odpraviti, vendar ocenjujemo, da
je delež tovrstnih objektov tako majhen, da bistveno ne vpliva na določene neto tlorisne površine objektov.
Glede na kataster stavb se je na območju občine Križevci v času priprave pričujočega programa opremljanja nahajalo
2.905 objektov, od tega 2.854 objektov znotraj območij stavbnih zemljišč, 51 objektov pa izven območji stavbnih
zemljišč. Analiza podatkov REN in pregled posnetkov DOF (merilo 1:5.000) sta pokazala, da gre pri 51 objektih, ki se
nahajajo izven območij stavbnih zemljišč določenih v skladu z OPN Občine Križevci pretežno za razpršeno gradnjo.
Glede na navedeno in po posvetovanju s predstavniki občinske uprave Občine Križevci je bila sprejeta odločitev, da se
tudi te objekte vključi v neto tlorisne površine objektov, saj se priključujejo na grajeno javno dobro (ceste in javne
površine), nekateri pa tudi na vodovodno omrežje in kanalizacijo.
Tekom preverjanja grafičnih podatkov je bilo ugotovljeno, da je na območju občine Križevci trenutno prostih več večjih
sklopov stavbnih zemljišč. Na podlagi grafičnega sloja namenske rabe prostora in tekstualni del OPN Občine Križevci
je bilo ocenjeno, da je v občini Križevci prostora še za 609 novih objektov. V nadaljevanju je bila na podlagi
tekstualnega dela OPN Občine Križevci, ki določa faktor zazidanosti in faktor izrabe stavbnih zemljišč, ocenjena tudi
neto tlorisna površina predvidenih objektov, ki znaša 91.218,89 m2, na obračunskem območju kanalizacije in vodovoda
pa nekoliko manj.
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9. OPIS NAČINA NADGRADNJE PROGRAMA OPREMLJANJA
Predmet tega programa opremljanja je v času priprave pričujočega dokumenta že obstoječa komunalna oprema in
tista predvidena komunalna oprema, katere izgradnja je predvidena v letih 2016 in 2017 in za katere izgradnjo je v
obravnavnem obdobju financiranje opredeljeno v Načrtu razvojnih programov Občine Križevci. Ostala načrtovana
komunalna oprema bo predmet prenove pričujočega programa opremljanja, ko bo slednja uvrščena v Načrt razvojnih
programov Občine Križevci.
Ob vsaki spremembi Načrta razvojnih programov Občine Križevci se posodobi tudi program opremljanja z novo
predvideno in v tem času zgrajeno komunalno infrastrukturo (prej je to bila predvidena infrastruktura (predvidena
vlaganja) potem obstoječa (izvedena vlaganja-zgrajena).
Za območja, ki so bila iz tega programa opremljanja izločena iz obravnave zaradi sprejema podrobnih izvedbenih
prostorskih aktov, bo potrebno sprejeti posebne programe opremljanja. Ti morajo biti usklajeni z obravnavanim
programom opremljanja stavbnih zemljišč. Pri pripravi teh programov se izračun vrednosti obstoječe komunalne
opreme uporabi kot podlaga za določitev t.i. nadomestitvenih stroškov. Pri tem se upošteva sorazmerni delež
obremenitve posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
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