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Izvleček
V diplomski nalogi so obravnavani podatki, ki služijo kot strokovne podlage za razvoj
komunalne infrastrukture v občini Žalec. Predstavljeno je obravnavano območje in veljaven
občinski prostorski akt, pri katerem smo največ pozornosti posvetili gradnji in razvoju
komunalne infrastrukture. Analiza podatkov iz zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture je prikazana v obliki preglednic in grafikonov. Podrobneje smo analizirali
oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter daljinsko
oskrbo s plinom in toplovodno energijo. Predstavili smo eno večjih izvedenih investicij v
zadnjih letih, to je izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda Šempeter III. in IV.
faza ter Drešinja vas II. faza ter predvidene investicije na področju komunalne infrastrukture.
Omenjene investicije so podane v načrtu razvojnih programov za občino Žalec, ki je sestavni
del proračuna občine za leto 2018. Na koncu smo podali še analizo odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo ter prikazali izračun komunalnega
prispevka na treh različnih območjih in za izbrane vrste objektov. Ugotovili smo, da je vsa
obravnavana gospodarska javna infrastruktura v občini Žalec le na urbanih območjih.
Pričakuje se, da bodo s sčasoma vključena v tovrstno oskrbo tudi preostala naselja v občini,
kar pa predstavlja velik finančni zalogaj.
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Abstract
This thesis deals with data that serve as the professional basis for the development of public
utilities in the Municipality of Žalec. The discussed area and the valid municipal spatial act
were presented, the greatest attention being paid to the construction and development of
public utility infrastructure. The data analysis from the common cadastre of public utility
infrastructure is presented in the form of tables and graphs. The supply of drinking water,
water waste, water waste treatment, waste management and remote gas and heat supply
were analysed in detail. One of the major investments made in recent years was presented,
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1 UVOD
Komunalna infrastruktura je pojem, ki opredeljuje objekte ter naprave, ki služijo izvajanju
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in so podrobneje opredeljene v
148. in 149. členu Zakona o varstvu okolja.
Komunalna dejavnost predstavlja dejavnost, ki je neobhodna potreba za funkcioniranje
(delovanje) urbanih območij. Zagotavlja namreč temeljne materialne pogoje za življenje in
delo v urbani sredini. Po sedanji zakonodaji spada komunalna dejavnost v sistem javnih
gospodarskih služb, ki se zaradi specifičnega položaja regulirajo s pravnimi prepisi, in sicer
tako načrtovanje, izvajanje kot tudi zaračunavanje proizvodov in storitev.
Lokalna skupnost mora s svojim premoženjem, torej tudi z gospodarsko javno infrastrukturo
(v nadaljevanju: GJI) gospodariti kot dober gospodar. To pomeni, da mora ohranjati
proizvodnjo komunalnih dobrin in izvajanje storitev vsaj na ravni enostavne reprodukcije.
Za investitorje je pomembno stanje in predviden razvoj komunalne infrastrukture v lokalni
skupnosti. Prvi vtis o tem dobi že z vpogledom v Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju:
OPN). Podobnosti o razvoju komunalne infrastrukture lokalno pridobi tudi z vpogledom v
Načrt razvojni programov (v nadaljevanju: NRP).
V diplomski nalogi bomo pripravili strokovne podlage, ki naj bi služile kot izhodišče
investitorjem pri odločanju za pričetek investicije v izbrani lokalni skupnosti, to je v občini
Žalec.

2
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2 NAMEN DIPLOSMSKE NALOGE, VIRI PODATKOV IN METODA DELA
V diplomski nalogi smo prikazali nekatere strokovne podlage za razvoj komunalne
infrastrukture v občini Žalec. Analizirali smo trenutno stanje glede opremljenosti stavbnih
zemljišč s komunalno infrastrukturo ter pogledali prihodnji razvoj komunalne infrastrukture v
omenjeni občini.
2.1 Namen diplomske naloge
V diplomski nalogi smo analizirali obstoječo komunalno infrastrukturo v občini Žalec. Največ
pozornosti smo namenili oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ravnanju z
odpadki in daljinski oskrbi s plinom in toplovodno energijo.
2.2 Viri podatkov
S pridobivanjem podatkov za potrebe diplomske naloge nismo imeli večjih težav. Podatke
smo pridobili iz naslednjih virov:


Občino Žalec smo opisali s pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili na Statističnem
uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS), to so: površina, število
prebivalcev, število naselij, količina pridelanih odpadkov.



OPN občine Žalec (UL RS št. 64/2013), smo pridobili na spletni strani občine. Sliko, ki
prikazuje zasnovo gospodarske javne infrastrukture, pa smo pridobili na občini, saj je
sestavni del OPN-ja.



Podatki o Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: ZKGJI)
so dostopni na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju:
GURS), preko aplikacije e-Geodetski podatki - EGP. Nanašajo se na dan 13. 7. 2017
in 18. 9. 2017.



V analizi investicije izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda Šempeter
III. in IV. faza ter Drešinja vas II. faza smo uporabili informacije, ki smo jih pridobili na
občini ter Odlok o proračunu občine za leto 2018 (UL RS št. 16/2015).



S pomočjo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žalec (UL RS št. 64/2013),
smo analizirali opremljanje stavbnih zemljišč v občini. Na podlagi določb tega odloka
smo izračunali komunalni prispevek za tipična območja.
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3

2.3 Metoda dela
Na začetku naloge je predstavljeno območje, ki ga obravnavamo, to je občina Žalec.
Podatke o njej smo pridobili na SURS-u. Pridobili smo splošne informacije o površini, številu
naselij, številu prebivalcev, številu gospodinjstev, povprečni površini stanovanja in o količini
pridelanih komunalnih odpadkov.
V analizi obstoječega stanja na področju načrtovanja in urejanja prostora v občini Žalec smo
analizirali OPN občine Žalec (UL RS, št. 64/2013), del, ki se nanaša na obstoječo komunalno
infrastrukturo ter zasnovo predvidene komunalne infrastrukture.
V nadaljevanju smo analizirali podatke o komunalni infrastrukturi v občini Žalec iz ZKGJI, ki
smo jih pridobili na GURS-u. Podatke smo naprej uvozili v program ESRI ArcGIS, nato pa še
pregledali. Z atirbutnimi in lokacijskimi poizvedbami smo podatke o komunalni infrastrukturi v
občini Žalec izvozili v MS Excel. S pomočjo Izmenjevalnega formata in šifrantov datotek
elaborata sprememb (2017) in opisa strukture izdanih podatkov, smo podatke dešifrirali ter
naredili podrobnejšo analizo. Rezultate smo prikazali s pomočjo grafikonov in preglednic v 6.
poglavju naloge.
S pomočjo podatkov iz Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2018 smo analizirali
investicije v komunalno infrastrukturo. Najprej smo opisali eno večjih investicij v zadnjih letih,
to je izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter
Drešinja vas II. faza, nato pa še predvidene investicije, ki se dobo izvedle v obdobju od leta
2018 do leta 2021.
Na koncu smo opisali še opremljanje stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega
prispevka na območju občine. Pri tem smo upoštevali veljavni odlok, ki smo ga na kratko
povzeli ter v preglednici prikazali obračunska območja za izračun komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek smo tudi izračunali, in sicer tako, da smo občino razdelili na tri
območja, tako kot je določeno z odlokom. Prvo območje ima urejeno samo cestno omrežje
(območje A), drugo območje ima poleg ceste urejen tudi vodovod (območje B), tretje
območje pa zajema vso komunalno opremo – cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje
(območje C). Izračuni se nanašajo na enostanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje - hlev in
industrijski objekt.
V zaključku smo podali temeljne ugotovitve opravljenih analiz.
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3 OBRAVNAVANO OBMOČJE
»Občina Žalec leži v Spodnje Savinjski dolini. Občinsko središče Žalec je gospodarsko,
prometno, trgovsko, upravno in kulturno središče občine in širše okolice. Je tudi hmeljarsko
središče Spodnje Savinjske doline.« (SURS, 2017).
Občina meji na sedem občin, in sicer:


na severu na Mestno občino Velenje,



na vzhodu na občino Dobrna in Mestno občino Celje,



na jugu na občini Laško in Hrastnik,



na vzhodu pa na občini Prebold in Polzela.

Površina občine znaša 117,1 km². Skupaj jo sestavlja 39 naselij ter deset krajevnih
skupnosti. Statistika dne 1. 1. 2017 kaže, da je v občini 21.261 prebivalcev. To pomeni, da je
gostota prebivalcev večja kot v celotni državi, saj ta v Sloveniji znaša 101.9 preb./km2, v
občini Žalec pa kar 181,6 preb./km2 (SURS, 2017).
Leta 2015 je bilo v občini 8.583 gospodinjstev. Povprečna površina stanovanja je znašala 83
m2. Pridobili smo tudi podatek o komunalnih odpadkih, teh je v letu 2016 nastalo 9.725 ton,
kar pomeni 456,8 kg na posameznega prebivalca (SURS, 2017).
Pri izračunu komunalnega prispevka smo v skladu z odlokom obravnavano območje razdelili
na tri območja:


območje A (sem spadajo naselja Zavrh pri Galiciji, Hramše, Pongrac in del
Zabukovice),



območje B (zajema naselja Griže, Liboje, Ponikva pri Žalcu, Velika Pirešica, del
Zabukovice, Podlog v Savinjski dolini, Zgornje in Spodnje Grušovlje),



območje C (vključuje naselja Šempeter v Savinjski dolini, Žalec, Petrovče, Arja vas,
Kasaze, Gotovlje, Levec, Ložnica pri Žalcu, Spodnje in Zgornje Roje, Podvin).
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Slika 1: Karta občine Žalec
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4 ORGANIZIRANOST KOMUNALNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŽALEC
Komunalna dejavnost v občini Žalec je urejena preko Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah, ki je bil sprejet 24. 2. 1994. V njem so opisane oblike izvajanja lokalnih
gospodarskih javnih služb ter njihovo financiranje.
Javno komunalno podjetje Žalec (v nadaljevanju: JKP Žalec) ima v najemu vso komunalno
infrastrukturo, s katero upravlja in zanjo plačuje najemnino.

4.1 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah občine Žalec
1. člen Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah občine Žalec navaja: »Ta odlok določa
način in oblike izvajanja lokalnih gospodarskih služb na območju občine Žalec (v
nadaljevanju: gospodarske javne službe). Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo
materialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem
interesu zagotavlja občina Žalec zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in koliko jih ni
mogoče zagotavljati na trgu.« (Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah občine Žalec,
1994).
Gospodarske javne službe (GJS) se delijo na obvezne in izbirne. Obvezne GJS so določene
z zakonom in odlokom, zagotavlja pa jih občina. Sem spadajo:


oskrba s pitno vodo,



odvajanje in čiščenj komunalnih odpadnih in padavinskih voda,



ravnanje s komunalnimi odpadki,



odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,



javna snaga in čiščenje javnih površin,



urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in javna
razsvetljava v naseljih,



pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,



pokopališča in pogrebna dejavnost.

Izbirne GJS so določene samo z odlokom. Med njih spadajo:


kabelsko razdelilni sistem za sprejem in distribucijo RTV signalov,



oskrba z zemeljskim plinom,



plakatiranje
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upravljanje javnih tržnic (Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah občine Žalec,
1994).

4.2 Organiziranost komunalne dejavnosti v občini Žalec
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Žalec, d.o.o.) je bilo
ustanovljeno leta 1963, v takratni enoviti občini Žalec. V samem začetku je bila glavna
dejavnost podjetja vodooskrba, kasneje se ji je priključila kanalizacija ter čiščenje odpadnih
voda. Leta 1998 se je zgodil pomemben mejnik v razvoju podjetja, saj se je ustanovilo šest
novih občin na območju prej enovite občine Žalec. Podjetje danes opravlja gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, ter odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda v vseh teh šestih občinah (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec). Za potrebe občine Žalec pa je v podjetju dodatno organizirana delovna enota (v
nadaljevanju: DE) urejanje javnih površin, v okviru katere se izvaja še dejavnost plakatiranja,
upravljanja s tržnico v Žalcu ter pokopališka in pogrebna dejavnost (Letno poročilo 2016 JKP
Žalec, 2016).
JKP Žalec je podjetje, ki je organizirano v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
kot družba z omejeno odgovornostjo. Za dobro delovanje so v podjetju organizirane štiri DE
in tri službe, ki opravljajo delo za potrebe celotnega podjetja, in sicer:


splošna služba,



finančno – računovodska služba,



tehnična služba,



DE vodovod,



DE kanalizacija,



DE čiščenje in



DE urejanje javnih površin (Letno poročilo 2016 JKP Žalec, 2016).
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5 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V PROSTORSKEM AKTU
OPN, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07, 70/08), je splošni
pravni akt. Določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtuje prostorske ureditve
lokalnega pomena ter določa pogoje umeščanja objektov v prostor.
OPN vsebuje strateški in izvedbeni del. Strateški del prostorskega načrta določa izhodišča in
cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine in usmeritve za razvoj poselitve in za celovito
prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih
izvedbenih pogojev ter zasnovo GJI lokalnega pomena. Izvedbeni del določa območja
namenske rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje ter območja, za katera se pripravi
občinski podrobni prostorski načrt (Zakon o prostorskem načrtovanju, 2007).
OPN občine Žalec (UL RS, št. 64/2013) je bil sprejet na seji občinskega sveta 4. in 29. 7.
2013.
5.1 Strateški del OPN Žalec – zasnova komunalne infrastrukture
Občina se v 14. členu OPN-ja zavezuje, da se bo GJI razvijala v skladu s prostorskimi
potrebami in potrebami gospodarskega razvoja. GJI občina razvija tako, da so zagotovljena
trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost. Na območjih, ki so
načrtovana za novo opremljanje ali preurejanje, bo potrebna predhodna ali sočasna celovita
ureditev GJI. Obnova infrastrukturne opreme bo načrtovana po načelu celovitosti opreme
posameznih območij.
V nadaljevanju smo navedli pomembnejša določila iz omenjenega prostorskega akta, ki se
nanašajo na razvoj komunalne infrastrukture. Karta zasnove GJI lokalnega pomena in
grajenega javnega dobra se nahaja v prilogi A.
5.1.1 Oskrba s pitno vodo
V občini Žalec se iz javnega vodovoda oskrbuje 19.605 prebivalcev, kar je približno 92 %
prebivalstva, ostalih 8 %, se oskrbuje s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov (to so
Zavrh pri Galiciji, Hramše in del Zabukovice). Po teh podatkih vidimo, da je v občini dobro
priskrbljeno za oskrbo s pitno vodo. Občina bo pri svojem razvoju ščitila vse vodne vire in
izvajala gradnjo novih vodovodnih sistemov. V planu imajo dolgoročno vzdrževanje,
dograjevanje in modernizacijo objektov že obstoječih vodovodnih sistemov, sčasoma pa
bomo morali v upravljanje prevzeti tudi lokalne vodovode. To pa je povezano z velikimi
stroški sanacije teh vodovodov in tudi z nasprotovanjem lastnikov zaradi plačila vodarine.
Na vseh glavnih vodovodih (od premera cevi DN 80 naprej) so vgrajeni hidranti za
zagotavljanje minimalne požarne varnosti, tako da so ti vodi obenem tudi hidrantni vodi.
V občini Žalec obstajajo vodovodni sistemi:


vodovodni sistem Žalec (na ta sistem so priključena naslednja naselja: Podvin,
Petrovče, Liboje, Ruše, Mala in Velika Pirešica, Železno, Galicija, Levec, Žalec,
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Ložnica, Gotovlje, Gorica, Dobriša vas, Arja Vas, Drešinja vas, Novo Celje, Brnica,
Kasaze, Zaloška Gorica, Pernovo, Vrbje);


vodovodni sistem Šempeter (na katerega so priključena naselja Spodnje in Zgornje
Grušovlje, Šempeter, Podlog, Studence, Zalog, Kale, Grče);



vodovodni sistem Griže (na ta sistem so priključena naselja Griže, Migojnice, Pongrac
in Zabukovica);



vodovodni sistem Ponikva (na katerega je priključeno naselje Ponikva);



vodovodni sistem Podkraj (na katerega sta priključena naselja Podkraj in Studence).

Vsi zgoraj našteti sistemi so v lasti občine Žalec. Občina jih je dala v najem in upravljanje
JKP Žalec. Skupna dolžina vodovodnega sistema je 235.429 km.
5.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode
V občini Žalec je za odvajanje in čiščenje odpadnih ter fekalnih vod zgrajeno kanalizacijsko
omrežje v Žalcu, Petrovčah, Šempetru, Škafarjevem hribu, Dobriši vasi ter Arji vasi. Omrežje
se zaključi na centralni čistilni napravi (v nadaljevanju: CČN) Kasaze.
Lastnik kanalizacijskega sistema je občina Žalec, upravljalec pa JKP Žalec. Skupna dolžina
sistema znaša 121.672 km.
V občini je CČN Kasaze, gre za mehansko – biološko čistilno napravo, ki je namenjena
čiščenju odpadnih voda Spodnje Savinjske doline. Njena nazivna zmogljivost je 60.000 PE.
V njej se čistijo odpadne vode iz štirih občin (Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec) ter
greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) iz
občin Tabor in Vransko. Čistilna naprava je v solastništvu štirih občin, in sicer: Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor.
Občina Žalec je zgradila tudi eno malo komunalno čistilno napravo, ki jo je predala v najem
in upravljanje JKP Žalec, to je MKČN POŠ Trje. Namenjena je čiščenju odpadnih voda iz
podružnične osnovne šole in vrtca Trje.
Ostale MKČN so individualne in so v upravljanju lastnikov posameznih objektov. Teh je v
občini 89. Nahajajo se na območjih razpršene poselitve, kjer ni priključkov za javno
kanalizacijsko omrežje. Evidentiranih je tudi 3.199 obstoječih pretočnih greznic ter 370
nepretočnih greznic.
5.1.3 Ravnanje z odpadki
Za ravnanje z odpadki v občini skrbi javno podjetje Simbio iz Celja. Vsi komunalni in drugi
odpadki se odvažajo na Regionalni center za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: RCERO)
Celje, kjer odpadke ločujejo po posameznih frakcijah in jih primerno obdelajo. Odpadki so se
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do nedavnega odlagali tudi na odlagališče Bukovžlak, ki je v neposredni bližini RCERO,
vendar je sedaj del te deponije že zaprt in saniran.
Vsako gospodinjstvo v občini ima zagotovljena dva oziroma tri zabojnike za odpadke (za
embalažo, mešane komunalne odpadke ter za biorazgradljive odpadke), prav tako so po
celotnem območju vzpostavljeni ekološki otoki. Nevarne odpadke lahko občani brezplačno
oddajo v zbirne centre v Žalcu, Bukovžlaku ali v času zbiralnih akcij v premične zbiralnice.
Zbrani odpadki se potem oddajo v predelavo ali uničenje pooblaščenim izvajalcem doma ali
v tujino.
5.1.4 Daljinska oskrba z zemeljskim plinom
Večja naselja v občini so že oskrbovana z zemeljskim plinom (Žalec, Arja vas, Šempeter v
Savinjski dolini, Drešinja vas, Podvin). Na določenih območjih pa še načrtujejo širitev le tega.
Predvidena je gradnja na območju Arnovskega gozda, Podloga, severnega dela KS
Šempeter, Ložnice in Škafarjevega hriba.
5.2 Izvedbeni del OPN Žalec – splošni pogoji glede priključevanja objektov na GJI ter
gradnja GJI
GJI se mora graditi in načrtovati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi. Pri tem
je potrebno upoštevati, da je potek posameznih vodov GJI medsebojno usklajen (vodi bi naj
praviloma potekali v skupnih koridorjih – če je tehnično to mogoče) in da omrežje poteka po
javnih površinah. Posegi v GJI, ki se nahaja v varovalnem pasu, pa se lahko izvajajo samo s
soglasjem upravljavca GJI (OPN občine Žalec, 2013).
Pri gradnji in urejanju vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati (89. člen OPN občine
Žalec):


na območjih, kjer obstaja vodovodno omrežje, morajo biti vsi objekti priključeni na
vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca;



območja, na katerih ne morejo zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, niti
niso predvidena za napeljavo le-tega, mora investitor zagotoviti lasten vir vode v
skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji;



da se nova vodovodna omrežja gradijo ob obstoječih in predvidenih prometnih
površinah;



zgraditi hidrantno omrežje, ki bo zagotavljalo zadostno količino požarne vode, kjer ta
količina ne bo zagotovljena, se uredi požarne bazene ali kaj podobnega.

Pri gradnji in urejanju kanalizacijskega omrežja je potrebno (90. člen OPN občine Žalec):


odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih kjer ni
predvidenega kanalizacijskega sistema, odvajati v male čistilne naprave ali
nepretočne greznice na izpraznjevanje;
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zagotoviti odvajanje padavinskih vod iz urbanih in zasebnih površin ter da se te vode
ne usmerja na javne površine;



tehnološke vode je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje očistiti do
te mere, da je možno nadaljnje čiščenje;



odpadne vode iz gospodarskih poslopij se odvaja v vodotesne jame na
izpraznjevanje.

Pri zbiranju in odstranjevanju odpadkov je potrebno (96. člen OPN občine Žalec):


pri novogradnjah predvideti mesto za komunalne odpadke in sicer tako, da niso
vizualno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz smeti;



na primerno dostopnih mestih locirati zbiralnice ločenih frakcij;



ločevati od ostalih komunalnih odpadkov, posebne, nevarne in organske odpadke.

5.3. Daljinska oskrba s toplovodno energijo
Oskrba s toplovodno energijo ni del obveznih ali izbirnih GJS v občini.
Za oskrbo s toplotno energijo je do leta 1993 skrbelo Javno komunalno podjetje Žalec.
Zaradi reorganizacije JKP Žalec ter spremembe zakonodaje, ki ni več omogočala izvajanje
oskrbe s toplotno energijo kot obvezno gospodarsko javno službo, so na podlagi razpisa, za
upravljavca izbrali podjetje Sipro.
Podatkov o toplovodnem omrežju v občini Žalec v ZKGJI ni, zato smo podatke pridobili pri
upravljavcu toplovodnega omrežja. Slika toplovodnega omrežja je prikazana v prilogi B.
Ostali podatki o toplovodnem omrežju so:
 dolžina toplovodnega omrežja je 2.500 metrov,
 29,82% solastništva ima občina Žalec, ostali delež si delijo lastniki stanovanj
ter lastniki poslovnih prostorov in zavodov
 z daljinskim ogrevanjem upravlja podjetje Sipro, Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
 toplovod poteka v zemlji in v kineti; ob obnovi omrežja pa se vgrajujejo
predizolirane cevi,
 v omrežju sta dve kotlovnici (Center in Cankarjeva).
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6 ANALIZA PODATKOV ZBIRNEGA KATASTRA GOSPODARSKE
INFTASTRUKTURE O KOMUNALNI INFRASTRUKTURI V OBČINI ŽALEC

JAVNE

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko
evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture.
Upravljavci gospodarske javne infrastrukture in drugi subjekti so dolžni ob vsakem
novozgrajenem objektu GJI oziroma vsaki spremembi podatkov o že evidentirani
gospodarski infrastrukturi posredovati podatke o gospodarski javni infrastrukturi v ZKGJI, ki
ga vodi in vzdržuje GURS. Vsi novozgrajeni objekti oz. vse spremembe morajo biti
posredovane na GURS v obliki elaborata sprememb (vir: Izmenjevalni formati in šifranti
datotek elaborata sprememb podatkov o objektih GJI, 2017).
V diplomski nalogi smo analizirali podatke o vodovodnem, kanalizacijskem, plinovodnem in
omrežju, objektih in napravah. Potrebne podatke smo pridobili na GURS-u dne 17. 7. 2017 in
19. 8. 2017.
6.1 Analiza podatkov ZKGJI o vodovodnem omrežju, objektih in napravah v občini
Žalec
Podatke, ki smo jih pridobili iz ZKGJI in so vodeni kot linije, poligoni in točke smo prikazali s
pomočjo programa ERSI ArcGIS. Da smo lahko izvedli atributno analizo, smo jih izvozili v
MS Excel, pri čemer smo ugotovili, da so atributni podatki ažurni ter da se ujemajo z podatki,
ki so dostopni na portalu iObčina.
V nadaljevanju smo povzeli ključne ugotovitve atributne analize. Analizo smo izvedli ločeno
za vodooskrbne cevi ter za ostale objekte in naprave vodovodnega omrežja.
a) Vodooskrbne cevi:
 v občini je 235.429 metrov vodooskrbnih cevi,
 lastnik celotnega vodovodnega omrežja je občina,
 upravljalec pa Javno komunalno podjetje Žalec.
Magistralno vodovodno omrežje zagotavlja preskrbo s pitno vodo v dveh ali večih občinah,
medtem ko primarno in sekundarno omrežje zagotavlja preskrbo s pitno vodo samo v eni
občini.
Primarno vodovodno omrežje je omrežje cevovodov s pripadajočimi objekti in napravami, ki
so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega
vodovoda. Sekundarno vodovodno omrežje pa je omrežje cevovodov, objektov in naprav in
je namenjeno neposrednemu priključevanju stavb na posameznem poselitvenem območju
(Komočar, 2016).
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Grafikon 1: Vrste vodovodnega omrežja v občini Žalec, 2017
Prvi grafikon prikazuje vrsto vodovodnega omrežja glede na velikost oskrbovanega omrežja.
37% vodovoda je primarnega, prav toliko procentov je sekundarnega, 17% pa je terciarnega
omrežja. Skozi občino Žalec poteka tudi 9% magistralnega vodovodnega omrežja.

Grafikon 2: Leto izgradnje vodovodnega omrežja v občini Žalec, 2017
Največ vodovodnega sistema se je zgradilo v obdobju od leta 1976 do 1985 (51 km) in pa od
1996 do 2005 (52 km). V teh dveh obdobjih se je zgradila slaba polovica omrežja. 19 % je
bilo zgrajenega v letih od 1986 do 1995. Za 14 km vodovodnega omrežja ni podatka o letu
izgradnje.

14

Lamprečnik V. 2017 Strokovne podlage za razvoj komunalne infrastrukture v občini Žalec.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Tehnično upravljanje nepremičnin.

Preglednica 1: Vrsta materiala, dolžina in delež vodovodnih cevi v občini Žalec, 2017
Vrsta materiala

Dolžina [m]

Delež [%]

Azbest cement

27.417

11,6%

Nodularna litina
Polietilen
Polivinil klorid

32.678
159.784
11.313

13,9%
67,9%
4,8%

2.536
1.701

1,1%
0,7%

235.429

100,0%

Drugo *
Ni podatka
Skupaj

* Poleg drugih materialov sem spadajo še jeklo, lito železo, pocinkano železo, armirane centrifugirane
poliestrske cevi, ter neznani materiali

Preglednica 1 nam prikazuje vrsto materiala, dolžino in delež vodovodnih cevi. Večina cevi je
iz polietilena (68%), 14% iz nodularne litine, 12% pa še iz azbesta. Drugih materialov je
zanemarljivo malo.

Preglednica 2: Dolžina in delež vodovodnih cevi po zunanjem premeru v občini Žalec, 2017
Zunanji premer cevi [m]

Dolžina [m]

Delež [%]

0,02 - 0,05

49.600

21,1%

0,06 - 0,10

108.619

46,1%

0,11 - 0,15

53.306

22,6%

0,16 - 0,20

7.490

3,2%

0,20 - 0,40

16.057

6,8%

Ni podatka

358

0,2%

235.429

100,0%

Skupaj

V ZKGJI se vodi evidenca zunanjih premerov cevi, ki so v Tehničnem pravilniku javnega
vodovoda označeni kot DN/OD. V preglednici 2 vidimo, da je največ cevi s premerom od
0,06 do 0,10 m (približno polovica – 46%). Sledijo cevi s premerom 0,11 do 0,15 m, teh je
23%, 21% pa je cevi s premerom od 0,02 do 0,05 m.

b) Ostali objekti in naprave vodovodnega omrežja:
 lastnik vseh objektov je občina Žalec,
 z objekti in napravami upravlja Javno komunalno podjetje Žalec,
 ostali objekti, ki so prikazani v spodnji preglednici so v ZKGJI vodeni kot
poligoni in točke.
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Preglednica 3: Ostali objekti in naprave vodovodnega omrežja v občini Žalec, 2017
Šifra vrste

Vrsta objekta

Število objektov

3102

Vodohran

36

3103

Črpališče

30

3104

Razbremenilnik in ponikovalnica

7

3105

Jašek

725

3106

Oprema

109

3109

Zajetje

22

3111

Hidrant

494

3199

Drugi objekti

1

Skupaj

1.424
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Slika 2: Karta vodovodnega omrežja v občini Žalec
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6.2 Analiza podatkov ZKGJI o kanalizacijskem omrežju, objektih in napravah na
območju občine Žalec
Analizo kanalizacijskega omrežja smo prav tako kot pri vodovodnem omrežju izvedli ločeno.
Najprej smo analizirali kanalizacijske vode, nato pa še za ostale objekte in naprave.
a) Kanalizacijski vodi:
 v občini je 121.672 km kanalizacijskih vodov, katerih lastnik je občina,
 vsi vodi so v upravljanju Javno komunalnega podjetja Žalec,
 velika večina omrežja je gravitacijskega – 97%, ostali del je podtlačni.

Grafikon 3: Dolžina kanalizacijskega omrežja po vrstah v občini Žalec, 2017

Grafikon 3 prikazuje dolžino kanalizacijskega omrežja po vrstah. Vidimo, da je več kot
polovica (51%) mešanega voda. Gre za sistem, kjer se odpadne (odplake) in padavinske
vode odvajajo skupaj. Fekalni vod predstavlja 33%, meteorni vod pa 16%.
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Grafikon 4: Kanalizacijsko omrežje po letih izgradnje v občini Žalec, 2017

Iz grafikona 4 vidimo da za večino kanalizacijskega omrežja (74%) v ZKGJI ni podatka o letu
izgradnje. Pri ostalih 25% pa lahko razberemo, da je bilo 16% omrežja zgrajenega med
letom 1991 – 2000 in 7% med 1980 in 1990.
Na JKP Žalec smo izvedeli, da imajo podatke o letu izgradnje in so jih tudi poslali na GURS.
Problem nastane v raznih aplikacijah in programih, kjer so linije vodene kot polyline, podatke
pa vodijo za vsak del oziroma priključek posebej.

Preglednica 4: Dolžina in delež kanalizacijskega omrežja po vrsti materiala v občini Žalec,
2017
Vrsta materiala
Azbest cement
Beton
Polietilen
Polivinil klorid
Neznano
Drugo*
Skupaj

Dolžina [m]

Delež [%]
3.995
57.138
5.829
50.250
3.978
355
121.672

3,3%
47,0%
4,8%
41,3%
3,3%
0,3%
100,0%

*Poleg drugih materialov sem spada še polipropilen

Preglednica 5 nam prikazuje material kanalizacijskega omrežja. Največ cevi je betonskih
(47%), nekaj manj (41%) jih je iz polivinil klorida. Približno 4 km cevi pa je še iz azbesta.
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Preglednica 5: Dolžina in delež kanalizacijskih cevi po zunanjem premeru v občini Žalec,
2017
Zunanji premer cevi [m]
0,02 - 0,15
0,16 - 0,25
0,30 - 0,40
0,45 - 0,60
0,70 - 1,20
Ni podatka
Skupaj

Dolžina [m]

Delež [%]
3.168
28.874
44.523
17.457
23.143
4.506
121.672

2,6%
23,7%
36,6%
14,3%
19,0%
3,7%
100,0%

b) Ostali objekti in naprave kanalizacijskega omrežja:
 lastnik vseh objektov je občina Žalec,
 z objekti in napravami upravlja Javno komunalno podjetje Žalec.

Preglednica 6: Ostali objekti kanalizacijskega sistema v občini Žalec, 2017
Šifra vrste

Vrsta objekta

Število objektov

3206

Jašek

4.035

3209

Zadrževalnik

23

3299

Drugi objekti

311

Skupaj

4.369
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Slika 3: Karta kanalizacijskega omrežja v občini Žalec
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6.3 Analiza podatkov ZKGJI o plinovodnem omrežju, objektih in napravah na območju
občine Žalec
a) Plinovodni vodi:
 glavni plinovod, ki poteka skozi občino je v lasti podjetja Plinovodi d.o.o.
(45.928 km), lastnik plinovodnega omrežja v občini Žalec pa je podjetje Mestni
plinovodi d.o.o. (91.909 km),
 po atributu 1 v šifrantu ZKGJI smo ugotovili, da je v omrežju zemeljski plin.

Grafikon 5: Dolžina plinovodnega omrežja po tipu v občini Žalec, 2017

Iz grafikona 5 so razvidni tipi plinovoda v občini Žalec. Večina plinovoda je omrežnega tipa
(79,4%), ostalih 20,6% pa je priključnega tipa.

Preglednica 7: Struktura materiala, dolžine in deleža plinovodnih cevi v občini Žalec, 2017
Material plinovoda
Polietilen visoke gostote
Jeklo
Skupaj

Dolžina [m]

Delež [%]
901.610
299
91.909

99,7%
0,3%
100,0%

Preglednica 7 nam prikazuje materiale plinovodnega omrežja. Velika večina je zgrajenega iz
polietilena visoke gostote (99,7%), nekaj malega pa iz jekla (0,3%).
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Preglednica 8: Dolžina in delež plinovodnega omrežja po premeru cevi v občini Žalec, 2017
Premeri cevi plinovoda [cm]
Do vključno DN 32
Od DN 32 do vključno 63
Od DN 63 do vključno 90
Od DN 110 do vključno 160
Od DN 160 do vključno 225
Skupaj

Dolžina [m]

Delež [%]
15.118
5.521
17.704
23.558
30.009
91.909

16,4%
6,0%
19,3%
25,6%
32,7%
100,0%

V preglednici 8 so prikazani premeri cevi plinovodnega omrežja. Največ je cevi od DN 160 do
vključno 225 cm (32,7%), sledijo jim cevi od DN 110 do vključno 160 cm, teh je 25,6%.

b) Ostali objekti in naprave plinovodnega omrežja:
 lastnik vseh objektov je občina Žalec,
 z objekti in napravami upravlja podjetje Mestni plinovodi d.o.o..

Preglednica 9: Objekti in naprave plinovodnega omrežja v občini Žalec, 2017
Šifra vrste
2203
2205
2209
2210
2211
Skupaj

Vrsta objekta
Regulatorska postaja
Merilno regulatorska postaja
Odorirna naprava
Zaporni elementi
Odzračevalna pipa

Število objektov
9
1
3
94
94
201

S pridobivanjem podatkov za potrebe analize nismo imeli posebnih težav. Po opravljeni
analizi lahko rečemo, da je občina Žalec najbolje priskrbljena z vodovodom, kar je povsem
logično, saj je oskrba s pitno vodo osnovni pogoj za življenje. Večji problem se pojavi z
odpadnimi vodami, saj je kanalizacijsko omrežje zgrajeno le na gosteje poseljenih območjih.
Podobno velja tudi za plinovodno omrežje, medtem ko je toplovodno omrežje omejeno na
ožje območje mesta Žalec. Na občini se trudijo, da bodo v prihodnje omogočili priključevanje
na različne vrste komunalne infrastrukture tudi prebivalcem na redkeje poseljenih območjih
občine.
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Slika 4: Karta plinovodnega omrežja v občini Žalec
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7 ANALIZA IZVEDENIH IN PREDVIDENIH INVESTICIJ V OBČINI ŽALEC
V nadaljevanju je analizirana ena večjih investicij v zadnjih letih, v občini Žalec. Prikazana je
analiza poteka investicije, kaj se je omogočilo z izgradnjo le te ter struktura financiranja
projekta.
7.1 Primer izvedene investicije
Predstavili smo izgradnjo sekundarne kanalizacije in obnovo vodovoda Šempeter III. in IV.
faza ter Drešinja vas II.faza. Projekt predstavlja del rešitev problematike odvajanja in
čiščenje odpadne vode na območju porečja Savinje. Poleg omenjene investicije so na teh
območjih sočasno obnovili oziroma rekonstruirali posamezne cestne odseke. Vrednost
celotne investicije je znašala 867.000,00 € in je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
V naselju Šempeter je bilo v okviru III. faze zgrajenih 8 kanalizacijskih kanalov v dolžini 1.119
m. V IV. fazi pa je bilo zgrajenih 5 kanalov v skupni dolžini 757 m. Poleg gradnje kanalizacije
je bil obnovljen vodovod v Zeleni in Kratki ulici ter na odsekih v ulicah Rimska cesta,
Juhartova ulica, Pod Smrekami ter Ob Strugi.
V Drešinji vasi se je zgradilo 5 kanalizacijskih kanalov, dolžine 550 m, od tega je bil eden
tlačni kanal in prečrpališče. Sočasno se je na istem območju obnovil tudi vodovodni sistem.

Slika 5: Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza (vir: JKP Žalec)
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Slika 6: Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Drešinja vas II. faza (vir: JKP Žalec)

Preglednica 10: Potek investicije izgradnje sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda
Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas II. faza v občini Žalec, 2017
Mesec in leto
Marec 2014
April 2014
Maj 2015
Junij 2014
Julij 2014
September 2014
Oktober 2014
Junij 2015
Avgust 2015
September 2015

Potek investicije
Gradbeno dovoljenje za sekundarno kanalizacijo in vodovod Drešinja
vas III. faza
Gradbeno dovoljenje za sekundarno kanalizacijo in vodovod Šempeter
IV. faza
Oddaja vloge za sofinanciranje
Gradbeno dovoljenje za sekundarno kanalizacijo in vodovod Šempeter
III. faza
Dopolnitev vloge za sofinanciranje
Sklep o ugoditvi vloge o sofinanciranju
Gradbena pogodba in začetek gradbenih del
Uporabno dovoljenje za sekundarno kanalizacijo in vodovod Drešinja
vas II. faza
Uporabno dovoljenje za sekundarno fekalno kanalizacijsko omrežje
Šempeter III. In IV. Faza; zaključna gradbena dela
Otvoritev projekta

Z omenjeno investicijo se je omogočilo:


novo kanalizacijsko omrežje, dolžine 2.456 km;



obnovljeno vodovodno omrežje v skupni dolžini 1.795 km;
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priključitev novih objektov na kanalizacijski sistem s čiščenjem za 128 hišnih
priključkov;



povečanje števila uporabnikov kanalizacijskega sistema Žalec za 358 prebivalcev;



izboljšanje oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Žalec za 266 prebivalcev;



povečanje števila uporabnikov CČN Kasaze;



varovanje podtalnice in okolja.

Projekt je bil sofinanciran s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (40 %),
Republike Slovenije – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (29 %) ter občine
Žalec (32 %).

Grafikon 6: Viri financiranja 8. javnega razpisa v občini Žalec, 2017

Z izgradnjo sekundarne kanalizacije in obnovo vodovoda se je v občini Žalec pridobilo veliko.
Skupaj so omogočili priključitev na vsaj eno izmed obeh vrst komunalne infrastrukture 400
novim uporabnikom. Projekt so glede na obsežnost investicije, izvedli v kratkem času, saj so
večinski delež sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in MGRT.
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7.2 Predvidene investicije v komunalno infrastrukturo v občini Žalec
V nadaljevanju naloge bodo predstavljene investicije v komunalno infrastrukturo, ki so del
načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) občine Žalec. Načrt je narejen za obdobje
od 2018 do 2021 leta in je del Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018.
7.2.1. Odlok o proračunu občine Žalec za leto 2018
Proračun Občine Žalec za leto 2018 je bil sprejet 22. decembra 2016 (UL RS, št. 87/2016). S
tem odlokom se za občino Žalec določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine za leto 2018.
(Odlok o proračunu Občine Žalec, 2018)
V odloku je bilo predvideno, da bodo skupni prihodki znašali 17.813.000 €, odhodki pa
17.154.000 €, kar pomeni, da je bil ob sprejetju proračuna predviden tudi presežek v višini
659.000 €. Leta 2018 se bo za komunalno dejavnost v občini namenilo 1.049.094 € sredstev,
od katerih bodo največ porabili za kanalizacijo v naselju Griže ter za transportni vodovod
Vrbje – Žalec. V letih od 2018 do 2021 se bo ta znesek povečal za več kot štirikrat, znašal bo
namreč 4.534.524 €.
V preglednici 11 so prikazane večje investicije v komunalno infrastrukturo v občini Žalec.
Prikazani so projekti, ki se bodo izvajali v obdobju, za katerega so naredili NRP za leto 2018.

Preglednica 11: Prikaz večjih investicij v komunalno infrastrukturo v občini Žalec (Načrt
razvojnih programov za leto 2018)
Ime investicije
Regijski center za
ravnanje
z
odpadki Celje
Zbirni center za
odpadke Žalec
Kanalizacija
Griže
Kanalizacija
Migojnice
Kanalizacija
Kasaze
Priključni
kanal
Kasaze
Skupinski
priključki Arja vas

Začetek
financiranja

Konec
financiranja

Pred
letom
2018

Leto
2018

Leto
2019

Leto
2020

Leto
2021

1.1.2006

31.12.2021

808.404

35.914

33.000

33.000

33.000

1.1.2008

31.12.2018

265.938

0

10.000

30.000

0

1.1.2015

31.12.2021

15.500 117.700

100.000

100.000

50.000

1.1.2010

31.12.2021

45.140

56.800

100.000

100.000

100.000

1.1.2014

31.12.2021

25.800

0

0

50.000

150.000

1.1.2014

31.12.2021

5.400

0

0

50.000

50.000

1.1.2014

21.12.2020

3.800

0

10.000

10.000

0

se nadaljuje…
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…nadaljevanje Preglednice 11
Meteorna kanalizacija
Subv. izgub JKP zaradi
prenizkih cen omrežnin
Kanalizacija
Žalec
(Hmeljarska ul.)
Kanalizacija
Žalec
(kanal 1021)
Vodovod Liboje
Vodovod Roje
Transportni
vodovod
Vrbje-Žalec
Vodovod Bezovnik

1.1.2015

31.12.2021

85.250

25.500 30.000 30.000 30.000

1.1.2015

31.12.2021

219.145

76.500 77.000 77.000 77.000

1.1.2017

31.12.2020

4.100

1.1.2019

31.12.2021

0

0 70.000 70.000 70.000

1.1.2010
1.1.2011

31.12.2021
31.12.2020

30.300
12.002

66.200 80.000 80.000 80.000
65.700 70.000 70.000
0

1.1.2017

31.12.2021

103.200

102.000 60.000 60.000 60.000

1.1.2018

31.12.2020

0

70.600 30.000 30.000

33.100 35.000 35.000

0

0

V občini Žalec se bodo v bodoče trudili predvsem za gradnjo novih kanalizacijskih sistemov
tudi na manj poseljenih območji. Pri tem je pomembno poudariti, da se bodo investicije
financirale iz lastnih proračunskih sredstev, saj ni več skladov, s katerimi bi si lahko finančno
pomagali. Prav zaradi tega se bodo projekti izvajali dalj časa.
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8 ANALIZA OBLIKOVANJA KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA IZBRANIH PRIMERIH
Zakonska osnova za obračunavanje komunalnega prispevka je 79. člen Zakona o
prostorskem načrtovanju, ki navaja: »Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso
vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.« (ZPNačrt, 2007). Ureja se z odlokom o
programu opremljanja stavbnih zemljišč.
8.1 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju občine Žalec (UL RS 64/2013) je bil sprejet na sejah
Občinskega sveta občine Žalec 4. in 29. 7. 2013.
Odlok velja za celotno občino. Za območja ki se urejajo z občinskim podrobnih prostorskim
načrtom (v nadaljevanju: OPPN), veljajo še dodatna merila za odmero komunalnega
prispevka. Ta območja so:


stanovanjske soseske (Liboje sever, Petrovče vzhod, Hramše) in



industrijske cone (Arnovski gozd, Žalec zahod, Južno od železnice, Žalec ŽA).

Po zgoraj navedenem odloku je obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme
območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma
območje njene uporabe. Obračunska območja se določajo za posamezno vrsto komunalne
opreme. V občini Žalec so ta območja za celo občino enotna (prikazana so v preglednici 12).
8.2 Primeri izračuna komunalnega prispevka
Komunalni prispevek smo izračunali po formuli, ki jo določa Pravilnik o merilih za odmero
komunalnega prispevka (UL RS št. 95/2007).
Pri izračunu komunalnega prispevka smo občino razdelili na tri obračunska območja, tako
kot je to določeno z odlokom, in sicer glede na stopnjo komunalne opremljenosti:


območje A ima urejeno samo cestno omrežje (sem spadajo naselja Zavrh pri Galiciji,
Hramše, Pongrac in del Zabukovice),



območje B je opremljeno s cestnim in vodovodnim omrežjem (območje zajema
naselja Griže, Liboje, Ponikva pri Žalcu, Velika Pirešica, del Zabukovice, Podlog v
Savinjski dolini, Zgornje in Spodnje Grušovlje) in



območje C zajema vso komunalno opremo - cestno, vodovodno in kanalizacijsko
omrežje (sem so vključena naselja Šempeter v Savinjski dolini, Žalec, Petrovče, Arja
vas, Kasaze, Gotovlje, Levec, Ložnica pri Žalcu, Spodnje in Zgornje Roje, Podvin).
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Izračunali smo komunalni prispevek za enostanovanjsko hišo, industrijski ter gospodarski
objekt – hlev. Pri tem smo upoštevali različne vrednosti faktorja K (faktor dejavnosti), ki smo
jih razbrali iz 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žalec.

Preglednica 12: Prikaz obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme (Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju občine Žalec, 2013)
Vrsta komunalne
opreme
Občinske ceste
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje

Obračunsko
območje
Celotna občina
Celotna občina
Celotna občina

Cpij (€/m2)

Ctij (€/m2)
4,53
3,66
2,16

18,37
13,90
6,67

Preglednica 13: Izračun komunalnega prispevka za različne infrastrukture v občini Žalec,
2017
Vrsta objekta
Enostanovanjska
hiša
Gospodarski
objekt
Industrijski
objekt

Površina
parcele [m2]

NTP [m2]

Območje B
[€]

Območje A
[€]

Območje C
[€]

500

200

3.110,40

5.510,40

6.742,80

400

100

1.496,34

2.665,74

3.291,48

1200

800

/

35.856,00

39.774,24

Preglednica 13 prikazuje izračun komunalnega prispevka za različne vrste objektov. Pri tem
vidimo, da je komunalni prispevek pri vseh stavbah največji v območju C, kar je povsem
logično, saj to območje zajema vso komunalno opremo. Najmanjši komunalni prispevek je pri
gospodarskem objektu. Iz tega lahko razberemo kakšno vlogo ima faktor dejavnosti, ki je pri
enostanovanjski hiši 1, pri gospodarskem objektu pa 0.7.
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Slika 7: Karta obračunskih območij občine Žalec
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9 ZAKLJUČEK
Cilj diplomske naloge je bil analizirati strokovne podlage za razvoj komunalne infrastrukture v
občini Žalec.
Iz analize OPN Občine Žalec smo ugotovili, da se večina prebivalcev (92%) oskrbuje iz
javnega vodovoda, ostalih 8% se oskrbuje z vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov, ki jih bo
morala občina s časom prevzeti, da se bo zagotovila trajna in kakovostna oskrba.
V Žalcu je za odvajanje in čiščenje odpadnih ter fekalnih vod zgrajeno kanalizacijsko omrežje
v skupni dolžini 121.672 km. Kanalizacijsko omrežje se zaključi na CČN Kasaze, ki je tako
kot celotno omrežje in MKČN POŠ Trje v upravljanju JKP Žalec. Evidentiranih imajo tudi 89
MKČN, ki so individualne in so v upravljanju lastnikov posameznih objektov.
Za ravnanje z odpadki skrbi podjetje Simbio iz Celje, ki v občini Žalec dobro skrbi za
ločevanje odpadkov (v vsakem gospodinjstvu imajo dva oziroma tri zabojnike za odpadke,
prav tako imajo po območju občine vzpostavljene ekološke otoke).
Na osnovi analize podatkov ZKGJI in podatkov, ki smo jih dobili z osebnim obiskom na
občini, lahko sklepamo, da občina sorazmerno dobro skrbi za evidenco podatkov na
komunalni infrastrukturi v njeni lasti in da so tudi podatki vpisani v ZKGJI dokaj ažurni. Izjemo
predstavlja toplovodno omrežje, kjer zaradi solastniških deležev na toplovodnem omrežju in
neurejenega zemljiškoknjižnega stanja podatki v ZKGJI niso vpisani.
Skozi občino Žalec poteka 235.429 m vodovodnih cevi, katerih lastnik je občina. Od tega je
37 % primarnega in prav toliko sekundarnega omrežja, 17 % je terciarnega, ostalih 9 % pa
predstavlja magistralno omrežje, ki se nadaljuje v dve sosednji občini. Največ vodovodnega
omrežja je bilo zgrajenega v obdobju od 1976 do 1985 ter od 1996 do 2005 (približno 103
kilometrov).
Občina ima v lasti mešani kanalizacijski sistem, katerega dolžina znaša 121.672 km. Od tega
je 51 % mešanega voda, fekalnega je 33 % ter meteornega 16 %. Večina omrežja je
gravitacijskega (97 %), ostali del je podtlačni. Pri analizi leta izgradnje smo ugotovili, da več
kot polovica podatkov (74 %) nima podatka o letu izgradnje.
Skozi občino gre 137.837,584 km plinovoda. 33% omrežja je glavnega, to je omrežje, ki skrbi
za prenos zemeljskega plina na večjih razdaljah (med regijami, občinami in podobno).
Lastnik in upravljalec tega omrežja so Plinovodi d.o.o. Ostalih 67% (91.909,393 m) omrežja
je v lasti Mestni plinovodi d.o.o.
V občini je tudi 2.500 m toplovoda, s katerim upravlja podjetje Sipro. Približno 30%
solastništva ima občina Žalec, ostali delež si delijo lastniki stanovanj ter lastniki poslovnih
prostorov in zavodov.
Večja investicija občine v zadnjih letih je bila izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova
vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas II. faza. V sklopu investicije so obnovili
oziroma rekonstruirali posamezne cestne odseke. Skupna vrednost investicije je znašala
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867.000 € in je bila v 40 % sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 29 %
sredstev so pridobili iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 32 % sredstev pa je
šlo iz občinskega proračuna.
Iz Odloka o proračunu občine Žalec smo razbrali, da bo občina Žalec za komunalno
dejavnost v letu 2018 namenila 1.049.094 € sredstev. Največ sredstev se bo namenilo za
kanalizacijo v naselju Griže ter za transportni vodovod Vrbje – Žalec.
Komunalni prispevek smo izračunali za tri različna območja ter za tri različne vrste objektov.
Rezultati so nam pokazali, da je komunalni prispevek najmanjši na območju, kjer je urejeno
samo cestno omrežje. Znesek pa se podvoji na območjih, kjer imajo vso obravnavano
komunalno opremo.
Oskrba s pitno vodo igra pomembno vlogo pri kakovosti življenja. Zato se tudi na občinah
zavedajo, da je potrebno OPN načrtovati tako, da se bo zagotovila čim boljša ohranitev
vodnih virov ter trajna in kakovostna oskrba s pitno vodo. Pri tem je potrebno vlagati sredstva
v obnovo in novogradnjo omrežij, objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo. V občini Žalec
so v zadnjih letih že ugotovili, da se ob sušnih obdobjih izdatnost vodnih virov manjša, zato
imajo v pripravi dodatno vrtino na vodnem viru Vrbje.
Večji problem v občini Žalec predstavlja komunalno omrežje, ki je trenutno zgrajeno na
urbanih območjih. Načrtujejo razširitev obravnavane komunalne infrastrukture tudi na
preostala območja, kar pa je povezano z finančnimi sredstvi, ki pa jih mora dobiti občina iz
svojih lastnih virov.
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