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POVZETEK 
Program opremljanja stavbnih zemljišč Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: program 
opremljanja) je strokovna podlaga, kjer je analizirano stanje komunalne opreme na območju 
občine. Upoštevana je komunalna oprema v občinski lasti, kar vključuje občinske javne ceste, 
javne vodovode in kanalizacijo ter površine grajenega javnega dobra. Analiza obstoječega 
stanja predstavlja dobro podlago za ugotavljanje potreb in pomanjkljivosti ter za načrtovanje 
razvoja komunalne opreme v prihodnje. 

Program opremljanja predstavlja tudi strokovno podlago za izračun in odmero komunalnega 
prispevka. Komunalni prispevek je pomemben namenski prihodek občinskega proračuna, ki 
je namenjen izključno vlaganjem v razvoj komunalne opreme.  

Namen programa opremljanja je zagotoviti strokovne podlage in merila za izračun 
komunalnega prispevka, cilj pa je vsem prebivalcem občine Velike Lašče zagotoviti 
pregleden in pravičen vir financiranja za izgradnjo in razvoj komunalne opreme. 

V prvem poglavju so podani osnovni podatki o občini ter o podlagah in izhodiščih za pripravo 
programa opremljanja. V drugem poglavju je nato prikazana analiza obstoječega stanja 
komunalne opreme glede na razpoložljive podatke. 

Tretje poglavje predstavlja podlage za izračun komunalnega prispevka. Kratek povzetek je 
prikazan v nadaljevanju. 

Obračunska območja komunalne opreme so območja priključevanja oz. uporabe posamezne 
komunalne opreme in so določena na podlagi namenske rabe prostora opredeljene v 
prostorskem načrtu občine. Površine zemljiških parcel in neto tlorisnih površin objektov po 
obračunskih območjih so podane v spodnji preglednici. 

Komunalna oprema Obračunsko 
območje 

Površina stavbnih 
zemljišč (m2) 

Neto tlorisne površine 
(m2) 

Lokalne ceste CE-LC 3.594.207 781.155 
Javne poti CE-JP 2.814.546 579.423 
Vodovod  VOD 3.078.975 640.413 
Kanalizacija Rašica KAN-RA 179.064 35.760 
Javne površine JP 3.594.207 781.155 

 

Skupni stroški komunalne opreme so dejanski stroški obstoječe komunalne opreme. Skupni 
stroški obstoječe komunalne opreme so določeni po metodi nadomestitvenih stroškov. 
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, od katerih se odmerja 
komunalni prispevek določljivim zavezancem. 

Obračunsko območje Skupni stroški (€) Obračunski stroški (€) 
CE-LC 14.000.260 6.300.117 
CE-JP 16.777.594 7.549.917 
VOD 16.826.486 7.571.919 
KAN-RA 615.000 399.750 
JP 342.746 342.746 
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Obračunski stroški so preračunani na enoti mere, to je na m2 parcele in m2 neto tlorisne 
površine. 

Obračunsko območje Cena na m2 parcele 
– Cpi (€/m2) 

Cena na m2 neto tlorisne 
površine – Cti (€/m2) 

CE-LC 1,75 8,07 
CE-JP 2,68 13,03 
VOD 2,46 11,82 
KAN-RA 2,23 11,18 
JP 0,10 0,44 

 

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi: 

KPij = (Ap * Cpij * Dp) + (K * At * Ctij * Dt), 

kjer je: 

• KPij … komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem  
obračunskem območju; 

• Ap … površina parcele objekta, ki je sestavljena iz ene ali več zemljiških parcel, na katerih 
stoji oziroma na katerih je predviden objekt in na katerih so urejene površine, ki služijo 
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu; 

• At  … neto tlorisna površina objekta; 
• K … faktor dejavnosti; 
• Dp … delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka; 
• Dt … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka; 
• Cpij … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta s posamezno vrsto 

komunalne opreme na določenem obračunskem območju; 
• Ctij … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s 

posamezno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju; 
• i … posamezna vrsta komunalne opreme; 
• j … posamezno obračunsko območje. 

 

 

Skupni komunalni prispevek (KP) se izračuna kot vsota vrednosti komunalnega prispevka za 
vse vrste komunalne opreme, na katere se objekt priključuje: 

KP = Σ KPij. 

Komunalni prispevek se investitorju odmeri z odločbo, plačilo pa je pogoj za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Podrobnejše informacije o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
so podani v četrtem poglavju. Dodatno je v Prilogi 2 prikazanih nekaj primerov izračuna 
komunalnega prispevka. 

Program opremljanja predstavlja tudi podlago za sklenitev pogodbe o opremljanju, kar 
omogoča, da investitor sam zagotovi del komunalne opreme. V tem primeru se šteje, da je 
investitor v naravi plačal komunalni prispevek. 
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Področje komunalnega opremljanja je tesno povezano s prostorskim načrtovanjem in je 
podvrženo mnogim dejavnikom in spremembam v prostoru in gospodarstvu. Zato so na 
koncu, v petem poglavju, podane nekatere usmeritve za nadaljnje delo. Priporoča se redno 
spremljanje izvajanja ter redno posodabljanje programa opremljanja glede na trenutno stanje 
in potrebe.   
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1. SPLOŠNI DEL 

1.1. Uvod 
Področje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč je v pristojnosti občin, ki so dolžne 
zagotavljati osnovno infrastrukturo vsem prebivalcem na njenem območju. Opremljanje s 
komunalno opremo je pomembno zaradi zadovoljevanja osnovnih potreb prebivalcev, kot tudi 
zaradi preprečevanja oz. zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje, ki nastanejo ravno zaradi 
človekovega delovanja. Kakovostna in zadostna komunalna opremljenost naselij odraža 
življenjski standard in predstavlja pomemben kazalnik razvitosti občine, zato je tudi razvoj 
komunalne opreme obravnavan v občinskih prostorskih aktih hkrati s splošnimi razvojnimi in 
poselitvenimi cilji. 

Financiranje izgradnje komunalne opreme pomeni za občino velik strošek, zato v Sloveniji že 
dlje časa poznamo komunalni prispevek, ki predstavlja glavni namenski vir občinskega 
proračuna za gradnjo komunalne opreme. V preteklosti se je zakonodaja na tem področju 
pogosto spreminjala, zato obračunavanje komunalnega prispevka vse do danes ni bilo urejeno 
enotno v vseh občinah in je marsikje prihajalo do večjih anomalij. Zakon o prostorskem 
načrtovanju, ki je stopil v veljavo leta 2007, poizkuša obstoječe stihijsko stanje izboljšati s 
poenotenjem metodologije za obračunavanje komunalnega prispevka, obenem pa omogočiti 
dovoljšnjo prilagodljivost posameznim občinam za upoštevanje lokalnih značilnosti in potreb. 

Strokovna podlaga za opredelitev načina izračuna in odmere komunalnega prispevka je 
progam opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja ). Program 
opremljanja je dokument, ki se pripravi na podlagi veljavnega občinskega prostorskega načrta 
ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. Osnova za izdelavo programa opremljanja je 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 108/09) ter podzakonska predpisa 
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. list RS, št. 80/07) in Pravilnik 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. list RS, št. 95/07). 

Program opremljanja vsebuje pregled obstoječe in predvidene komunalne opreme v občini. 
Zato je program opremljanja v prvi vrsti strokovna podlaga, kjer je analizirano trenutno stanje 
in so ugotovljene potrebe po nadaljnjem razvoju, kar predstavlja podlago za odločanje o 
bodočih občinskih investicijah.  

Poleg tega program opremljanja vsebuje podlage in podrobnejša merila za izračun in odmero 
komunalnega prispevka. Najpomembnejša novost predpisane metodologije je izračun 
komunalnega prispevka na osnovi dejanskih stroškov izgradnje obstoječe oz. načrtovane 
komunalne opreme. Na ta način se zagotavlja pravičnost in preglednost plačila uporabnikov, 
na drugi strani pa zadosten priliv sredstev v občinski proračun za nadaljnji razvoj in gradnjo 
potrebne infrastrukture. 

Komunalni prispevek se odmeri investitorju na podlagi odločbe, plačilo komunalnega 
prispevka pa je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. S plačilom komunalnega prispevka se 
šteje, da je investitor izpolnil svoje obveznosti iz tega naslova, občina pa mu je na podlagi 
tega dolžna omogočiti priklop na vso razpoložljivo javno infrastrukturo. Poleg finančnega 
vira lahko komunalni prispevek v povezavi z občinsko prostorsko politiko predstavlja tudi 
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usmerjevalni instrument za izvajanje lokalne zemljiške politike. Usmerjevalno vlogo določajo 
podrobnejša merila, ki jih občina lahko opredeli v okviru zakonskih možnosti in utemelji v 
programu opremljanja. 

Program opremljanja se sprejme z odlokom in sicer v delu, ki določa podlage in podrobnejša 
merila za odmero komunalnega prispevka. Program opremljanja se sprejme za območje 
celotne občine. 

Zakon o prostorskem načrtovanju v 79. členu določa, da občina, ki v šestih mesecih po 
uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ne sprejme programa opremljanja, vključno s 
podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na 
območju celotne občine, odmerja komunalni prispevek na podlagi Pravilnika o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč 
s posameznimi vrstami komunalne opreme (Ur. list RS, št. 95/07). Omenjeni pravilnik 
upošteva povprečne stroške opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne 
opreme, ki pa ne odražajo realnih stroškov na območju posamezne občine. 

Program opremljanja je poleg tega tudi podlaga za gradnjo komunalne opreme v občini. 
Zakon o prostorskem načrtovanju v 74. členu sicer določa, da občina lahko gradi komunalno 
opremo, ki je določena v prostorskem aktu, tudi brez programa opremljanja, če po vrednosti 
letno ne presega pet odstotkov sredstev, ki jih je občina v preteklem letu vložila v komunalno 
opremo. Vendar pa za to komunalno opremo občina ne more zaračunati komunalnega 
prispevka.  

Na ta način so občine spodbujene k sprejetju lastnega programa opremljanja, s katerim 
zagotovijo pregledno, enotno in strokovno utemeljeno podlago za izgradnjo nove komunalne 
opreme in za obračun komunalnega prispevka ter hkrati zagotovijo zadostna sredstva za 
nadaljnji razvoj komunalne opremljenosti občine v skladu z dolgoročnimi načrti in potrebami. 

  



Program opremljanja stavbnih zemljišč  Občina Velike Lašče 

Stran 9 od 52 
 

1.2. Podatki o naročniku in izdelovalcu 
 

Naročnik: 

OBČINA VELIKE LAŠČE 
Levstikov trg 1 
1315 Velike Lašče 
 

Župan: Anton Zakrajšek 
Matična številka: 5874785000 
ID št. za DDV: SI 54849799 
tel: 01/ 781 03 70 
fax: 01/ 781 03 65 
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net 
splet: http://www.velike-lasce.si 
 
 
Izdelovalec: 
 
ERM, upravljanje z okoljem in naravnimi viri, d.o.o. 
Zapoge 37 
1217 Vodice 
 
Direktorica: Irena Oblak 
Matična številka: 1532618000 
ID št. za DDV: SI 33965692 
tel: 01/ 755 48 51 
fax. 01/ 586 41 74 
e-pošta: sabina@erm-si.si, primoz@erm-si.si 
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1.3. Splošni opis Občine Velike Lašče 
Občina Velike Lašče leži v osrednji Sloveniji, slabih 20 km jugovzhodno od Ljubljane. 
Občina obsega 103 km2, na njenem območju pa v letu 2011 po podatkih Statističnega urada 
RS živi 4.155 prebivalcev v kar 88 naseljih. Večja naselja so Velike Lašče, Rašica in Turjak, 
ki se nahajajo v dolinskem delu občine, manjše vasi in zaselki pa so razpršeni po pobočjih. Na 
vzhodu se dviguje greben Male gore, kjer se pojavlja bolj kraški svet. Zahodni del sestavljata 
dve planoti - Rute, kjer je svet poseljen zlasti po vrhovih, in Mačkovec, kjer je svet bolj 
kraški. Proti JZ se teren vzpenja proti bloški planoti, na jugu ga omejujejo Slemena, proti 
severu pa prihaja pri Turjaku v prehoden dolomitski svet. 

Občina Velike Lašče meji na občine Ig, Škofljica in Grosuplje na severu, Dobrepolje na 
vzhodu, Ribnica in Sodražica na jugu ter občini Bloke in Cerknica na zahodu. 

Največje naselje v občini je občinsko središče Velike Lašče s 729 prebivalci v letu 2011. V 
preostalih 87 naseljih živi v povprečju 39 prebivalcev. Povprečna starost prebivalcev v občini 
je 41 let (slovensko povprečje 41,7), predvsem je nadpovprečno število prebivalcev do 14. 
leta starosti. Indeks staranja znaša 106,5 (v Sloveniji 116,5). Število prebivalcev v občini od 
leta 2000 stalno narašča, predvsem na račun priseljevanja iz drugih občin. Povprečni skupni 
prirast prebivalcev med leti 2000 in 2009 tako znaša 54,4 na leto (SURS, 2011). Ti podatki 
nakazujejo na potrebe po novih stanovanjskih površinah in posledično ustrezno povečanje 
zmogljivosti oz. širitev obstoječe komunalne infrastrukture.  

V marcu 2011 je v občini Velike Lašče prebivalo 1.821 delovno aktivnih prebivalcev, 
registrirana stopnja brezposelnosti pa je znašala 7,3% (slovensko povprečje 12,2%). 
Povprečna neto mesečna plača v mesecu marcu 2011 je v občini Velike Lašče znašala 
835,21€, kar je manj od slovenskega povprečja, ki je znašalo 987,03€ (SURS, 2011). 

Glavna prometnica v občini je državna cesta G2, ki poteka skozi občino iz Ljubljane proti 
Kočevju in povezuje naselja v osrednjem dolinskem delu občine. V naselju Rašica se odcepi 
državna regionalna cesta (R3) proti vzhodu skozi Ponikve v občino Dobrepolje ter v naselju 
Velike Lašče cesta R3 proti jugozahodu proti občini Bloke. Ostala naselja v občini povezujejo 
občinske lokalne ceste (LC) in javne poti (JP) znotraj samih naselij. 

Veliko število majhnih in razdrobljenih naselij pomeni med drugim večje razdalje in s tem 
tudi višje stroške izgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture. To se kaže v 
nadpovprečni dolžini občinskih javnih cest, katerih je po podatkih SURS (2011) v občini 
Velike Lašče 171,8 km (slovensko povprečje 153,4 km). Posledica velike razdrobljenosti 
poselitve pa je tudi dejstvo, da se določena naselja oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih zajetij 
oz. iz manjših lokalnih vodovodov v zasebni lasti. Prav tako v občini ni javnega 
kanalizacijskega omrežja, ampak se komunalne odpadne vode odvajajo v zasebne greznice in 
čistijo na malih komunalnih čistilnih napravah. 
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1.4. Dosedanji način obračunavanja komunalnega prispevka 
Komunalni prispevek v občini Velike Lašče se obračunava in odmerja na podlagi Odloka o 
plačilu komunalnega prispevka, ki je bil sprejet na Občinskem svetu julija 2002. Odlok je bil 
pripravljen na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.l. RS, št 44/97), ki pa je prenehal 
veljati leta 2003. 

Po veljavnem odloku se komunalni prispevek obračuna na podlagi ocene povprečnih stroškov 
prve izgradnje javne komunalne infrastrukture in njenega priključevanja. V obračunu so 
upoštevni tudi stroški urbanistične in tehnične dokumentacije, velikost parcele oz. 
izkoriščenost parcele, namembnost in bruto površina objekta ter možnost priključitve na 
posamezno vrsto komunalne opreme.  

Komunalni prispevek za gradnjo objekta se izračuna po naslednji formuli: 

KP = (ob * % izk * ko * psz * f * gp) + (sutd * gp),  

kjer je: 

KP     komunalni prispevek 
ob     območje, v katerem se nahaja parcela 
% izk     izkoriščenost parcele, ki se določi kot BEP/gp v % 
ko     komunalna oprema na katero se objekt priključuje 
psz       prispevna stopnja zavezanca, ki jo določi občina 
f       faktor namembnosti objekta 
gp       gradbena parcela v m2 
sutd      strošek urbanistične in tehnične dokumentacije (pavšalna ocena na m2 parcele) 
BEP      bruto etažna površina objekta  
 

Območja so določena skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
(Ur.l. RS, št. 80/98). Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se nanaša na ugodnosti 
lokacije (tudi komunalno opremljenost), ki jih zemljišče prinaša lastniku in ni povezan s 
stroški izgradnje komunalne opreme. Zato je tak način razdelitve na območja neustrezen za 
namene izračuna komunalnega prispevka. 

Veljavni odlok je zastarel in ni v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Glavna 
pomanjkljivost obstoječega načina izračuna komunalnega prispevka je upoštevanje 
povprečnih stroškov izgradnje komunalne opreme, medtem ko nova metodologija predvideva 
uporabo dejanskih stroškov. 

Najbolj pomembne razlike med obstoječim načinom izračuna in novo metodologijo so torej: 

• razdelitev na obračunska območja se po novem izvede glede na posamezno vrsto 
komunalne opreme; 

• upoštevanje dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme; 

• po novem se upošteva površino parcele in neto tlorisno površino objekta, torej 
dejansko uporabno površino in ne več stopnje zazidanosti oz. izkoriščenosti zemljišča; 

• faktor namembnosti objekta je za vse vrste objektov enak 1. Sedanji odlok določa 
faktorje namembnosti v razponu od 0,2 do 2,0; 
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• strošek urbanistične in tehnične dokumentacije ni več določen pavšalno, temveč je 
upoštevan v dejanskih stroških izgradnje komunalne opreme; 

• prispevna stopnja zavezanca je za posamezno vrsto komunalne opreme določena v 
obliki obračunskih stroškov, glede na vire financiranja. 

Predvsem pa nova zakonodaja prinaša poenotenje metodologije in s tem večjo primerljivost 
med občinami. Za občane pa nov način obračuna pomeni večjo preglednost in pravičnost 
plačila komunalnega prispevka. 

 

  



Program opremljanja stavbnih zemljišč  Občina Velike Lašče 

Stran 13 od 52 
 

1.5. Namen programa opremljanja 
Osnovni namen programa opremljanja je analiza obstoječe komunalne opreme na območju 
občine Velike Lašče in opredelitev dejanskih stroškov izgradnje te opreme, kar predstavlja 
podlago za obračun komunalnega prispevka v skladu z veljavno zakonodajo. 

Poglavitni namen izdelave programa opremljanja je tudi analiza potreb po gradnji nove 
komunalne opreme za zagotavljanje zadostne in kakovostne oskrbe. S programom 
opremljanja se okvirno določijo roki gradnje opreme s pogoji priključevanja nanjo ter 
določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. 

Enotna metodologija načina določanja podlag in izračuna komunalnega prispevka med 
drugim omogoča boljšo primerjavo z drugimi občinami, ugotavljanje pomanjkljivosti in 
predstavlja dodatno spodbudo za izboljšave na tem področju. 

Glavni cilj, ki ga zasleduje program opremljanja, pa je vsem prebivalcem občine Velike Lašče 
zagotoviti pravičen in pregleden vir financiranja za nadaljnji razvoj potrebne komunalne 
opreme ter sam načrt predvidenih vlaganj in gradnje komunalne opreme in s tem dvig 
kakovosti življenja v lokalni skupnosti. 
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1.6. Podlage za pripravo programa opremljanja 
Osnova za izdelavo programa opremljanja je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt: Ur. 
list RS, št. 33/07, ZPNačrt-A: 108/09) ter podrejena predpisa Uredba o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. list RS, št. 80/07) in Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Ur. list RS, št. 95/07). 

Poleg teh so bili pri pripravi programa opremljanja upoštevani še naslednji zakonski predpisi: 

• Zakon o graditvi objektov –  ZGO-1C (Ur. list RS, št. 108/09),  

• Zakon o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Ur. list RS, št. 32/93), 
• Zakon o varstvu okolja – ZVO-1C (Ur. list RS, št. 108/09), 

• Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/06, 41/08), 
• Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 
109/07, 33/08), 

• Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določiti objektov 
državnega pomena (Ur.l. RS, št. 33/03), 

• Operativni program oskrbe s pitno vodo, MOP RS, junij 2006, 
• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, novelacija za 

obdobje od leta 2005 do leta 2017. 

Temeljni prostorski lokalni akt, ki vsebuje tudi zasnovo razvoja komunalne infrastrukture je 
Občinski prostorski načrt. Predvidene investicije v naslednjih 4 letih in potrebna sredstva za 
njihovo izvedbo so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. 

Drugi lokalni predpisi in razvojni dokumenti, ki se nanašajo na obravnavano področje in so 
bili upoštevani pri pripravi programa opremljanja so še: 

• Odlok o plačilu komunalnega prispevka (Občinsko glasilo Občine Velike Lašče 6/02), 
• Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 119/07), 

• Odlok o varstvu virov pitne vode na območju občine Velike Lašče (Ur.l. RS,št. 36/98), 
• Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 

119/07, Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/10), 

• Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 70/98), 
• Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine 

Velike Lašče, št. 5/10), 
• Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. 80/98, 109/99), 
• Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011, vodovodi: Dolščaki, Adamovo-Kaplanovo-

Podsmreka-Polzelo, Mali Osolnik; Občina Velike Lašče, december 2010, 
• Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011, VKS d.o.o.; december 2010, 
• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Velike 

Lašče, Limnos d.o.o., avgust 2007, 
• Strategija razvoja javne razsvetljave občine Velike Lašče, Datapan d.o.o., 2009. 
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1.7. Vhodni podatki 
Za potrebe izdelave programa opremljanja smo pridobili vrsto podatkov od Občine Velike 
Lašče, izvajalcev javnih služb ter druge javno dostopne podatke, ki so bili na voljo v času 
priprave (na primer podatki Statističnega urada RS). 

Osnovne podlage predstavljajo podatki Geodetske uprave RS (GURS). Podrobnejši opis se 
nahaja na naslovu http://e-prostor.gov.si/. Uporabili smo naslednje podatke GURS: 

• Digitalni ortofoto (DOF050), maj 2009, 

• Zemljiški kataster (DKN), stanje na dan 15.3.2011, 
• Kataster stavb, stanje na dan 15.3.2011, 

• Register prostorskih enot (RPE), stanje na dan 15.3.2011, 
• Podatki registra nepremičnin (REN), stanje na dan 15.9.2011. 

Poglavitni podatki za izdelavo programa opremljanja pa so podatki o obstoječi komunalni 
opremi v občini. Za posamezno vrsto komunalne opreme smo pridobili naslednje podatke: 

• Ceste: banka cestnih podatkov, občina Velike Lašče, stanje na dan 20.5.2011. 
• Javna razsvetljava: popis svetilk, Datapan d.o.o., 2009. 
• Vodovod: sistem odjemnih mest, Vodokomunalni sistemi d.o.o., prejeto 18.7.2011. 

• Kanalizacija: projektna dokumentacija PGD Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave 
Rašica in obnova javnega vodovoda, Komunala projekt d.o.o., april 2010. Seznam 
mKČN, prejeto 11.7.2011. 

• Javne površine: seznam in površine občinskih parkirišč in igrišč, Občina Velike Lašče, 
prejeto 11.7.2011. 

Poleg tega pa smo pridobili tudi dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine 
Velik Lašče v digitalni obliki (*.shp format). Izdelovalec OPN je podjetje Urbania d.o.o. 
Izvedbeni del OPN vsebuje opredelitev namenske rabe prostora ter razdelitev na enote 
urejanja prostora za območje celotne občine. Namenska raba prostora je določena na parcelo 
natančno. Končno verzijo dopolnjenega osnutka OPN smo prejeli septembra 2011. 

V okviru izdelave osnutka OPN je podjetje Urbania d.o.o. izdelalo tudi več strokovnih podlag. 
Za potrebe izdelave programa opremljanja smo pridobili podatke o parcelnem stanju stavbnih 
zemljišč (prejeto september 2011). 
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1.8. Uporabljeni pojmi in kratice 
Zaradi večje preglednosti dokumenta so v nadaljevanju podane definicije pogosto 
uporabljenih pojmov, kot so opredeljene v veljavni področni zakonodaji. Ostali pomembni 
pojmi so podrobneje opisani v posameznih poglavjih programa opremljanja. 

Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju 
gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot 
taka določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v 
splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena. 

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. 

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. 

Komunalna oprema so: 

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja (vodovod, kanalizacija); 

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna 
(plinovod, vročevod, toplovod); 

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

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. 

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. 
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Pogosto uporabljene kratice v dokumentu imajo naslednji pomen: 

BCP … Banka cestnih podatkov 

DKN … Digitalni katastrski načrt 

GJI … Gospodarska javna infrastruktura 

mKČN … Mala komunalna čistilna naprava 

NRP … Načrt razvojnih programov 

NTP … Neto tlorisna površina  

OPN … Občinski prostorski načrt 

OPPN … Občinski podrobni prostorski načrt 

REN … Register nepremičnin 
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2. KOMUNALNA OPREMA V OBČINI VELIKE LAŠČE 
 

V občini Velike Lašče se v javno komunalno opremo v lasti občine uvrščajo občinske ceste, 
javno vodovodno omrežje ter javne površine s statusom grajenega javnega dobra. Omrežje 
javne razsvetljave je obravnavano skupaj s cestami, saj so svetilke del cestne opreme. 
Omrežje hidrantov pa je obravnavano skupaj z vodovodi, saj se hidranti napajajo iz istega 
vodnega vira in omrežja kot oskrba s pitno vodo. Javne kanalizacije v občini še ni, vendar pa 
je izgradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo predvidena v občinskem Načrtu 
razvojnih programov.  

2.1. Ceste 

2.1.1. Obstoječe stanje  

Javne ceste se delijo na države in občinske ceste. Državne ceste so avtoceste, hitre ceste, 
glavne ceste (GC) in regionalne ceste (RC), z njimi pa upravlja DARS oziroma DRSC. Skozi 
občino Velike Lašče potekajo glavna cesta G2-106 odsek 0261 Škofljica – Rašica in G2-106 
odsek 0262 Rašica – Žlebič, ter regionalni cesti R3-478 odsek 1368 Mlačevo – Rašica in R3-
478 odsek 2412 Velike Lašče – Lužarji – Nova vas. Državne ceste niso predmet programa 
opremljanja in se tudi ne upoštevajo pri obračunu komunalnega prispevka. 

Občinske ceste se delijo na lokalne ceste (LC), ki povezujejo naselja in dele naselij med seboj 
ter javne poti (JP), ki povezujejo dele naselja in ne izpolnjujejo meril za lokalne ceste ali pa so 
namenjene samo določenim udeležencem v prometu (npr. krajevne in vaške javne poti ali 
ceste, javne poti za pešce, kolesarje in podobno). Občinske ceste se lahko delijo še v dodatne 
podkategorije, vendar v primeru občine Velike Lašče te delitve ni.   

 

Občinske ceste 

V banki cestnih podatkov (BCP) je na območju občine Velike Lašče 152,79 km 
kategoriziranih cest, od tega 56,86 km lokalnih cest in 95,92 km javnih poti. V spodnji 
preglednici so prikazane dolžine in površine lokalnih cest in javnih poti glede na material 
vozne površine. 

Preglednica 1: Občinske javne ceste glede na material voziščne konstrukcije 

Material vozne površine Lokalne ceste Javne poti 
Dolžina (km) Površina (m2) Dolžina (km) Površina (m2) 

Asfalt 37,92 158.949 66,10 217.978 
Bitodrobir 9,14 38.291 8,52 28.089 
Makadam 9,81 41.116 21,31 70.283 
SKUPAJ 56,86 238.356 95,92 316.350 
 

Iz preglednice je razvidno, da je na območju občine 17,3% lokalnih cest ter 22,2% javnih poti 
makadamskih. Občina bi morala stremeti k čimprejšnjemu asfaltiranju teh odsekov. 
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Za vzdrževanje cest in zimsko službo je podeljena koncesija samostojnemu podjetniku 
ACEST,  Franc Purkat, s.p.,  Turjak 77, 1311 Turjak. 

 

Pločniki ob državnih cestah 

Kljub temu, da državne ceste niso v upravljanju občine pa so pločniki občinska komunalna 
oprema. Zato se tudi pločniki ob državnih cestah na območju občine Velike Lašče uvrščajo v 
komunalno opremo za katero se odmerja komunalni prispevek. 

S strani občine Velike Lašče smo pridobili podatke o pločnikih ob državnih cestah, ki so 
zbirno prikazani v spodnji preglednici. 

Preglednica 2: Pločniki ob državnih cestah 

Odsek ceste Naselje Dolžina 
pločnika 

Širina pločnika Površina 
pločnikov 

G2-106-0262 
Rašica-Žlebič 

Velike Lašče Desno: 880 m 
Levo: 700 m 

1,60 m 
1,60 m 

2.528 m2 

G2-106-0261 
Škofljica-Rašica 

Turjak Desno: 910 m 1,60 m 
1.456 m2 

R3-748-2412 
Velike Lašče-
Lužarji-Nova vas 

Velike Lašče Desno: 150 m 
Levo: 30 m 

1,60 m 
1,60 m 288 m2 

  

Javna razsvetljava 

K omrežju občinskih javnih cest prištevamo tudi javno razsvetljavo (JR). Za vzdrževanje 
javne razsvetljave v občini skrbi podjetje Elektroinštalaterstvo Marjan Strnad, s.p.. Občina 
Velike Lašče ima izdelan kataster javne razsvetljave ter tudi Strategijo razvoja javne 
razsvetljave, ki jo je pripravilo podjetje Datapan d.o.o. v letu 2009. 

V popisu je bilo na območju občine Velike Lašče evidentiranih 433 svetilk javne razsvetljave, 
dodatno pa je bilo kasneje popisanih še 18 svetilk, torej skupno 451. Od tega jih 389 
osvetljuje ceste oz. ulice, preostalih 62 svetilk osvetljuje javne površine in objekte oz. fasade; 
te svetilke so obravnavane v poglavju javne površine.  

V občini cestne površine osvetljuje 389 svetilk 22-ih različnih tipov. Večina svetilk je 
neustreznih, saj niso usklajene z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Ur. List RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Strategija razvoja JR zato predvideva postopno 
prenovo oz. zamenjavo neustreznih svetilk. V spodnji preglednici so prikazane svetilke JR, ki 
osvetljujejo cestne površine glede na ustreznost. 
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Preglednica 3: Svetilke javne razsvetljave, ki osvetljujejo cestne površine 

Tip svetilke Število svetilk Skupna moč sijalk Ustreznost 
Elektrokovina (tip CD, 
CG, CJ, SVS, UD, UI 
23) 

115 
Potratne sijalke, skupna 
moč 23.477 W 

Potrebna zamenjava 
kompletne svetilke s sijalko 
in predstikalno napravo 

Faiber-kapa 
72 

Potratne sijalke, skupna 
moč 12.200 W 

Siteco (tip CX100, 
CX200, ST50, ST100) 
z ukrivljenim steklom 

41 
Varčne sijalke, skupna 
moč 4.665 W 

Potrebna zamenjava stekla 
svetilke 

Siteco (tip CX100, 
CX200, ST50, ST100) 
z ukrivljenim steklom 

76 
Potratne sijalke, skupna 
moč 14.950 W 

Potrebna zamenjava stekla 
svetilke in sijalke s 
predstikalno napravo 

Siteco (tip CX100, 
ST50, ST100) z ravnim 
steklom 

20 
Potratne sijalke, skupna 
moč 3.000 W 

Potrebna zamenjava sijalke 
in predstikalne naprave 

Philips SGS Malaga 
1 

Potratna sijalka 250 W Potrebna zamenjava stekla 
svetilke in sijalke s 
predstikalno napravo 

Siteco ST 100 z ravnim 
steklom 

5 
Varčne sijalke, skupna 
moč 750 W 

Ustrezna 

GE Eurostreet z ravnim 
steklom 

9 
Varčne sijalke, skupna 
moč 1.180 W 

Ustrezna 

Modus LVS z ravnim 
steklom 

21 
Varčne sijalke, skupna 
moč 1.422 W 

Ustrezna 

Cassiopea 
14 

Varčne sijalke, skupna 
moč 910 W 

Ustrezna 

Dekorativna svetilka 
11 

Potratne sijalke, skupna 
moč 787 W 

Potrebna zamenjava 
kompletne svetilke s sijalko 
in predstikalno napravo Neznani proizvajalec 

2 
Potratne sijalke, skupna 
moč 500 W 

Ostalo 
2 

Potratne sijalke, skupna 
moč 500 W 

 

Glede na podatke v preglednici lahko torej ugotovimo sledeče: 

• skupna moč sijalk, ki osvetljujejo ceste je 64.591 W, 
• ustreznih svetilk je 49, oz. 12,5%, 
• menjava samo sijalk je potrebna pri 20 svetilkah, oz. 5%, 

• menjava samo stekla svetilke je potrebna pri 41 svetilkah, oz. 10,5%, 
• menjava stekla svetilke in sijalke je potrebna pri 77 svetilkah, oz. 20%, 

• menjava celotne svetilke je potrebna pri 202 svetilkah, oz. 52%. 

 

2.1.2. Predvidena vlaganja in razvoj cestne infrastrukture 

Občina Velike Lašče ne predvideva investicij v izgradnjo novih cest. V Načrtu razvojnih 
programov občinskega proračuna za leti 2011 in 2012 so predvidena sredstva za vzdrževanje 
in obnovo občinskih cest, za asfaltiranje določenih odsekov, izgradnjo pločnikov ob lokalnih 
in državnih cestah ter za postavitev novih in sanacijo neustreznih svetilk javne razsvetljave. 
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V programu opremljanja smo upoštevali sredstva, ki so prikazana v spodnji preglednici. Za 
obračun komunalnega prispevka so upoštevana predvidena vlaganja v tekočem in prihodnjem 
letu.  

Preglednica 4: Predvidena vlaganja v cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo 

Postavka Projekt  2011 2012 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 

cest 
210.000 405.000 

13029004 Cestna razsvetljava 30.000 5.000 
OB134-10-0014  cestna razsvetljava - postavitev novih luči 5.000 0 
OB134-10-0015  cestna razsvetljava - sanacija starih luči 25.000 5.000 
 

Skupna vrednost vlaganj v ceste v letih 2011 in 2012 je 615.000€, vlaganja v javno 
razsvetljavo cest pa 35.000€. 

 

 

2.2. Vodovod 

2.2.1. Obstoječe stanje  

Na območju občine Velike Lašče se večina prebivalcev (3.775 ali 91%) oskrbuje s pitno vodo 
iz javnega vodovoda, del prebivalcev v manjših naseljih pa dobiva pitno vodo iz zasebnih 
vodovodnih sistemov z lastnimi zajetji. 

Javno oskrbo s pitno vodo v občini zagotavlja šest ločenih vodovodnih sistemov (VS). Trije 
vodovodni sistemi, ki oskrbujejo veliko večino prebivalcev v občini, so v upravljanju podjetja 
Vodokomunalni sistemi d.o.o. (VKS d.o.o.). Preostali trije manjši sistemi, ki so v lasti Občine 
Velike Lašče pa so trenutno še v upravljanju vaških vodovodnih odborov. V nadaljevanju so 
predstavljeni posamezni vodovodni sistemi, njihova oskrbna območja, objekti v sestavi 
omrežja in tehnične značilnosti. Iz javnih vodovodnih sistemov v občini se oskrbuje 1.493 
objektov. 
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Preglednica 5: Vodovodni sistemi v občini Velike Lašče 

Ime VS Upravljavec VS Oskrbovana naselja Število 
vodovodnih 
priklju čkov 

Velike Lašče Vodokomunalni 
sistemi d.o.o. 

Borovec, Brankovo, Brlog, Centa, Dolnje 
Retje, Dvorska vas, Gornje Retje, Gradišče, 
Grm, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, Karlovica, 
Knej, Kot, Krkovo, Krvava peč, Kukmaka, 
Mački, Mala Slevica, Male Lašče, Marinčki, 
Medvedjek, Opalkovo, Osredek, Pečki, 
Plosovo, Podhojni hrib, Podkogelj, Podkraj, 
Podstrmec, Podulaka, Podžaga, Poznikovo, 
Prhajevo, Prilesje, Purkače, Pušče, Rob, 
Sekirišče, Srobotnik, Stope, Strletje, Strmec, 
Škrlovica, Tomažini, Ulaka, Uzmani, Velika 
Slevica, Velike Lašče, Zlati rep, Žaga 

1.007** 

Boštetje Vodokomunalni 
sistemi d.o.o. 

Bane, Boštetje, Dednik, Gorenje Kališče, 
Mohorje, Naredi, Selo, Vrh, Zgonče  

69 

Turjak Vodokomunalni 
sistemi d.o.o. 

Četež pri Turjaku, Gradež, Javorje, Laporje, 
Laze, Mali Ločnik, Mali Osolnik, Prazniki, 
Sloka gora, Srnjak, Škamevec, Turjak, Veliki 
Ločnik, Veliki Osolnik 

369 

Dolščaki Vaški odbor za 
Občino Velike 
Lašče  

Dolščaki 
15 

Adamovo-
Kaplanovo-
Podsmreka 

Vaški odbor za 
Občino Velike 
Lašče 

Adamovo, Kaplanovo, Podsmreka, Polzelo 
16 

Mali Osolnik Vaški odbor za 
Občino Velike 
Lašče 

Mali Osolnik 
17 

Dobrepolje* Občina 
Dobrepolje 

Podlog, Rašica 
91 

Bavdek* Ni določen 
(zasebni VS) 

Bavdek 
9 

Ščurki* Ni določen 
(zasebni VS) 

Ščurki 
3 

Logarji* Ni določen 
(zasebni VS) 

Logarji 
7 

* vodovodni sistemi v lasti drugih občin in v zasebni lasti niso predmet tega programa opremljanja in tudi niso 
podlaga za obračun komunalnega prispevka 

** vodovodni sistem Velike Lašče oskrbuje tudi 3 objekte v naselju Zlati rep v občini Ribnica 
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Vodovodni sistem Velike Lašče 

Vodovodni sistem Velike Lašče je največji zaključen sistem za oskrbo s pitno vodo, ki 
oskrbuje 2.613 prebivalcev občine Velike Lašče (približno 62% vseh prebivalcev). 
Upravljavec sistema je podjetje VKS d.o.o., ki izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na 
podlagi koncesije.  

Vodovodni sistem se napaja iz vrtin VM-1/94 in VM-2/94 pri Marinčkih in vrtine ST-1/07 
Strleti. Črpališče je daljinsko krmiljeno preko centra vodenja glede na nivoje v vodohranih 
Ulaka in Uzmani, možen pa je tudi ročen vklop in izklop črpalk. Voda se pretaka iz črpališča 
v vodohrana Ulaka in Uzmani. Iz vodohrana Uzmani se prečrpava v vodohran Krvava peč, ki 
napaja višje ležeče vasi. Iz vodohrana Ulaka se pretaka voda v vodohran Sv. Rok iz tu pa po 
ceveh do porabnikov. 

Vodovodni sistem se napaja tudi iz vrtine VP-2/90 v Podstrmcu. Črpališče je daljinsko 
krmiljeno preko centra vodenja, možen pa je tudi ročen vklop in izklop črpalk. Pogoj za vklop 
črpalk je tlačna sonda, ki deluje v skladu s porabo vode oz. odjemom. Iz črpališča se voda 
pretaka neposredno v cevovod do porabnikov. Črpališče Karlovica omogoča dobavo vode v 
sistem Velike Lašče, preko tlačnega cevovoda DN100 s povezavo na obstoječi vodovod v 
Kotu. 

Preglednica 6: Osnovne lastnosti VS Velike Lašče 

Skupna dolžina omrežja 56.650 m 
Leto izgradnje Neznano 5.000 m 

1960-1970 10.000 m 
1970-1980 15.000 m 
1980-1990 1.000 m 
1990-2000 2.000 m 
2000-2010 23.650 m 

Material Neznano 6.000 m 
JE 4.400 m 
LZ 700 m 
NL 10.300 m 
PE 32.250 m 

PVC 3.000 m 
Dimenzije cevi 80 cm 21.050 m 

100 cm 21.600 m 
125 cm 5.000 m 
150 cm 6.000 m 
160 cm 3.000 m 

Količina načrpane vode 118.438 m3 (v letu 2009) 
Količina odvzete vode Ni podatka  
Vodna izguba v VS Ni podatka 
 

Objekti in oprema VS Velike Lašče: 

• cevovodno omrežje v dolžini 56.650 m, 
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• 8 vodohranov, 

• 5 črpališč (4 vrtine), 
• 4 dezinfekcijske naprave za doziranje klordioksida v črpališčih, 

• 3 prečrpalnice, 
• regulatorji tlaka, 

• 128 hidrantov. 

V letu 2011 se predvideva obnova zunanjosti in notranjosti objektov, dopolnitev krmilno-
regulacijske opreme ter obnova vodovodov Ulaka-Podulaka, Velike Lašče (Grič, Javorškova) 
in Cereja-Velike Lašče. 

Zagotavljanje zadostnih količin pitne vode je po upravljavčevem mnenju problematično, 
predvsem zaradi dotrajanosti cevovodov in s tem povezanih vodnih izgub.  

V primeru onesnaženja enega izmed vodnih virov, se nujna oskrba zagotavlja iz ostalih 
vodnih virov v VS Velike Lašče. 

 

Vodovodni sistem Boštetje 

Vodovodni sistem Boštetje je manjši sistem v upravljanju VKS d.o.o., ki zagotavlja pitno 
vodo 129 prebivalcem v občini Velike Lašče. Sistem se napaja iz vrtine R-1/04 Boštetje, od 
koder se s potopno črpalko dovaja v vodohrana Predgozd in Bane in od tam naprej do 
posameznih porabnikov. 

Preglednica 7: Osnovne lastnosti VS Boštetje 

Skupna dolžina omrežja 9.236 m 
Leto izgradnje 1970-1980 8.386 m 

2000-2010 850 m 
Material PE 
Dimenzije cevi 50 cm 200 m 

90 cm 994 m 
110 cm 1.523 m 

Neznano 6.519 m 
Količina načrpane vode 5.472 m3 (v letu 2009) 
Količina odvzete vode Ni podatka 
Vodna izguba v VS Ni podatka 
 

Objekti in oprema VS Boštetje: 

• cevovodno omrežje v dolžini 9.236 m, 
• 2 vodohrana, 

• 1 črpališče (vrtina), 
• dezinfekcijska naprava z natrijevim hipokloridom, 
• 12 hidrantov. 
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V letu 2011 je predvidena obnova vodovoda Boštetje in ureditev dostopa do vodohrana Bane. 

Zagotavljanje zadostnih količin pitne vode je po upravljavčevem mnenju problematično, 
predvsem zaradi dotrajanosti cevovodov in s tem povezanih vodnih izgub.  

Rezervni vodni vir  za nujno oskrbo s pitno vodo v primeru onesnaženja ni vzpostavljen. 

 

Vodovodni sistem Turjak 

Vodovodni sistem Turjak oskrbuje s pitno vodo 831 prebivalcev v občini Velike Lašče in je v 
upravljanju VKS d.o.o. VS Turjak nima lastnega vodnega vira, temveč dobiva vodo iz 
črpališča Rob, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje. Voda se dovaja 
preko vodovoda v prečrpalnico Knej. Iz prečrpalnice obtočne črpalke prečrpavajo vodo v 
vodohran Veliki Osolnik novi, iz tam pa v vodohran Veliki Osolnik stari. Iz obeh vodohranov 
se voda: 

• distribuira do porabnikov (do nižje ležečih porabnikov tudi preko razbremenilnikov 
tlaka), 

• dovaja do prečrpalnice Mali Ločnik, kjer črpalke za dvig tlaka prečrpavajo vodo v 
vodohran Mali Ločnik, 

• dovaja do prečrpalnice Gradež, kjer črpalke za dvig tlaka prečrpavajo pitno vodo v 
vodohran Gradež, 

• dovaja do hidropostaje Gradež, kjer črpalke vzdržujejo tlak za naselje Gradež,  

• dovaja do hidropostaje Sloka gora, kjer črpalke vzdržujejo tlak za naselje Sloka Gora. 

Večina objektov v sistemu Turjak je opremljena s krmilniki, ki preko signalnih kablov in 
radijskih zvez omogočajo neposredni nadzor in upravljanje v nadzorno dispečerskem centru  
v vodarni Kleče. HP Sloka Gora pa deluje avtonomno in ni pod neposrednim nadzorom in 
upravljanjem dispečerskega centra. 

Preglednica 8: Osnovne lastnosti VS Turjak 

Skupna dolžina omrežja 18.163,033 m 
Leto izgradnje Neznano 139,9 m 

1980-1990 626,3 m 
1990-2000 13.997,22 m 
2000-2010 3.399,611 m 

 AC 45,31 m 
LZ 7,16 m 
NL 3.299,56 m 
PE 14.785,60 m 

PVC 25,40 m 
Dimenzije cevi 80 cm 40,472 m 

90 cm 4.566,391 m 
100 cm 3.272,121 m 
110 cm 10.227,735 m 
200 cm 56,314 m 
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Količina načrpane vode 35.463 m3 (v letu 2009) 
Količina odvzete vode Ni podatka  
Vodna izguba v VS Ni podatka 
 

Objekti in oprema VS Turjak: 

• cevovodno omrežje v dolžini 18.163 m, 
• 6 vodohranov, 

• 4 prečrpalnice, 
• 2 hidropostaji, 
• regulatorji tlaka, 

• razbremenilnik tlaka, 
• 82 hidrantov. 

 

Vodovodni sistem Dolščaki 

Vodovodni sistem Dolščaki oskrbuje vseh 74 prebivalcev naselja Dolščaki. Gre za manjši 
sistem, ki je v lasti Občine Velike Lašče, z njim pa upravlja vaški vodovodni odbor. Voda se 
zajema iz pretočnega zajetja Sv. Primož, od koder se pretaka do objekta za obdelavo vode in 
naprej v vodohran Kovačev hrib. Iz vodohrana se nato voda dobavlja po cevovodnem omrežju 
do posameznih gospodinjstev na podlagi prostega pada. 

Preglednica 9: Osnovne lastnosti VS Dolščaki 

Skupna dolžina omrežja 3.250 m 
Leto izgradnje 1961 
Material PEHD 
Dimenzije cevi 80 cm 1.300 m 

60 cm 800 m 
40 cm 1.150 m 

Količina načrpane vode 2.000 m3 (v letu 2010) 
Količina odvzete vode 1.844 m3 (v letu 2010) 
Vodna izguba v VS 156 m3 (7,8%) 
 

Objekti in oprema VS Dolščaki: 

• cevovodno omrežje v dolžini 3.250 m, 

• 1 vodohran Kovačev hrib, 
• naprava za obdelavo pitne vode (UV Lučka), 

• 2 hidranta. 

Vodovodni sistem ni vpisan v kataster gospodarske javne infrastrukture.  

V letu 2011 se predvideva postavitev še enega blatnika (čistilnega jaška). 
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Zagotavljanje zadostnih količin pitne vode je po upravljavčevem mnenju ustrezno. Rezervni 
vodni vir  za nujno oskrbo s pitno vodo v primeru onesnaženja ni vzpostavljen. 

 

Vodovodni sistem Adamovo-Kaplanovo-Podsmreka 

Gre za manjši vodovodni sistem, ki oskrbuje skupno 62 prebivalcev naselij Adamovo, 
Kaplanovo, Podsmreka in Polzelo. VS je v lasti Občine Velike Lašče, z njim pa upravlja vaški 
vodovodni odbor. Voda se zajema iz pretočnega zajetja Kaplanovo in se preko objekta za 
obdelavo vode dovaja v vodohran Kaplanovo ter vodohran Podsmreka. Iz vodohranov se voda 
dovaja do posameznih gospodinjstev na podlagi prostega pada. 

Preglednica 10: Osnovne lastnosti VS Adamovo-Kaplanovo-Podsmreka 

Skupna dolžina omrežja 2.400 m 
Leto izgradnje 1972-1973 
Material PEHD 
Dimenzije cevi 60 cm 
Količina načrpane vode 4.603 m3 (v letu 2010) 
Količina odvzete vode 3.453 m3 (v letu 2010) 
Vodna izguba v VS 1.150 m3 (25%) 
 

Objekti in oprema VS Adamovo-Kaplanovo-Podsmreka: 

• cevovodno omrežje v dolžini 2.400 m, 

• 2 vodohrana: Kaplanovo, Podsmreka, 
• naprava za obdelavo pitne vode (UV Lučka), 

• 1 hidrant. 

Vodovodni sistem ni vpisan v kataster gospodarske javne infrastrukture.  

V letu 2011 se predvideva ograditev vodohrana z žičnato ograjo.  

Zagotavljanje zadostnih količin pitne vode je po upravljavčevem mnenju ustrezno. Vodovodni 
sistem pa ne zagotavlja zadostne količine požarne vode. Rezervni vodni vir  za nujno oskrbo s 
pitno vodo v primeru onesnaženja ni vzpostavljen. 

 

Vodovodni sistem Mali Osolnik 

Gre za manjši vodovodni sistem v lasti Občine Velike Lašče, ki oskrbuje 62 prebivalcev 
naselja Mali Osolnik. Z VS Mali Osolnik upravlja vaški vodovodni odbor. Voda se zajema iz 
pretočnega zajetja Mrzlica, od koder odteče v črpališče Rebernica. Črpališče polni vodohran 
Kucelj, od tam pa se na podlagi prostega pada voda dovaja do posameznih gospodinjstev. 
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Preglednica 11: Osnovne lastnosti VS Mali Osolnik 

Skupna dolžina omrežja 2.000 m 
Leto izgradnje 1977-1978 
Material PEHD 
Dimenzije cevi 75 cm 1.600 m 

63 cm 400 m 
Količina načrpane vode 4.080 m3 (v letu 2010) 
Količina odvzete vode 2.173 m3 (v letu 2010) 
Vodna izguba v VS 1.907 m3 (46,7%) 
  

Objekti in oprema VS Mali Osolnik: 

• cevovodno omrežje v dolžini 2.000 m, 
• 1 vodohran Kucelj, 
• 1 črpališče Rebernica, 

• 1 hidrant. 

Vodovodni sistem ni vpisan v kataster gospodarske javne infrastrukture.  

V letu 2011 ni predvidenih obnovitvenih del na objektih ali omrežju VS.  

Zagotavljanje zadostnih količin pitne vode je po upravljavčevem mnenju ustrezno. Rezervni 
vodni vir  za nujno oskrbo s pitno vodo v primeru onesnaženja ni vzpostavljen. 

 

2.2.2. Predvidena vlaganja in razvoj vodovoda 

V tekočem in prihodnjem letu Občina Velike Lašče predvideva investicijo v izgradnjo novega 
vodovoda Karlovica-Podkogelj-Krkovo ter novo vrtino v vodovodnem sistemu Turjak. 
Predvidene so tudi obnove in rekonstrukcije obstoječih vodovodnih sistemov. 

V spodnji preglednici so prikazana predvidena vlaganja v vodovode v tekočem in naslednjem 
letu, kot so opredeljena v Načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. 

Preglednica 12: Predvidena vlaganja v vodovod 

Postavka Projekt  2011 2012 
16039001 Oskrba z vodo 220.000 170.000 
 

Skupno je v letih 2011 in 2012 namenjenih 390.000€ sredstev za razvoj vodovodnih sistemov.  
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2.3. Kanalizacija 

2.3.1. Obstoječe stanje  

Na območju občine Velike Lašče še ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja. V naselju Velike 
Lašče je sicer zgrajenih skupno 370 m kanalizacijskih vodov, vendar ti še niso v uporabi. Del 
cevovoda v dolžini 190 m, premera 30 cm, je bilo zgrajenega v letih 2005 in 2006 ob sanaciji 
Stritarjeve ceste. 180 m cevovoda, premera 25 cm, pa je bilo položenega skupaj z meteorno 
kanalizacijo na odseku pod Trešnico.  

Odvajanje komunalnih odpadnih voda se izvaja v greznice. Kataster greznic v občini še ni 
izdelan, zato podatki o številu, vrsti in ustreznosti greznic niso na voljo.  

Na območju občine Velike Lašče obratuje 13 malih komunalnih čistilnih naprav (mKČN), s 
skupno zmogljivostjo čiščenja 153 PE. Na mKČN je priključenih skupno 152 prebivalcev. 

Greznice in mKČN so v zasebni lasti in upravljanju in torej ne sodijo v javno komunalno 
opremo. Zato tudi greznice in mKČN niso upoštevane pri obračunu komunalnega prispevka. 

 

2.3.2. Predvidena vlaganja in razvoj kanalizacije 

Državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za 
obdobje od leta 2005 do leta 2017) določa območja poselitve za katera je v predpisanih rokih 
obvezno zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na 
komunalni čistilni napravi: 

Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti večjo 
od 20 PE/ha, oziroma večjo od 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, morajo biti 
opremljena z javno kanalizacijo in zagotovljenim ustreznim čiščenjem komunalne odpadne 
vode do 31. Decembra 2015.  

V občini Velike Lašče se v ta območja uvrščajo naslednja naselja: Velike Lašče, Rašica, 
Turjak, Dvorska vas, Veliki Osolnik, Srobotnik pri Velikih Laščah, Ulaka in Velika Slevica. 

Občina Velike Lašče ima izdelan Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda v občini Velike Lašče (Limnos d.o.o., avgust 2007). V tem operativnem 
programu so opredeljene prioritete na področju komunalnih odpadnih voda glede na državna 
izhodišča in obveznosti. Cilj je torej zagotoviti javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi 
napravami za zgoraj omenjenih 7 naselij do konca leta 2015. 

Trenutno je v teku projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave Rašica. Hkrati se bo 
izvedla tudi obnova dela obstoječega omrežja vodovodnega sistema Rob – Dobrepolje, ki pa 
ni v lasti Občine Velike Lašče.  

Nova kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu, odpadne komunalne vode iz obstoječih in 
novih predvidenih objektov se bodo preko omrežja fekalne kanalizacije odvajale na malo 
biološko čistilno napravo. Predvidena je čistilna naprava zmogljivosti 250 PE z mehansko in 
biološko stopnjo čiščenja. Meteorne vode s cestnih površin se odvajajo v obstoječo meteorno 
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kanalizacijo preko požiralnikov z usedalnikom. Obstoječi vodovodni in meteorni cevovodi 
bodo prestavljeni tako, da bodo zagotovljeni ustrezni odmiki v skupnem cestnem telesu. 

Novi fekalni cevovodi so zasnovani na globini in z ustreznim padcem, ki omogoča 
gravitacijsko odvajanje, razen pri objektih, ki so pod niveleto ceste, kjer so potrebni tlačni 
vodi. Skupna dolžina predvidenih gravitacijskih vodov je 1.682 m, skupna dolžina tlačnih 
vodov pa 585 m. 

Kanalizacija Rašica v času izdelave programa opremljanja še ni vključena v obračun 
komunalnega prispevka, saj rok izgradnje zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja še ni 
znan. Ko bo kanalizacija zgrajena, se bo posodobil program opremljanja in spremljajoči 
odlok.  
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2.4. Javne površine 

2.4.1. Obstoječe stanje  

Javne površine v občini Velike Lašče predstavljajo občinska javna parkirišča ter javna igrišča. 
V občinskih naseljih ni večjih trgov ali urejenih javnih parkov, katere bi upoštevali v 
programu opremljanja. Pokopališča v občini niso upoštevana v tem programu opremljanja in 
niso predmet obračuna komunalnega prispevka. 

V sklopu javnih površin pa so upoštevane tudi svetilke javne razsvetljave, ki osvetljujejo 
javne površine (brez cest). Teh svetilk je skupno 62 in osvetljujejo odprte javne površine, 
travnate površine, pokopališča ter fasade kulturnih spomenikov in cerkva. 

Na območju občine so urejena 4 javna parkirišča ter 6 javnih igrišč. Podatki z grafičnim 
prikazom so podani v spodnji preglednici (vir: Občina Velike Lašče). 

Preglednica 13: Javne površine v občini Velike Lašče 

Javna površina Grafični prikaz  
Parkirišče Rašica 
Število parkirnih mest: 

− 17 p.m. za osebna vozila 
− 2 p.m. za avtobuse 

Podlaga: asfalt 
Skupna površina: 387 m2 

Parcelna številka: 4000/1 k.o. Turjak 

 
Parkirišče Turjak 
Število parkirnih mest: 

− 33 p.m. za osebna vozila 
Podlaga: asfalt 
Skupna površina: 407 m2 

Parcelna številka: 3/15 k.o. Turjak 
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Parkirišče Velike Lašče (pokopališče) 
Število parkirnih mest: 

− 43 p.m. za osebna vozila 
− 2 p.m. za invalide 

Podlaga: asfalt 
Skupna površina: 1.526 m2 

Parcelna številka: 248/2, 248/4 k.o. 
Velike Lašče 
 
* op: grafični prikaz ne odraža stanja v 
naravi, datum zajema DOF: maj 2009 

 
Parkirišče Velike Lašče (pošta) 
Število parkirnih mest: 

− 23 p.m. za osebna vozila 
− 1 p.m. za invalide 

Podlaga: asfalt 
Skupna površina: 720 m2 
Parcelna številka: 499/1 k.o. Velike Lašče 

 
Igrišče Dvorska vas 
Skupna površina: 1.062 m2 

Podlaga: asfalt 
Parcelna številka: 2187/6, 2188/2, 
2188/4, 2193/2 k.o. Dvorska vas 

 
Igrišče Rob 
Skupna površina: 432 m2 

Podlaga: asfalt 
Parcelna številka: 489/4, 489/6, 489/7 
k.o. Osolnik, 1137/3 k.o. Selo pri Robu 
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Igrišče Karlovica (pri vrtcu) 
Skupna površina: 441 m2 

Podlaga: asfalt 
Parcelna številka: 709/2 k.o. Lužarji 
 
 

 
Igrišče Turjak – nogomet in rokomet 
Skupna površina: 832 m2 

Podlaga: asfalt 
Parcelna številka: 3/8, 3/9 k.o. Turjak 

 
Igrišče Turjak – odbojka na mivki 
Skupna površina: 544 m2 

Podlaga: mivka 
Parcelna številka: 3/8 k.o. Turjak 

 
Igrišče Velike Lašče 
Skupna površina: 1.280 m2 

Podlaga: asfalt 
Parcelna številka: 1954/2 k.o. Velike 
Lašče 

 
 

 

 



Program opremljanja stavbnih zemljišč  Občina Velike Lašče 

Stran 34 od 52 
 

Na območju občine 62 svetilk javne razsvetljave osvetljuje javne površine. Od tega 15 svetilk 
osvetljuje odprte javne površine, 1 športno igrišče, 5 pokopališča, 12 fasade cerkev, 6 fasade 
kulturnih spomenikov, 23 pa jih osvetljuje travnate površine. Pregled svetilk je podan v 
spodnji preglednici. 

Preglednica 14: Svetilke javne razsvetljave, ki osvetljujejo javne površine 

Tip svetilke Objekt 
osvetljave 

Število 
svetilk 

Skupna moč 
sijalk 

Ustreznost 

Elektrokovina (tip 
CD, CJ, UD, UI 23) 

Javna površina 
10 

Potratne sijalke, 
skupna moč 1456 
W 

Potrebna zamenjava 
kompletne svetilke s 
sijalko in predstikalno 
napravo Elektrokovina (tip 

CD, SVS) 
Travnata 
površina 5 

Potratne sijalke, 
skupna moč 1125 
W 

Faiber-kapa Javna površina 
1 

Potratne sijalke, 
skupna moč 55 W 

Potrebna zamenjava 
kompletne svetilke s 
sijalko in predstikalno 
napravo 

Faiber-kapa Travnata 
površina 7 

Potratne sijalke, 
skupna moč 1350 
W 

Modus LVS z 
ravnim steklom 

Javna površina 
1 

Varčna sijalka, 
moč 72 W 

Ustrezna 

Siteco ST 50 Javna površina 
1 

Potratna sijalka, 
moč 150 W 

Potrebna zamenjava 
stekla svetilke in sijalke s 
predstikalno napravo 

Dekorativna svetilka Javna površina 
6 

Potratne sijalke, 
skupna moč 222 
W 

Potrebna zamenjava 
kompletne svetilke s 
sijalko in predstikalno 
napravo Dekorativna svetilka Travnata 

površina 2 
Potratne sijalke, 
skupna moč 250 
W 

Siteco (tip CX100, 
CX200, ST100) z 
ukrivljenim steklom 

Travnata 
površina 3 

Potratne sijalke, 
skupna moč 550 
W 

Potrebna zamenjava 
stekla svetilke in sijalke s 
predstikalno napravo 

Siteco CX 100 z 
ukrivljenim steklom 

Travnata 
površina 4 

Varčne sijalke, 
skupna moč 505 
W 

Potrebna zamenjava 
stekla svetilke 

 
GE Eurostreet z 
ravnim steklom 

Javna površina 
1 

Varčna sijalka, 
moč 85 W 
 

Ustrezna 

Reflektor Športno igrišče 
1 

Halogenska 
sijalka, moč 
400W 

Ustrezna 

Neznani proizvajalec Fasada 
18 

Varčne sijalke, 
skupna moč 4200 
W 

Ustrezna 

Ostalo Travnata 
površina 

2 

Potratne sijalke, 
skupna moč 375 
W 

Potrebna zamenjava 
kompletne svetilke s 
sijalko in predstikalno 
napravo 
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Glede na podatke v zgornji preglednici lahko torej ugotovimo sledeče: 

• skupna moč sijalk, ki osvetljujejo javne površine je 10.795 W, 
• ustreznih svetilk je 21, oz. 34%, 

• menjava samo stekla svetilke je potrebna pri 4 svetilkah, oz. 6,5%, 
• menjava stekla svetilke in sijalke je potrebna pri 4 svetilkah, oz. 6,5%, 

• menjava celotne svetilke je potrebna pri 33 svetilkah, oz. 53%. 

 

2.4.2. Predvidena vlaganja in razvoj javnih površin 

V občini Velike Lašče ni predvidenih vlaganj v urejanje novih javnih površin v tekočem in 
prihodnjem letu.   
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3. PODLAGE ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

3.1. Obračunska območja komunalne opreme 
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se 
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. 
Obračunska območja se 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 (ZPNačrt). 

Kriteriji za določanje obračunskih območij: 

• območje, na katerem je zagotovljeno priključevanje na posamezno komunalno opremo 
(t.i. oskrbno območje); 

• zaključeno poselitveno območje določeno v prostorskih aktih; 
• geografsko in funkcionalno zaključeno območje; 

• možnost dodatne delitve, kadar se stroški komunalne opreme, preračunani na enoto 
mere, bistveno razlikujejo (gostota komunalnih vodov, zahtevnejša gradnja zaradi 
lastnosti terena). 

Obračunska območja smo določili v GIS okolju s prekrivanjem grafičnih podatkovnih slojev. 
Grafični sloj namenske rabe predstavlja osnovo za določitev zemljiških parcel po posameznih 
obračunskih območjih. Dodatno smo si za določitev obračunskih območij pomagali še s 
podatki zbirnega katastra GJI, katastra stavb, registra nepremičnin, DOF ter s seznamom 
odjemnih mest javnega vodovoda. Podrobneje je postopek opisan za posamezno vrsto 
komunalne opreme v nadaljevanju. 

Za vsako obračunsko območje nas zanima površina parcel ter neto tlorisna površina objektov. 
Površino parcel smo izračunali grafično z GIS orodjem. Površine cest, zelene površine in 
površine vodotokov so v prostorskem načrtu opredeljene s svojo namensko rabo tako, da 
stavbne površine predstavljajo že dejansko zazidljive parcele. Zato smo v prvi fazi pripravili 
grafični sloj parcel z namensko rabo stavbna zemljišča (brez prometnih in zelenih površin). Iz 
teh površin smo dodatno izločili javne površine, ki so opredeljene v poglavju 2.4, saj gre za 
površine grajenega javnega dobra za katere se ne obračunava komunalni prispevek. Tako 
dobljene površine smo nato uporabili pri nadaljnji opredelitvi obračunskih območij.  

Neto tlorisno površino objektov smo določili s pomočjo katastra stavb ter registra 
nepremičnin. Komunalni prispevek se odmerja za zahtevne in manj zahtevne objekte, ne pa za 
nezahtevne in enostavne objekte (glede na Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost). 
Zato smo na podlagi dejanske rabe objektov v REN najprej izločili nezahtevne in enostavne 
objekte. Na podlagi katastra stavb smo grafično določili objekte, ki spadajo v posamezna 
obračunska območja, nato pa smo preko podatkov registra nepremičnin izračunali neto 
tlorisno površino teh objektov.  

Dodatno smo upoštevali tudi neto tlorisne površine še neobstoječih objektov, ki bodo v 
prihodnosti lahko zgrajeni na še nezazidanih stavbnih zemljiščih na posameznih obračunskih 
območjih. Površino smo dobili na podlagi ocene povprečne zazidanosti parcel v občini ter 
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površine še prostih, to je nezazidanih stavbnih parcel. Povprečen faktor zazidanosti parcel na 
območjih stanovanjskih in osrednjih površin v občini je 0,23. Za območja proizvodnih 
dejavnosti smo upoštevali predpisan faktor izrabe, ki je določen v OPN in znaša 0,8. Za 
območja, ki se bodo urejala s podrobnimi prostorskimi akti (OPPN) bo potrebno izdelati 
posebne programe opremljanja, zato tudi v tem programu opremljanja nismo upoštevali neto 
tlorisnih površin predvidenih objektov (te bodo natančneje določene v OPPN). 

 

3.1.1. Ceste 

Za omrežje občinskih javnih cest smo določili dve obračunski območji: primarno (CE-LC), ki 
zajema vse lokalne ceste ter sekundarno (CE-JP), ki zajema vse javne poti. 

Občinske javne ceste namreč predstavljajo t.i. kolektivno komunalno opremo za katero je 
težko določiti konkretne uporabnike, saj lahko vse javne ceste prosto uporabljajo vsi 
prebivalci. Zato tudi Uredba predlaga opredelitev enega samega obračunskega območja za 
ceste, ki vključuje celotno občino. To območje je v našem primeru primarno cestno omrežje 
(CE-LC). Obračunsko območje CE-LC tako obsega vse zemljiške parcele, ki so v OPN 
opredeljene kot stavbna zemljišča. 

Dodatno smo opredelili tudi sekundarno cestno omrežje (CE-JP), ki vključuje vsa stavbna 
zemljišča, ki se neposredno navezujejo na omrežje javnih poti. Razlog dodatne delitve je v 
tem, da se zagotovi večja preglednost pri obračunu komunalnega prispevka. 

Primera obračuna komunalnega prispevka za občinske javne ceste: 

1. Investitor gradi objekt, ki se neposredno priključuje na obstoječe cestno omrežje. V 
tem primeru se mu odmeri komunalni prispevek za primarno ter sekundarno cestno 
omrežje. 

2. Investitor gradi objekt in hkrati zagotovi del sekundarnega cestnega omrežja (dostop 
do neopremljenega območja). V tem primeru se investitorju odmeri komunalni 
prispevek samo za primarno cestno omrežje, saj se šteje, da je del za sekundarno 
omrežje plačal v naravi. Podrobneje se način in pogoji izgradnje dela sekundarnega 
omrežja določijo v pogodbi o opremljanju (glej poglavje 4.4). 

Preglednica 15: Površina parcel in NTP po obračunskih območjih cest 

Obračunsko območje Površina parcel [m2] NTP [m2] 
CE-LC 3.594.207 781.155 
CE-JP 2.814.546 579.423 
 

Obračunski območji občinskih javnih cest sta prikazani v grafični prilogi C. 
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3.1.2. Vodovod 

Obračunsko območje vodovoda vključuje samo parcele, ki imajo dostop do javnega 
vodovodnega sistema. Obračunsko območje je določeno za vse javne vodovodne sisteme 
tako, da se zavezancem odmeri komunalni prispevek za vodovod v enaki višini na celotnem 
območju občine. 

Vodovodno omrežje občine Velike Lašče še ni v celoti vpisano v zbirni kataster GJI, zato so 
tudi grafični podatki pomanjkljivi in nezanesljivi. Za določitev obračunskega območja smo 
zato uporabili seznam odjemnih mest, ki smo ga prejeli s strani upravljavca javnega 
vodovoda. Na ta način smo določili objekte, ki so priključeni na posamezen vodovodni sistem 
ter pripadajoče zemljiške parcele. 

Za nepozidana stavbna zemljišča, ki se lahko priključujejo na posamezen vodovodni sistem 
smo upoštevali največjo oddaljenost od obstoječega omrežja 200 m. Ker nismo imeli na voljo 
natančnih grafičnih podatkov poteka vodovoda, smo območje možnega priključevanja 
določili glede na obstoječe objekte in zemljiške parcele, ki so priključene na posamezen VS. 

V prihodnosti bo vsekakor potrebno izvesti vpis javnih vodovodnih sistemov v zbirni kataster 
GJI.    

Preglednica 16: Površina parcel in NTP na obračunskem območju vodovoda 

Obračunsko območje Površina parcel [m2] NTP [m2] 
VOD 3.078.975 640.413 
 

Obračunsko območje javnega vodovoda je prikazano v grafični prilogi D. 

3.1.3. Kanalizacija 

Javne kanalizacije v občini Velike Lašče trenutno še ni, v gradnji pa je kanalizacija v naselju 
Rašica. Ker končni datum izgradnje kanalizacije v času izdelave programa opremljanja še ni 
znan, občina še ne bo zaračunavala komunalnega prispevka za kanalizacijo. Kljub temu smo 
informativno opredelili predvideno obračunsko območje, ki pa se bo lahko naknadno še 
spreminjalo v času sprememb in dopolnitev programa opremljanja. 

Obračunsko območje za kanalizacijo (KAN-RA) bo predvidoma eno samo in vključuje 
parcele, ki se bodo po izgradnji priključevale na kanalizacijo. V sklopu projektne 
dokumentacije smo prejeli tudi grafični prikaz predvidene kanalizacije, ki nam je služil za 
določitev zemljiških parcel in objektov v obračunskem območju. 

V prihodnosti se bodo opredelila nova obračunska območja, ko se bo zgradila nova javna 
kanalizacija v drugih naseljih.  

Preglednica 17: Površina parcel in NTP na obračunskem območju kanalizacije 

Obračunsko območje Površina parcel [m2] NTP [m2] 
KAN-RA 179.064 35.760 
 

Predvideno obračunsko območje javne kanalizacije je prikazano v grafični prilogi E. 
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3.1.4. Javne površine 

Javne površine podobno kot ceste spadajo v kolektivno komunalno opremo, ki je prosto na 
razpolago vsem prebivalcem. Zato smo določili eno samo obračunsko območje (JP), ki 
vključuje vse parcele, ki smo jih dobili v prvi fazi. 

Preglednica 18: Površina parcel in NTP na obračunskem območju javnih površin 

Obračunsko območje Površina parcel [m2] NTP [m2] 
JP 3.594.207 781.155 
 

Obračunsko območje javnih površin je prikazano v grafični prilogi F. 

 

3.2. Skupni stroški komunalne opreme 
Skupni stroški so obseg vseh stroškov, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne 
vrste komunalne opreme na obračunskem območju (Uredba). To vključuje tudi pridobivanje 
vse potrebne dokumentacije ter odkup zemljišč. 

V programu opremljanja smo za določitev skupnih stroškov uporabili metodo 
nadomestitvenih stroškov, torej koliko bi danes stala izgradnja posamezne komunalne 
opreme, ki je po obsegu in zmogljivosti enaka obstoječi. Ta metoda je največkrat uporabljena 
tudi v drugih slovenskih občinah, saj v večini primerov ni na voljo podatkov o dejanskih 
vlaganjih v času izgradnje obstoječe komunalne opreme. Gre torej za oceno, vendar ta 
predstavlja dovolj dober približek, hkrati pa omogoča tudi primerljivost z drugimi občinami. 

Glavni vir podatkov za izračun nadomestitvenih stroškov so katastri, popisi in drugi podatki o 
obstoječih omrežjih in objektih komunalne opreme, ki so prikazani v prejšnjem poglavju. 
Nadalje smo pridobili oceno povprečnih stroškov izgradnje infrastrukture na tekoči ali 
kvadratni meter. Ti stroški že vključujejo stroške pridobivanja zemljišč in dokumentacije. 
Skupni strošek komunalne opreme se torej izračuna na sledeč način: 

dolžina oz. površina [m oz. m2] x strošek na enoto [€/m oz. €/m2] 

V nadaljevanju je predstavljen izračun skupnih stroškov po posameznih vrstah komunalne 
opreme. 

 

3.2.1. Ceste 

Skupni stroški za ceste predstavljajo gradbena dela asfaltnih in makadamskih cest, ki 
vključujejo tudi strošek pridobivanja zemljišč, dokumentacijo ter DDV. Dodatno smo ocenili 
stroške izgradnje pločnikov ter cestnih objektov (mostovi). Podatke o dimenzijah mostov smo 
pridobili iz banke cestnih podatkov. Pri izračunu smo upoštevali tudi strošek postavitve 
svetilk javne razsvetljave cest. V spodnji preglednici so prikazani nadomestitveni stroški po 
posameznih elementih. 
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Preglednica 19: Nadomestitveni stroški za ceste 

Vrsta del Strošek na enoto 
Zemeljska in gradbena dela za asfaltirane* ceste 59 €/m2 
Zemeljska in gradbena dela za makadamske ceste 27 €/m2 
Pločniki 48 €/m2 
Mostovi 1.800 €/m2 
Svetilke javne razsvetljave 1.200 €/kos 
 * asfaltirane ceste vključujejo ceste z vozno površino asfalt in bitodrobir 

Glede na podatke o obstoječi cestni infrastrukturi smo izračunali skupne stroške za posamezni 
obračunski območji, torej za lokalne ceste in javne poti. Stroški pločnikov ob državnih cestah 
so upoštevani pri obračunskem območju CE-LC. 

Dodatno smo v skupnih stroških upoštevali predvidene investicije v Načrtu razvojnih 
programov za tekoče in naslednje leto. Za obračunsko območje CE-LC je upoštevanih 
315.000€, za obračunsko območje CE-JP pa 335.000€. 

Preglednica 20: Skupni stroški po obračunskih območjih za ceste 

Obračunsko območje Skupni stroški [€] 
CE-LC 14.000.260 
CE-JP 16.777.594 

 

3.2.2. Vodovod 

Nadomestitveni stroški za vodovod so določeni na tekoči meter cevovoda. Oceno smo 
pridobili na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, ki pokriva območje sosednjih občin. 
Povprečna ocena izgradnje vodovoda na tekoči meter znaša 180 €/m. Ta cena že vključuje 
stroške nabave materiala, zemeljskih del in montaže, prav tako pa tudi druge objekte 
vodovodnega omrežja (črpališča, hidranti). Obstoječi vodohrani so obračunani po povprečni 
postavki 83.500€. Ocenjeni stroški upoštevajo izgradnjo popolnoma novega sistema. Zaradi 
dotrajanosti nekaterih vodov smo končne vrednosti ustrezno zmanjšali, in sicer za vodovod 
zgrajen pred letom 1970 za 25%, za vodovod zgrajen med leti 1970 in 1990 pa za 15%.  

Dodatno smo upoštevali predvidene investicije v vodovode, kot so opredeljene v Načrtu 
razvojnih programov za tekoče in naslednje leto. Za vodovodni sistem Velike Lašče je 
predvidenih 250.000€, za VS Turjak pa 20.000€. 

Glede na podatke o posameznem vodovodnem sistemu smo izračunali skupne stroške za 
posamezne vodovodne sisteme, ki so prikazani v spodnji preglednici.  

Preglednica 21: Skupni stroški po vodovodnih sistemih  

Vodovodni sistem Skupni stroški [€] 
VS Velike Lašče 10.008.000 
VS Boštetje 1.603.058 
VS Turjak 3.769.478 
VS Dolščaki 522.250 
VS Adamovo 534.200 
VS Mali Osolnik 389.500 



Program opremljanja stavbnih zemljišč  Občina Velike Lašče 

Stran 41 od 52 
 

Skupni stroški obračunskega območja za vodovod obsegajo celotne stroške posameznih 
vodovodnih sistemov. V programu opremljanja so torej upoštevani skupni stroški 
obračunskega območja VOD 16.826.486€. 

 

3.2.3. Kanalizacija 

V občini je zgrajen le del javne kanalizacije, ki pa še ni v uporabi, zato se za to infrastrukturo 
komunalni prispevek na obračunava. Ko bo kanalizacija v naselju Velike Lašče zgrajena in 
predana v uporabo, bo potrebno te stroške vključiti v program opremljanja. 

V tem programu opremljanja so upoštevani skupni stroški izgradnje kanalizacije in ČN Rašica 
v višini 615.000€.  

 

3.2.4. Javne površine 

Javne površine v občini predstavljajo javna parkirišča ter športna igrišča. Ocenjeni so 
povprečni stroški izgradnje, ki so prikazani v spodnji preglednici. 

Preglednica 22: Nadomestitveni stroški za javne površine 

Vrsta del Strošek na enoto 
Asfaltirano parkirišče 35 €/m2 
Asfaltirano športno igrišče 38 €/m2 
Igrišče za odbojko na mivki 15 €/m2 
Svetilke javne razsvetljave 1.200 €/kos 
 

Skupni stroški za obračunsko območje JP znašajo 342.746€. 
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3.3. Obračunski stroški komunalne opreme 
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se 
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive 
zavezance (Uredba). Obračunske stroške dobimo tako, da skupne stroške zmanjšamo za 
stroške dobljene iz drugih virov, na primer državna, evropska sredstva, prispevki občanov pri 
izgradnji in drugi viri. 

 

3.3.1. Ceste  

Pri izgradnji občinskih cest v preteklosti so pomemben vložek prispevali občani, zato občina 
upošteva prispevek občanov v višini obračunskih stroškov. Po oceni občine znašajo prispevki 
občanov 55% stroškov izgradnje lokalnih cest in javnih poti. 

Obračunski stroški za ceste po obračunskih območjih znašajo: 

Preglednica 23: Obračunski stroški po obračunskih območjih za ceste 

Obračunsko območje Obračunski stroški [€] 
CE-LC 6.300.117 
CE-JP 7.549.917 
 

3.3.2. Vodovod 

Pri izgradnji javnih vodovodov v preteklosti so pomemben vložek prispevali občani, zato 
občina upošteva prispevek občanov v višini obračunskih stroškov. Po oceni občine znašajo 
prispevki občanov 55% stroškov izgradnje javnih vodovodnih sistemov. 

Obračunski stroški za vodovod na obračunskem območju znašajo 7.571.919€. 

 

3.3.3. Kanalizacija 

Pri izgradnji kanalizacije se upošteva prispevek občanov v višini 35% skupnih stroškov. 
Obračunski stroški za kanalizacijo na obračunskem območju KAN-RA tako znašajo 
399.750€.  

 

3.3.4. Javne površine 

Obračunski stroški za javne površine so enaki skupnim stroškom, saj so bile javne površine 
urejene z občinskimi sredstvi. Obračunski stroški za javne površine na obračunskem območju 
JP znašajo 342.746€. 
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3.4. Preračun obračunskih stroškov na enote mere 
Obračunske stroške po posameznih obračunskih območjih v zadnji fazi razdelimo na enoti 
mere – to je na m2 parcele ter m2 neto tlorisne površine. Stroški na enoto mere predstavljajo 
osnovo za izračun sorazmernega deleža vrednosti komunalne opreme, ki ga plača investitor v 
obliki komunalnega prispevka. 

 

3.4.1. Ceste 

Obračunski stroški za ceste, preračunani na enoti mere so prikazani v spodnji preglednici. 

Preglednica 24: Obračunski stroški za ceste na enoti mere 

Obračunsko območje Cpi [€/m2] Cti [€/m 2] 
CE-LC 1,75 8,07 
CE-JP 2,68 13,03 
 

 

3.4.2. Vodovod 

Obračunski stroški za vodovod, preračunani na enoti mere so prikazani v spodnji preglednici. 

Preglednica 25: Obračunski stroški za vodovod na enoti mere 

Obračunsko območje Cpi [€/m2] Cti [€/m 2] 
VOD 2,46 11,82 
 

 

3.4.3. Kanalizacija 

Obračunski stroški za kanalizacijo, preračunani na enoti mere so prikazani v spodnji 
preglednici. 

Preglednica 26: Obračunski stroški za javne površine na enoti mere 

Obračunsko območje Cpi [€/m2] Cti [€/m 2] 
KAN-RA 2,23 11,18 
 

 

3.4.4. Javne površine 

Obračunski stroški za javne površine, preračunani na enoti mere so prikazani v spodnji 
preglednici. 

Preglednica 27: Obračunski stroški za javne površine na enoti mere 

Obračunsko območje Cpi [€/m2] Cti [€/m 2] 
JP 0,10 0,44 
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3.5. Podrobnejša merila za izračun komunalnega prispevka 

3.5.1. Razmerje med merilom parcele in NTP 

Po tem programu opremljanja je merilo parcele 0,7, merilo NTP pa 0,3. To razmerje velja na 
območju celotne občine. 

 

3.5.2. Faktor dejavnosti 

Faktor dejavnosti objekta je merilo, ki vpliva na končni izračun komunalnega prispevka v 
odvisnosti od dejanske rabe objekta. Dejavnost objektov je skladna z Uredbo o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določiti objektov državnega pomena (Ur.l. RS, 
št. 33/03). 

Faktor dejavnosti je za vse vrste objektov enak 1. 

 

3.5.3. Posebna določila   

Za odmero komunalnega prispevka mora investitor praviloma predložiti dokumentacijo iz 
katere je razviden nameravan poseg. Iz predložene dokumentacije mora biti razviden podatek 
o površini parcele na kateri se bo izvajal poseg ter neto tlorisna površina predvidenega 
objekta. 

Izjemoma se v primerih, ko ni možno določiti površine parcele, le-to določi kot stavbišče x 
1,5. Za objekt za katerega ni možno določiti NTP se komunalni prispevek odmeri samo od 
površine parcele ter tako dobljeno vrednost pomnoži s faktorjem 2,0. 
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4. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

4.1. Način izračuna komunalnega prispevka  
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem 
območju se izračuna na način kot je določen v Pravilniku o merilih za odmero komunalnega 
prispevka. Komunalni prispevek se investitorju odmeri v več različnih primerih, in sicer: 

 

1. Novogradnja  

Za primer gradnje novega objekta in za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način: 

KPij = (Ap * Cpij * Dp) + (K * At * Ctij * Dt), 

kjer je: 

• KPij … komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem  
obračunskem območju; 

• Ap … površina parcele objekta, ki je sestavljena iz ene ali več zemljiških parcel, na katerih 
stoji oziroma na katerih je predviden objekt in na katerih so urejene površine, ki služijo 
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu; 

• At  … neto tlorisna površina objekta; 
• K … faktor dejavnosti; 
• Dp … delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka; 
• Dt … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka; 
• Cpij … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta s posamezno vrsto 

komunalne opreme na določenem obračunskem območju; 
• Ctij … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s 

posamezno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju; 
• i … posamezna vrsta komunalne opreme; 
• j … posamezno obračunsko območje. 

 

Skupni komunalni prispevek (KP) se izračuna kot vsota vrednosti komunalnega prispevka za 
vse vrste komunalne opreme, na katere se objekt priključuje: 

KP = Σ KPij. 

Na enak način se komunalni prispevek odmeri tudi v primeru legalizacije obstoječega objekta, 
ki se priključuje na komunalno opremo. 

 

2. Rekonstrukcija   

V primeru rekonstrukcije obstoječega objekta, dozidave, nadzidave ali nadomestne gradnje na 
obstoječi parceli se za izračun komunalnega prispevka upošteva le razlika v neto tlorisni 
površini. Uporabi se spodnja enačba: 

KPij = (AtN – AtO) * Ctij * Dt * K, 
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kjer je: 

• AtN … neto tlorisna površina novega objekta; 
• AtO … neto tlorisna površina obstoječega objekta. 

 

V primeru negativne razlike neto tlorisne površine se komunalni prispevek ne obračuna, že 
plačani prispevek pa se ne vrača. 

 

3. Sprememba namembnosti objekta   

V primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina 
ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le sprememba faktorja 
dejavnosti v skladu z določili tega programa. Uporabi se spodnja enačba: 

KPij = (KN – KO) * At * Ctij * Dt, 

kjer je: 

• KN … faktor dejavnosti novega objekta; 
• KO … faktor dejavnosti obstoječega objekta. 

 

V primeru negativne razlike faktorja dejavnosti se komunalni prispevek ne obračuna, že 
plačani prispevek pa se ne vrača. 

 

Posebno velja poudariti, da je v primeru rekonstrukcije ali spremembe namembnosti objekta 
potrebno upoštevati tudi na katero vrsto komunalne opreme je bil objekt pred spremembo 
dejansko priključen.  

Primer: obstoječi objekt je imel greznico, novi pa bo priključen na javno kanalizacijo. V tem 
primeru se komunalni prispevek za kanalizacijo odmeri za celotno površino parcele in neto 
tlorisno površino, za preostalo komunalno opremo pa na način kot je opisan v točki 2 oz. 3.  

 

4.1.1. Indeksiranje stroškov 

Pri izračunu komunalnega prispevka se stroški opremljanja na enoto mere (Cp in Ct) 
indeksirajo s povprečnim letnim indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za 
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala  nizka 
gradnja«. Kot izhodiščni datum se uporabi datum uveljavitve programa opremljanja. 
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4.2. Odločba o plačilu komunalnega prispevka 
Komunalni prispevek se odmeri zavezancu kadar: 

• se zavezanec na novo priključuje ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne 
opreme; 

• se bo zavezanec priključil 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; 

• se izvede legalizacija obstoječega objekta, ki se priključuje na komunalno opremo. 

Komunalni prispevek se ustrezno izračuna in odmeri zavezancu na podlagi odmerne odločbe 
na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

Zavezanec vloži zahtevo za odmero komunalnega prispevka na občino pred izdajo 
gradbenega dovoljenja. Občina izda odločbo tudi po uradni dolžnosti, ko prejme obvestilo 
upravne enote o popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Zahtevi oz. obvestilu 
upravne enote mora biti priložena dokumentacija iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, s podatki ki so potrebni za obračun komunalnega prispevka. 

Občina je dolžna odmeriti komunalni prispevek v 15-ih dneh od vložitve vloge za njegovo 
odmero oz. od datuma prejetja dokumentacije iz upravne enote, pri kateri je zavezanec vložil 
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno 
v opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

Odmerna odločba mora vsebovati vsaj: 

• podatke o parcelah oziroma objektih, za katere se komunalni prispevek odmerja, 
• navedbo posameznih vrst komunalne opreme, za katere se odmerja komunalni 

prispevek, 

• izračun komunalnega prispevka po postavkah, vključno z indeksacijo stroškov, 
• navedbo pogodbe, v kolikor se zemljišče opremlja po pogodbi, 

• navedbo morebiti že plačanega komunalnega prispevka po posameznih vrstah 
komunalne opreme, 

• navedbo odobrenih popustov po namenu, 

• višino komunalnega prispevka, ki ga je zavezanec dolžan plačati, 
• pritožbeni rok in rok plačila komunalnega prispevka. 

Zavezanec lahko od občine zahteva sklenitev pogodbe o priključitvi, v kateri stranki določita 
roke za priključitev na komunalno opremo ter morebitna druga vprašanja v zvezi s 
priključevanjem. 

Zavezanec se lahko na odmerno odločbo pritoži. Rok za odločitev je 30 dni, o pritožbi pa 
odloča župan. 
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V primeru, da je investitor plačal komunalni prispevek, vendar pri pristojnem organu za 
gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno 
dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega 
komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se opravi v roku 30 dni po 
prejemu obvestila o neizdanem gradbenem dovoljenju. 

Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno 
vlogo investitorja na novo odmeri. 

V primeru, ko se gradi nova komunalna oprema na katero se bodo priključevali oz. jo bodo 
uporabljali obstoječi objekti, občina izda odmerno odločbo po uradni dolžnosti. Občina izda 
odločbo po uradni dolžnosti tudi kadar ugotovi, da zavezanec povečuje neto tlorisno površino 
ali spreminja namembnost objekta in ne vloži zahteve za izdajo odločbe. 
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4.3. Olajšave  
Za gradnjo gostinskih stavb (šifri 1211 in 1212), upravnih in pisarniških stavb (šifra 1220), 
trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti (šifra 1230), industrijskih stavb in skladišč 
(šifra 1251 in 1252) in  nestanovanjskih kmetijskih stavb (šifra 1271) po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov se prizna olajšava pri plačilu komunalnega 
prispevka v višini 70%. 

Objekti gospodarske javne infrastrukture in objekti, ki se financirajo iz proračuna Občine 
Velike Lašče so v celoti oproščeni plačila komunalnega prispevka. 

V primeru, da občina gradi novo komunalno opremo, na katero se bodo priključevali obstoječi 
objekti, občina zavezancem z odločbo nudi možnost obročnega plačila komunalnega 
prispevka, pri čemer rok plačila zadnjega obroka ne sme biti daljši od predvidenega roka 
priključitve na novo komunalno opremo.  
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4.4. Pogodba o opremljanju 
Investitorju je dana možnost, da sam zgradi del ali celotno komunalno opremo na zemljišču, 
na katerem namerava graditi. V tem primeru investitor z občino sklene pogodbo o 
opremljanju, kjer se opredeli način in obseg komunalnega opremljanja, ki ga zagotovi 
investitor. Zakon o prostorskem načrtovanju zahteva, da se pogodbo o opremljanju lahko 
sklene le v primeru, ko ima občina sprejet program opremljanja oz. podlage za odmero 
komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo. 

Stroške izgradnje komunalne opreme, določene v pogodbi o opremljanju v celoti nosi 
investitor. Šteje se, da je na ta način investitor v naravi plačal komunalni prispevek za 
komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali znesek 
komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo na katero se bo priključil oz. jo bo 
obremenil. 

Občina je v skladu s pogodbo dolžna prevzeti in upravljati zgrajeno komunalno opremo, ko je 
zanjo izdano uporabno dovoljenje. 

Pogodba o opremljanju mora vsebovati vsaj: 

• 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 preostalega 
komunalnega prispevka in vrednosti popisa del na podlagi projektne dokumentacije; 

• 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. 
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5. ZAKLJUČKI Z NAVODILI ZA NADALJNJE DELO 
Področje komunalnega opremljanje zemljišč je dinamično ter podvrženo mnogim dejavnikom 
in spremembam v prostoru in gospodarstvu. Zato tudi program opremljanja ni dolgoročen 
dokument, temveč se mora prilagajati spremembam in slediti ciljem prostorske politike 
občine. Program opremljanja je neposredno povezan s prostorskimi izvedbenimi akti (OPN, 
OPPN), zato se mora ob vsaki spremembi prostorskih aktov ustrezno popraviti oz. dopolniti 
tudi program opremljanja. 

Za manjša zaključena območja opremljanja, ki se bodo urejala z OPPN je potrebno izdelati 
samostojen program opremljanja, ki mora biti skladen s predmetnim programom opremljanja. 
V podrobnih programih opremljanja se natančneje opredeli predvideno pozidavo in 
načrtovano komunalno opremo na obravnavanem območju. Na ta način se določijo zelo 
natančne podlage za izračun komunalnega prispevka, ob upoštevanju določb in meril iz 
splošnega programa opremljanja.  

Občini Velike Lašče svetujemo tudi redno spremljanje izvajanja programa opremljanja, 
predvsem v smislu težav pri izračunavanju in odmerjanju komunalnega prispevka, uporabi 
inštrumenta pogodbe o opremljanju v praksi ter zagotavljanju zadostnih sredstev pridobljenih 
iz naslova komunalnega prispevka. Svetujemo tudi redno posodabljanje programa 
opremljanja glede na nove investicije v komunalno opremo – upoštevanje Načrta razvojnih 
programov za tekoče in naslednje leto.  

Glede na ugotovitve v analizi stanja opozarjamo še na sledeče: 

� potreben je vpis vseh javnih vodovodnih sistemov v Zbirni kataster GJI; 
� rešiti vprašanje lastništva in upravljanja vodovodnih sistemov Dolščaki, Adamovo in 

Mali Osolnik; 
� vprašanje lastništva in upravljanja vodovodnega sistema Dobrepolje v delu, ki 

oskrbuje naselja na območju občine Velike Lašče; 
� možnosti novega vodnega vira vodovodnega sistema Turjak; 
� izdelava katastra greznic; 
� zagotovitev izgradnje načrtovanih kanalizacijskih sistemov ter vpis v ZK GJI; 
� izdelava popisa javnih površin (grajeno javno dobro). 
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PRILOGE 
1. Predlog odloka 

 
 

2. Primeri izra čuna komunalnega prispevka in primerjava s sosednjimi občinami 

 

3. Grafi čne priloge: 
A. Pregledna karta občine Velike Lašče 
B. Namenska raba prostora in obstoječi objekti 
C. Občinske ceste in obračunska območja 
D. Javno vodovodno omrežje in obračunska območja 
E. Javna kanalizacija in obračunska območja 
F. Javne površine in obračunska območja 

 


