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 Alojzij Kastelic l. r. ŽUPAN 
 
Priloge:  
- Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska cona Trebnje«, 2 obravnava 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o Programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje«, 2. obravnava 
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Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje« 
  I. NASLOV 
 Naslov gradiva se glasi: Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje« 
  
 II. UVOD 
 1. Razlogi za sprejem in potrditev  
Občina Trebnje ima na območju  Industrijske cone sprejet poseben program opremljanja 
ter tudi podlage za odmero komunalnega prispevka. Program je bil pripravljen na podlagi 
predpostavk in usmeritev, ki so veljale v času priprave, pri čemer je bila najpomembnejša 
ta, da se v celoti vsi stroški izvedbe nove komunalne opreme v obliki komunalnega 
prispevka prerazporedijo na zavezance v območju cone. 
Občina Trebnje je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-
poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, pridobila nepovratna sredstva. V procesu 
pregledovanja vlog je bila na Občino Trebnje naslovljena tudi zahteva glede pojasnila 
komunalnega prispevka. Če bi Občina Trebnje na tem območju res pobirala tak 
komunalni prispevek, kot ga je opredeljeval obstoječi odlok, bi imela iz tega naslova 
določene prihodke, ki pa bi ji pri razpisu zniževali t.i. »finančno vrzel«, ki določa delež 
sofinanciranja, ki ga lahko doseže nek projekt. Iz tega razloga je Občina Trebnje podala 
pojasnilo, da na tem območju ne bo pobirala komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo in si s tem zagotovila najvišjo možno raven sofinanciranja. Za izpolnitev te 
zaveze pa je potrebna sprememba odloka o programu opremljanja za območje cone. 
  
2. Ocena stanja 
 
Sprememba se nanaša samo na del komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo (ki je predmet sofinanciranja), ne pa tudi na del, ki se nanaša na obstoječo 
komunalno opremo, ki v naravi predstavlja infrastrukturne vode in prometno omrežje, na 
katere se območje cone navezuje. Da bi se zmanjšal izpad komunalnega prispevka pri 
novi komunalni opremi je tako na novo opredeljen tudi komunalni prispevek pri obstoječi 
komunalni opremi, vendar v nižji višini, kot bi sicer znašal po splošnem občinskem 
odloku. 
 
 
3. Pravna podlaga za sprejem odloka  
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C,  57/12-ZPNačrt-B, 57/12-
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) 

- 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) 
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- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl.US).   

4. Cilji in načela 
 
Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme na podlagi veljavne zakonodaje, v obliki 
odloka, ki vsebuje tudi merila za odmero komunalnega prispevka. Z odlokom pridobi občina pravno podlago za izdajo odločb. Namen programa opremljanja je opisati obstoječo in novo komunalno opremo na določenem območju, določiti obračunska 
območja, t.j. območje na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.   
5. Ocena finančnih in drugih posledic  
 
S sprejemom odloka ne bo dodatnih obremenitev na občinski proračun. Na podlagi 
odloka z obračunom komunalnega prispevka v proračun pritekajo sredstva za 
komunalno infrastrukturo, ki jo, oz. jo bo zgradila občina. 
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III. BESEDILO ČLENOV 
 PREDLOG  

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (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), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl.US), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 29/14) je Občinski svet Občine Trebnje na seji dne ___________ 
sprejel 
 

ODLOK 
o  spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje 
 1. člen 

 
V Odloku o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje »Industrijska cona« Trebnje (Uradni list RS, št. 90/15) se v 1. členu 
 črta besedilo »v nadaljevanju »program opremljanja«.« in namesto tega nadomesti z 
»in spremembe in dopolnitve Programa opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje Espri 
d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto pod št. 64/2017 v juniju 2017, v nadaljevanju: 
»program opremljanja.«. 
 

3. člen 
 
V 6. členu se črta besedilo prvega odstavka in na istem mestu nadomesti z: 
»Obračunska območja programa opremljanja so štiri in obsegajo štiri ureditvene enote, 
ki skupaj obsegajo celotno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta “za 
Industrijsko cono Trebnje” (Uradni list RS, št. 14/2013.  Obračunska območja so enaka 
za vsako od štirih vrst nove in obstoječe komunalne opreme posebej. Podrobnejša 
opredelitev je razvidna iz grafične priloge programa opremljanja.«. 
 

4. člen 
 
Besedilo 7. člena se v celoti črta in nadomesti z: 
 

»7.člen 
 (1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme znašajo 1.687.673 EUR in 
temeljijo na projektantskem popisu del.  (2) Obračunski stroški so glede na skupne stroške znižani za sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in nepovratni vložek proračuna Občine Trebnje in znašajo 206.047 EUR. 
 
Tabela 1a: Skupni stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme in po 
obračunskih območjih v EUR 
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Komunalna oprema P1 P2 P3 P4 Skupaj 
1. Cesta z JR 390.236 208.511 294.357 54.516 947.620 
2. Fekalna kanalizacija 134.820 30.404 42.922 7.949 216.095 
3. Meteorna 
kanalizacija 229.897 49.067 69.269 12.828 361.062 
4. Vodovod 53.200 41.036 57.932 10.729 162.897 
Skupaj 808.153 329.019 464.480 86.022 1.687.673 

 
Tabela 1b: Obračunski stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme 
in po obračunskih območjih v EUR 
 

Komunalna oprema P1 P2 P3 P4 Skupaj 
1. Cesta z JR 0 46.623 65.818 12.190 124.631 
2. Fekalna kanalizacija 0 8.284 11.695 2.166 22.145 
3. Meteorna 
kanalizacija 0 10.964 15.477 2.866 29.307 
4. Vodovod 0 11.209 15.824 2.931 29.964 
Skupaj 0 77.080 108.814 20.153 206.047 

«. 
5. člen 

 
Besedilo 8. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom: 
 

»8. člen 
 (1) Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 7. člena odloka, preračunani na 
površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskih območjih, se razberejo iz tabele:  
Tabela 2a: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo po vrstah 
komunalne opreme in po obračunskih območjih 
 

Komunalna oprema 
za območje P1 za območja P2, P3 in P4 

Cp(ij)  
(EUR/m2) 

Ct(ij)  
(EUR/m2) 

Cp(ij)  
(EUR/m2) 

Ct(ij)  
(EUR/m2) 

1. Cesta z JR 0 0 2,088 6,336 
2. Fekalna kanalizacija 0 0 0,371 1,127 
3. Meteorna kanalizacija 0 0 0,491 1,490 
4. Vodovod 0 0 0,502 1,520 
Skupaj 0 0 3,452 10,473 

 
 (2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, na katero se komunalna oprema 
iz območja industrijske cone navezuje, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskih območjih, se razberejo iz tabele: 
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Tabela 2b: Obračunski stroški na enoto za obstoječo komunalno opremo po vrstah 
komunalne opreme in po obračunskih območjih 
 

Komunalna oprema 

za območja P1, P2, P3 in 
P4 

Cp(ij)  
(EUR/m2) 

Ct(ij)  
(EUR/m2) 

1. Cesta z JR 1,682 10,160 
2. Fekalna kanalizacija 2,710 12,734 
3. Meteorna kanalizacija 2,631 15,734 
4. Vodovod 0,075 0,449 
Skupaj 7,098 39,077 

 
(3) Vsi navedeni obračunski stroški na enoto veljajo na datum junij 2017.«. 
 

6. člen 
 
Za 8. členom se doda nov 8a. člen, ki se glasi: 
 

»8a. člen 
 
Okviren časovni načrt je sledeč: 
 
 Za območje P1:  pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi pridobljene  izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije  izdelana  gradnja komunalne opreme           v teku  tehnični pregled in uporabno dovoljenje    do 30.9.2017 
 
 Za območje P2:  pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi do konca l. 

2018  izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije  do konca l. 2018  gradnja komunalne opreme           do konca l. 2018  tehnični pregled in uporabno dovoljenje    do konca l. 2018 
 
 Za območje P3:  pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi do konca l. 2019  izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije  do konca l. 2019  gradnja komunalne opreme           do konca l. 2019  tehnični pregled in uporabno dovoljenje    do konca l. 2019 
 
 Za območje P4:  pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi do konca l. 

2019  izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije  do konca l. 
2019 
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 gradnja komunalne opreme           do konca l. 
2019  tehnični pregled in uporabno dovoljenje    do konca l. 2019.«. 

 
 

7. člen 
 
V 22. členu se ustrezno oštevilči prvi odstavek in doda drugi odstavek, ki se glasi: »(2) 
Ne glede na določila Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11, 91/12 in 110/13) se 
odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obračunskih 
območjih znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega načrta “za Industrijsko 
cono Trebnje” izvaja samo po določilih in parametrih tega odloka.«. 
 

8. člen  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Št.:                           Župan 
Trebnje, dne        Alojzij Kastelic  
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IV. OBRAZLOŽITEV 
 
V prvem poglavju Odloka je naveden drug izdelovalec, ki je izdelal spremembo programa opremljanja in odloka.  V drugem poglavju, ki govori o obračunskih območjih posameznih vrst komunalne 
opreme, se v 6. členu odloka izbriše besedilo 1. odstavka in se na istem mestu nadomesti z odstavkom, ki govori, da so v programu opremljanja štiri obračunska 
območja in obsegajo štiri ureditvene enote, ki skupaj obsegajo celotno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Industrijsko cono Trebnje«. 7.člen petega poglavja, ki govori o skupnih in obračunskih stroških opremljanja po 
posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih stroških se v celoti nadomesti s podatkom o skupnih stroških za gradnjo nove komunalne opreme. V tabelah so 
prikazani skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih v EUR. Ravno tako se nadomesti 8. člen petega poglavja o preračunu obračunskih stroškov 
opremljanja. Prikazani so obračunski stroški iz 7. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme 
po obračunskih območjih. Pri petem poglavju se doda nov - 8.a člen, ki opredeljuje okvirni časovni načrt za 
posamezna območja. 
V poglavju prehodnih in končnih določb se v 22. členu ustrezno oštevilči prvi odstavek 
in doda drugi odstavek, ki navaja, da ne glede na določila Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 11/11, 91/12 in 110/13), se odmera komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na obračunskih območjih znotraj območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za »industrijsko cono Trebnje« izvaja samo po določilih 
in parametrih tega odloka. 



 OBČINA TREBNJE Goliev trg 5 8210 TREBNJE  
        SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
  za območje opremljanja:   »INDUSTRIJSKA CONA TREBNJE« 
 
                         Župan: Trebnje, junij 2017       Alojzij Kastelic  
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1. UVODNO POJASNILO 
 
Občina Trebnje ima za območje Industrijske cone sprejet poseben program opremljanja in na njem temelječ odlok, tj. Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje (Uradni list RS, št. 90/15). 
Ta je bil pripravljen na podlagi predpostavk in usmeritev, kot so veljale v času priprave, pri čemer je bila najpomembnejša ta, da se v celoti vsi stroški izvedbe nove komunalne opreme v obliki komunalnega prispevka prerazporedijo na zavezance v območju cone. Ker je bil tako opredeljen komunalni prispevek že dovolj visok, je bila tudi sprejeta odločitev, da se dodatne postavke komunalnega prispevka za obremenjevanje obstoječe občinske komunalne opreme ne obračunava. 
V juliju 2016 pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017«, v okviru katerega je bilo možno pridobiti nepovratna sredstva v višini 90 % upravičenih stroškov. Denar sta zagotavljala Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in MGRT s sredstvi proračuna Republike Slovenije. 
Občina Trebnje je uspešno pripravila obsežno vlogo, pravočasno pridobila vsa potrebna dokazila (med drugim npr. pravnomočno gradbeno dovoljenje) in v ostri konkurenci uspela s svojim projektom. Predmet prijave je bila infrastruktura v največji ureditveni enoti z oznako P1. 
V procesu pregledovanja vlog je bila na Občino Trebnje naslovljena tudi zahteva po pojasnitvi, kako je s komunalnim prispevkom na območju. Če bi Občina Trebnje na območju res pobirala tak komunalni prispevek, kot ga je opredeljeval obstoječi odlok, bi imela iz tega naslova določene prihodke, ki pa bi ji pri razpisu zniževali t.i. »finančno vrzel«, ki določa delež sofinanciranja, ki ga lahko doseže nek projekt. Iz tega razloga je Občina Trebnje podala pojasnilo, da na tem območju (tj. v ureditveni enoti P1) ne bo pobirala komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in si s tem zagotovila najvišjo možno raven sofinanciranja. 
Za izpolnitev te zaveze je potrebna sprememba odloka o programu opremljanja za območje cone. Pri tem pa je treba pojasniti, da se je obljuba Občine Trebnje nanašala samo na del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo (ki je predmet sofinanciranja), ne pa tudi na del, ki se nanaša na obstoječo komunalno opremo, ki v naravi predstavlja infrastrukturne vode in prometno omrežje, na katere se območje cone navezuje. Da bi zmanjšala izpad komunalnega prispevka pri novi komunalni opremi je tako na novo opredeljen tudi komunalni prispevek pri obstoječi komunalni opremi, vendar v opazno nižji višini, kot bi sicer znašal po splošnem občinskem odloku. 
V tehničnem smislu se situacija ne spreminja. Ureditvene enote ostajajo enake, kot so bile opredeljene že v prostorskem aktu in povzete v prvotni verziji programa opremljana, prav tako predvidena pozidava, ki izhaja iz tega in infrastrukturna zasnova območja. 
V tem dokumentu podrobneje obravnavamo samo tista poglavja in navedbe, ki se glede na osnovno verzijo spreminjajo, medtem ko za ostalo vsebino v ustreznih poglavjih navajamo, da ostaja enaka, kot je že navedena v osnovnem programu opremljanja. 
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2. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA 
 
2.1. Podatki o naročniku in izdelovalcu 
 Naročnik:  Občina Trebnje    Goliev trg 5    8210 Trebnje     župan: Alojzij Kastelic  Izdelovalec:  Espri d.o.o.    Novi trg 11    8000 Novo mesto     tel.: (07) 39-35-700    tel.: (041) 537-040    e-mail: info@espri.si      direktor: Blaž Malenšek    ________________                     žig in podpis  
 
2.2. Veljavnost osnovnega programa opremljanja 
 
Osnovno verzijo programa opremljanja je pod imenom »Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje« v avgustu 2015 pod št. PO-004/2015-TRE izdelalo podjetje Matrika Andrej Novak s.p., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana. 
Glede na tam navedeno vsebino določamo, da nekatera poglavja ostajajo nespremenjena in jih v izogib ponavljanju ponovno ne navajamo. Gre za naslednja poglavja: 
 1.1. Osnova za izdelavo programa opremljanja 1.2. Pravni predpisi in strokovne osnove za izdelavo programa opremljanja 1.3. Projektne podloge za izdelavo programa opremljanja 1.5. Razlogi za izdelavo programa opremljanja 1.6. Opis območja opremljanja 2.1. Komunalno opremljanje 2.2. Cestno omrežje 2.3. Komunalna infrastruktura 2.4. Elektroenergetska infrastruktura 2.5. Plinovodno omrežje – ogrevanje in drugi viri 2.6. Drugi energetski viri 2.7. Komunikacijska infrastruktura 
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2.8. Zbiranje in odvoz odpadkov 2.9. Količinski podatki 3.3. Zaračunavanje komunalnega prispevka, razen 3.3.3. Prikaz stroškov za posamezno enoto  
Prav tako določamo, da nekatera poglavja osnovnega programa opremljanja ne veljajo več in jih v tem dokument opredeljujemo na novo. Gre za naslednja poglavja: 
 1.4. Ocena stroškov opremljanja stavbnega zemljišča 2.10. Terminski plan izvajanja del 3.1. Izračun stroškov izgradnje komunalne opreme 3.2. Preračun stroškov komunalne opreme na m2 3.3.3. Prikaz stroškov komunalnega opremljanja za posamezno enoto  
 
3. SPREMENJENA VSEBINA GLEDE NA OSNOVNI PROGRAM OPREMLJANJA 
3.1. Skupni stroški komunalnega opremljanja (Ss) 
 
Skladno z 12. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč se kot skupni stroški investicije upoštevajo:  1. stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, 2. stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme, 3. stroški gradnje komunalne opreme, ki zajemajo stroške materiala, stroške dela, stroške gradbene opreme ter stroške režije.  Skupni stroški načrtovane investicije se določijo po posamezni vrsti komunalne opreme in za vsako posamezno obračunsko območje posebej. 
Kot osnova je vzet projektantski popis del, pri čemer je za obračunska območja P2, P3 in P4 povzet po osnovni verziji programa opremljanja, z upoštevanjem DDV pri tistih postavkah, kjer je potrebno, za obračunsko območje P1 pa je bil za potrebe prijave na razpis podrobno pregledan in popravljen ter dopolnjen s strani podjetja GPI d.o.o., ki je kasneje izdelal tudi celoten projekt PGD/PZI. 
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Skupni stroški nove komunalne opreme so tako sledeči: 
Tabela 1: Skupni stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih v EUR  

Komunalna oprema P1 P2 P3 P4 Skupaj 
1. Cesta z JR 390.236 208.511 294.357 54.516 947.620 
2. Fekalna kanalizacija 134.820 30.404 42.922 7.949 216.095 
3. Meteorna kanalizacija 229.897 49.067 69.269 12.828 361.062 
4. Vodovod 53.200 41.036 57.932 10.729 162.897 
Skupaj 808.153 329.019 464.480 86.022 1.687.673 

 
3.2. Obračunski stroški investicije (So) 
 
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. 
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov.   Ti viri so: 

 sofinanciranje izgradnje komunalne opreme iz naslova dodeljevanja regionalnih državnih pomoči ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim, 
 nepovratna sredstva EU za izgradnjo lokalne komunalne opreme, 
 druga sredstva, praviloma predvsem upravljalcev posameznih omrežij.  Občina Trebnje se je s projektom komunalnega opremljanja ureditvene enote P1 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, ki ga je junija 2016 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z namenom pridobitve nepovratnih sredstev.  Namen izvedbe javnega razpisa je bil zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Nepovratna sredstva so bila dodeljena za sofinanciranje investicijskih projektov dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni.  Za Vzhodno kohezijsko regijo so bila nepovratna sredstva v deležu 75 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v deležu 25 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.    
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Glede na to, da je Občina Trebnje za izvedbo projekta zaprosila za 627.089,96 EUR, to pomeni 470.317,47 EUR iz naslova ESRR in 156.772,49 EUR s strani proračuna RS. Ta znesek pomeni 90,00 % upravičenih stroškov investicije ter 77,60 % vseh stroškov investicije z nepovračljivim DDV v tekočih cenah.  Kot je opisano v uvodu je Občina Trebnje v dodatnih pojasnilih navedla, da za območje P1 ne bo pobirala komunalnega prispevka za novo komunalno opremo (to je ta, ki je sofinancirana). To pomeni, da so skupni stroški še dodatno znižani vse do ravni 0 EUR, kar gre vse na račun proračuna Občine Trebnje. Močno so znižani tudi obračunski stroški na območju ostalih treh ureditvenih enot, ki sicer niso bile predmet prijave. Obračunski stroški so tako sledeči:   Tabela 2: Obračunski stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih v EUR  
Komunalna oprema P1 P2 P3 P4 Skupaj 

1. Cesta z JR 0 46.623 65.818 12.190 124.631 
2. Fekalna kanalizacija 0 8.284 11.695 2.166 22.145 
3. Meteorna kanalizacija 0 10.964 15.477 2.866 29.307 
4. Vodovod 0 11.209 15.824 2.931 29.964 
Skupaj 0 77.080 108.814 20.153 206.047 

  
3.3. Časovni načrt komunalnega opremljanja 
 Obvezni sestavni del programa opremljanja zemljišč je tudi časovni načrt izvajanja investicijskih aktivnosti v zvezi z izgradnjo komunalne opreme na obračunskem območju. 
Okviren časovni načrt je sledeč:   Za območje P1: 
 pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi pridobljene 
 izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije  izdelana 
 gradnja komunalne opreme           v teku 
 tehnični pregled in uporabno dovoljenje    do 30.9.2017   Za območje P2: 
 pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi do konca l. 2018 
 izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije  do konca l. 2018 
 gradnja komunalne opreme           do konca l. 2018 
 tehnični pregled in uporabno dovoljenje    do konca l. 2018   Za območje P3: 
 pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi do konca l. 2019 
 izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije  do konca l. 2019 
 gradnja komunalne opreme           do konca l. 2019 
 tehnični pregled in uporabno dovoljenje    do konca l. 2019 
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  Za območje P4: 
 pridobitev stvarnih pravic na parcelah, ki bodo služile infrastrukturi do konca l. 2019 
 izdelava vse potrebne projektne in tehnične dokumentacije  do konca l. 2019 
 gradnja komunalne opreme           do konca l. 2019 
 tehnični pregled in uporabno dovoljenje    do konca l. 2019«  
3.4. Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enote mere 
 
Preračun obračunskih stroškov na enoto mere se določi v skladu z 12. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja, ki določa, da je za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na naslednji način: 
Cp(ij) = OS(ij) / ∑A(j)   in   Ct(ij)= OS(ij) / ∑T(j) 
Zgornje oznake pomenijo: 
Cp(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo  na obračunskem območju, Ct(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, OS(ij) obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem območju ∑A(j) vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra ∑T(j) vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju   Na podlagi programa opremljanja bo Občina Trebnje lahko odmerila komunalni prispevek zavezancem za investicijo v novo komunalno opremo. Za potrebe odmere komunalnega prispevka pa je treba obračunske stroške preračunati na enoto mere, to je m2 parcele oziroma m2 neto tlorisne površine objekta. Preračun je opravljen po naslednjih obrazcih: 
Cp(ij) = OS(ij) / ∑A(j)  Ct(ij) = OS(ij) / ∑T(j) 
 
Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka, preračunan na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov na obračunskem območju je prikazan v naslednji tabeli: 
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Tabela 3: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih  

Komunalna oprema 
za območje P1 za območja P2, P3 in P4 

Cp(ij)  (EUR/m2) Ct(ij)  (EUR/m2) Cp(ij)  (EUR/m2) Ct(ij)  (EUR/m2) 
1. Cesta z JR 0 0 2,088 6,336 
2. Fekalna kanalizacija 0 0 0,371 1,127 
3. Meteorna kanalizacija 0 0 0,491 1,490 
4. Vodovod 0 0 0,502 1,520 
Skupaj 0 0 3,452 10,473 

  
3.5. Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto 
mere 
 
Kot osnova za določitev obračunskih stroškov na enoto za obstoječo komunalno opremo so povzeti parametri, kot so navedeni v Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11, 91/12 in 110/13), ki podrobneje obravnava obstoječo komunalno opremo. 
V tem programu opremljanja in potem tudi še v odloku določamo, da so obračunska območja za obstoječo komunalno opremo enaka tistim za novo komunalno opremo, torej območje OPPN, razdeljeno na posamezna obračunska območja, da pa se obračunski stroški na enoto glede na splošni odlok znižajo za 40,94 % in so tako sledeči: 
Tabela 4: Obračunski stroški na enoto za obstoječo komunalno opremo po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih  

Komunalna oprema 
za območja P1, P2, P3 in P4 

Cp(ij)  (EUR/m2) Ct(ij)  (EUR/m2) 
1. Cesta z JR 1,682 10,160 
2. Fekalna kanalizacija 2,710 12,734 
3. Meteorna kanalizacija 2,631 15,734 
4. Vodovod 0,075 0,449 
Skupaj 7,098 39,077 

 Ker se območje industrijske cone navezuje na isto komunalno opremo v bližini je tudi komunalni prispevek na enoto mere za vsa obračunska območja (torej za celotno cono) enak. 
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4. PRIKAZ VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA POSAMEZNE PRIMERE 
 
Komunalni prispevek bo odmerjen za vsak objekt posebej na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in tam navedenih površin objekta, parcele in namembnosti objekta. Glede na to, da je prostorski akt precej ohlapen glede predvidene pozidave, s čimer daje podjetjem nekaj manevrskega prostora, da lahko realizirajo svoje projekte v skladu s svojimi željami in potrebami, ni moč vnaprej podati povsem točnih površin bodočih objektov, lahko pa podamo približno oceno pričakovane pozidave. V tem prikazu tako navajamo nekaj običajnih oz. pričakovanih objektov, kot jih omogoča prostorski akt. 
Tabela 5: Različni primeri objektov in njihove površine  
Postavka Primer 1 Primer 2 Primer 3 Primer 4 
Neto tlorisna površina (v m2) 1.000 2.500 5.000 7.500 
Parcela (v m2) 2.000 5.000 8.000 12.000 

 Glede na navedene primere bi bil komunalni prispevek po obstoječem odloku sledeči: 
Tabela 6: komunalni prispevek po obstoječem odloku za navedene primere v EUR  
Po obstoječem odloku Primer 1 Primer 2 Primer 3 Primer 4 
  - za novo komunalno opremo 25.768 64.419 111.129 166.693 
  - za obstoječo komunalno opremo 0 0 0 0 
Skupaj 25.768 64.419 111.129 166.693 
  - nazaj preračunano na m2 parcele 12,88 12,88 13,89 13,89 

 Če te iste primere izračunamo še enkrat po predlogu sprememb in dopolnitev odloka pa bi bil komunalni prispevek sledeči: 
Tabela 7 : komunalni prispevek po predlogu sprememb in dopolnitev odloka za navedene primere SAMO V P1 v EUR  
Po novem samo P1 Primer 1 Primer 2 Primer 3 Primer 4 
  - za novo komunalno opremo 0 0 0 0 
  - za obstoječo komunalno opremo 18.144 45.359 80.781 121.171 
Skupaj 18.144 45.359 80.781 121.171 
  - nazaj preračunano na m2 parcele 9,07 9,07 10,1 10,1 

 Tabela: komunalni prispevek po po predlogu sprememb in dopolnitev odloka V OSTALIH OBMOČJIH (P2, P3, P4) v EUR  
Po novem samo P1 Primer 1 Primer 2 Primer 3 Primer 4 
  - za novo komunalno opremo 7.032 17.580 30.328 45.492 
  - za obstoječo komunalno opremo 18.144 45.359 80.781 121.171 
Skupaj 25.176 62.940 111.109 166.663 
  - nazaj preračunano na m2 parcele 12,59 12,59 13,89 13,89 
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Povzetek:  Skupni komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo v območju P1 se po spremembah in dopolnitvah odloka glede na osnovno verzijo zniža na cca 9-10 EUR/m2, medtem ko bi po starem za navedene primere znašal 12,8-13,8 EUR/m2, odvisno od primera. To pomeni približno 30 % znižanje komunalnega prispevka v ureditveni enoti P1.  V ostalih ureditvenih enotah (P2, P3, in P4) ostaja skupni komunalni prispevek enak oz. v nekaterih primerih nekoliko nižji.  V vseh primerih pa se močno spremeni struktura komunalnega prispevka. To pomeni močno nižji komunalni prispevek za novo komunalno opremo in hkrati obračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki ga prej ni bilo, vendar v nižji višini, kot bi bil sicer po splošnem odloku.      
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5. PRILOGE 
  a.) Predlog sprememb in dopolnitev odloka  b.) Ureditvena situacija območja z označenimi posameznimi ureditvenimi enotami (P1, P2, P3, in P4), ki so hkrati tudi obračunska območja za novo in obstoječo komunalno opremo    


