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Na podlagi 5. odstavka 8. člena Odloka o 
programu opremljanja zemljišč za gradnjo za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/11) v 
zadevi indeksacije višine stroškov opremljanja 
župan Občine Trzin izdaja: 
 

S K L E P 
o višini stroškov opremljanja m2 parcele 

(Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s  
posamezno komunalno opremo 

 
Stroški opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto 
tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno 
komunalno opremo znašajo: 
 

Vrsta opreme 
Cpi 
(EUR/m2) 

Cti 
(EUR/m2) 

Ceste 8,666 23,768 

Kanalizacija 7,320 20,079 

Vodovod  5,018 13,763 

Prostori za 
ravnanje z 
odpadki 

0,042 0,120 

Javne površine 1,691 4,641 

 
 
Stroški opremljanja (tabela zgoraj) se uveljavijo 
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin. 
 
Obrazložitev: 
V skladu s petim odstavkom 8. člena Odloka o 
programu opremljanja zemljišč za gradnjo za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/11) se 
stroški opremljanja m2 parcele in stroški 
opremljanja m2 neto tlorisne površine z 
določeno vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju (Cpi in Cti) 
enkrat letno indeksirajo z uporabo indeksa cen 
(i), ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod: 
Gradbena dela – ostala nizka gradnja. Kot 
izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 
datum uveljavitve programa opremljanja (dne 11. 
5. 2011). Sklep o indeksiranju stroškov izda 
župan in je objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Trzin. 
 

Odlok o programu opremljanja zemljišč za 
gradnjo za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Trzin je občinski svet Občine 
Trzin sprejel na 26. redni seji dne 20. 4. 2011. 
Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku OT, 
št. 3/11 dne 3. 5. 2011 in stopil v veljavo osmi 
dan po objavi v uradnem vestniku, kar je 
izhodiščni datum za indeksiranje. Indeks (i) 
razlik v ceni za »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja« za obdobje maj 2014 – april 2015 znaša 
1,005392. Z navedenim indeksom (i) se 
indeksirajo stroški opremljanja, ki znašajo kot je 
prikazano v zgornji tabeli. 
 
Dosedanji stroški opremljanja m2 parcele (Cpi) 
in neto tlorisne površine objekta (Cti) s 
posamezno komunalno opremo so, na podlagi 
Odloka o programu opremljanja zemljišč za 
gradnjo za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
3/11) in Sklepa o višini stroškov opremljanja m2 
parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta 
(Cti) s posamezno komunalno opremo, št. 426-
15/2014-1 z dne 12. 5. 2014 (Uradni vestnik 
OT, št.: 6/14, dne 14. 5. 2014), znašali: 
 

Vrsta opreme 
Cpi 
(EUR/m2) 

Cti 
(EUR/m2) 

Ceste 8,620 23,641 

Kanalizacija 7,281 19,971 

Vodovod  4,991 13,689 

Prostori za 
ravnanje z 
odpadki 

0,042 0,119 

Javne površine 1,682 4,616 

     
    
Št.: 426-0038/2015-2    
Datum: 14. 7. 2015                                                                                                      
                                                    ŽUPAN: 
                                                    Peter Ložar, l.r. 

 
 

 
 

 
Izdajatelj: Občina Trzin, 

Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 

ISSN: 2386- 0464 
 


