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1. POVZETEK 

 

Občina Pivka je v zaključni fazi sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

Doma Pivka – središča za kakovostno soţitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) za 

območje zemljišč s parc. št.: 864/1, 864/2, 865/1, 869-del, 877/2, 881-del, 1009/4-del, vse k.o. Petelinje 

(2501), ki obsega 1,13 ha. 

 

Za navedeno območje je z Zakonom o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17) - v nadalj: ZUreP-2 potreben 

sprejem programa opremljanja za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, s katerim se načrtuje izvajanje 

opremljanja stavbnih zemljišč, ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih 

območjih opremljanja. 

 

Programa opremljanja je tudi podlaga, da se investitor in občina s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo 

investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, kot 

predpisuje občinski podrobni prostorski načrt. 

 

Elaborat program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

območje Doma Pivka – središča za kakovostno soţitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) - v 

nadalj.: elaborat) je pripravljen v skladu z: 

 153., 154. in 155. členom ZUreP-2 in  

 Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. L. 

RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19). 

 

Elaborat programa opremljanja je podlaga za pripravo programa opremljanja, ki se sprejme kot odlok - Odlok 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

območje Doma Pivka – središča za kakovostno soţitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) (v 

nadalj.: PO). 

 

PO določa: 

 območje opremljanja, 

 novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za 

opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja, 

 roke za izvedbo in etapnost opremljanja, 

 finančna sredstva za izvedbo opremljanja, 

 podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: 

o obračunska območja nove komunalne opreme, 

o skupne in obračunske stroške nove komunalne opreme, 

o preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere, 

o merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. 

 

Elaborat obravnava gradnjo nove komunalne opreme: 

 ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo, 

 vodovodno omreţje, 

 kanalizacijsko omreţje (meteorno in fekalno) za komunalno odpadno vodo. 

V območju OPPN Bedink se v 1. fazi načrtuje: 

 rekonstrukcija obstoječega prometnega priključka pri trgovini Spar; predvidena javna pot se 

priključi na obstoječo javno cesto na parcelni številki 1009/12 k.o. Petelinje; 

 rekonstrukcija obstoječe javne poti od priključka pri trgovini Spar, do obstoječe trafo postaje v 
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dolţini cca. 35,0 m;  

 novogradnja predvidene javne poti od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega 

priključka k Domu Pivka v dolţini cca. 75,0 m; 

 novogradnja javne razsvetljave ob rekonstruirani in predvideni javni cesti v dolţini cca. 110,0 m s 

petimi kandelabri in svetili in vkopom cestnega telesa v obstoječi teren po celotni dolţini poti; 

 novogradnja javnega vodovodnega omreţja (vključno s hidrantnim omreţjem) od cca. 20 niţje 

od obstoječe trafo postaje, do vključno predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolţini 

cca. 90,0 m. 

 novogradnja javnega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omreţja od cca. 20 niţje od 

obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolţini cca. 

90,0 m. 

 

V območju OPPN Bedink se v 2. fazi načrtuje: 

 novogradnja predvidene javne poti z javno razsvetljavo, ki bo sluţila kot napajalna cesta za 

zaledno območje Bedinka, od predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka do zalednega 

območja Bedinka v dolţini cca. 30,0 m; 

 novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze na levi strani ceste v dolţini 140,0 m. 

 nadaljevanje javnega vodovodnega omreţja (vključno s hidrantnim omreţjem),  fekalnega in 

meteornega kanalizacijskega omreţja od predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka do 

vzhodnega roba območja v dolţini cca. 30,0 m. 

 

Za opremljanje stavbnih zemljišč  na območju opremljanja je načrtovana še gradnja naslednje druge 

gospodarska javne infrastrukture: 

 elektroenergetska omreţja in  

 elektronsko komunikacijska omreţja. 

 

Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s 

projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju 

opremljanja in sicer so razdeljeni po vrsti stroška na: 

 stroške izdelave dokumentacije za novo komunalno opremo v višini 26.020,00 EUR brez DDV 

oz. 31.744,40 EUR z DDV; 

 stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo v višini 0 EUR brez 

DDV; 

 stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje v višini 36.360,00 EUR brez DDV oz. 44.359,20 

EUR z DDV; 

 stroške gradnje nove komunalne opreme (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški 

gradbene opreme) v višini 219.600,00 brez DDV oz. 267.912,00 EUR z DDV; 

 druge stroške nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja (kot so stroški rušitev 

objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora ipd.) v višini 10.980,00 EUR brez DDV oz. 

13.395,60 EUR z DDV. 

Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 

opreme) v višini 267.912,00 EUR z DDV se delijo na stroške: 

 cestnega omreţja vključno z javno razsvetljavo v višini 174.216,00 EUR z DDV; 

 vodovodnega (in hidrantnega) omreţja v višini 39.528,00 EUR z DDV; 

 kanalizacijskega (meteornega in fekalnega) omreţja v višini 54.168,00 EUR z DDV. 
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Obračunski stroški so enaki skupnim stroškom, saj se investicija ne bo financirala iz drugih virov financiranja v 

skladu z zakonom, ki ureja prostor, ali drugih sredstev, ki se bi zagotovila iz proračunskih sredstev občine. 

Skupni stroški znašajo v območju opremljanja 292.960,00 EUR brez DDV oz. 357.411,20 EUR z DDV. 

 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov preračunana na merske enote; to 

je površine gradbene parcele stavb (AGP) in bruto tlorisne površine objektov (ASTAVBA). 

 

Tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto gradbene parcele stavbe 

(1m
2 

AGP) in enoto bruto tlorisne površine objekta (1m
2
 ASTAVBA) pri čemer znaša vsota CpN = 57,30 € /m

2 
in 

vsota CtN = 57,30 € /m
2
. 

Obračunski stroški v območju 

opremljanja - vrsta stroška 

Obračuns

ki stroški  

(€ z DDV) 

∑ AGP  

(m
2
) 

∑ ASTAVBA  

(m
2
) 

CpN  

(€ /m
2
)  

CtN  

(€ /m
2
) 

Stroški izdelave dokumentacije za 

novo KO 
31.744,40 6.238 6.238 5,09 5,09 

Stroški predhodnih raziskav in študij v 

zvezi z KO 
0 6.238 6.238 0 0 

Stroški pridobivanja zemljišč za 

opremljanje 
44.359,20 6.238 6.238 7,11 7,11 

Stroški gradnje nove komunalne 

opreme (a + b + c) 
267.912,00 6.238 6.238 42,95 42,95 

a.  Ceste s pripadajočimi objekti za 
odvodnjavanje in  javno razsvetljavo  

174.216,00 / / 27,93 27,93 

b.  Vodovodno omreţje  39.528,00 / / 6,34 6,34 

c.  Kanalizacijsko omreţje za komunalno 
odpadno vodo 

54.168,00 / / 8,68 8,68 

Drugi stroški nove komunalne opreme, ki 

nastanejo zaradi opremljanja 
13.395,60 6.238 6.238 2,15 2,15 

SKUPAJ 357.411,20 6.238 6.238 57,30 57,30 

 

Občina lahko v skladu z Uredbo določi razmerje med deleţem gradbene parcele stavbe (DpN) in deleţem 

površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, pri 

čemer je minimum DpN ali DtN = 0,3, maksimum DpN ali DtN = 0,7 in DpN + DtN = 1. Razmerje mora biti enako 

na vseh obračunskih območjih v okviru posameznega območja opremljanja. Če občina v programu 

opremljanja razmerja ne določi, se šteje, da je razmerje DpN: DtN = 0,5: 0,5. 

 

Razmerje med DpN in DtN pri izračunu komunalnega prispevka je po tem programu opremljanja: DpN: 

DtN = 0,5: 0,5. 
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2. VELJAVNI PREDPISI 
 

Pripravo elaborata program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno soţitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 

14-del) - v nadalj.: elaborat) določa predvsem: 

 153., 154. in 155. člen Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17) - v nadalj: ZUreP-2 in  

 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. list. 

RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19). 

 

Pri pripravi elaborata so bili upoštevni še vsi drugi veljavni drţavni predpisi npr.: 

 Gradbeni zakon – GZ (Ur.l. RS; št. 61/17, 72/17 – popr.), 

 Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS; št. 37/18), 

 Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drţavnega pomena (Ur.l., RS, št. 109/11, 61/17 - GZ), 

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS; št. 98/15, 76/17), 

 Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 34/06, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17). 

 

Veljavni lokalni prostorski predpisi za navedeno območje so: 

 Odlok občinskem prostorskem načrtu občine Pivka (Ur. l. RS, št. 79/10 in 47/18) – v nadalj. OPN 

Pivka, 

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za 

kakovostno soţitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) – v nadalj. OPPN Bedink, 

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Ur. l. RS, št. 80/11, 87/16 

in 68/18) – v nadalj. PO Pivka. 

 

Ostale strokovne podlage, ki so bile upoštevane pri izdelavi elaborata ekonomike: 

 Geodetski načrt za OPPN Bedink, (izdelovalec GEO-BIRO d.o.o. Nova Gorica, št. proj. 24-2019, 

marec - april 2019), 

 DGD Dom Pivka – novogradnja (izdelovalec K&S arhitekti d.o.o., Ljubljana, št. proj. 01/XII, september 

2019), 

 Dom Pivka – dostopna cesta (izdelovalec Biro Črta d.o.o., Šempas, št. proj.:331/19-2, avgust, 2019), 

 Idejna zasnova za ureditev prometnih povezav in območja varovanih stanovanj Bedink v navezavi na 

območje  Dom Pivka - središče za kakovostno soţitje (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj. 19/PA-

001, maj 2019), 

 Popis del s predračunom (izdelovalec Biro Črta d.o.o., Šempas), 

 Ocena vrednosti zemljišč (vir Občina Pivka, Prodajna pogodba št. 478-45/2017 z dne  4. 9. 2017), 

 Elaborat ekonomike za občinski podrobni prostorski načrt za območje Doma Pivka – središča za 

kakovostno soţitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del). 
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3. OBMOČJE OPREMLJANJA IN NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE Z OPPN 

 

Območje opremljanja 

Območje opremljanja predstavlja območje OPPN Bedink, ki obsega skupaj 1,13 ha in sicer območje zemljišč 

s parc. št.: 864/1, 864/2, 865/1, 869-del, 877/2, 881-del, 1009/4-del, vse k.o. Petelinje (2501). 

 

Območje opremljanja, ki je identično območju OPPN Bedink: 

 se nahaja v središču naselja Pivka v zaledju trgovine Spar in kroţišča na glavni drţavni cesti G1-6; 

 se razprostira na travniških površinah reliefno razgibanega griča Bedink, ki se dviguje nad parkiriščem 

trgovine Spar in se zlagoma spušča proti krajinsko odprtim površinam na jugu in vzhodu, ter strmo 

proti pozidanim površinam na severni in zahodni strani; 

 meji na odprto območje krajine, 

 ni komunalno opremljeno, vendar se v neposredni bliţini nahaja javno cestno, vodovodno, 

kanalizacijsko in elektroenergetsko, ter telekomunikacijsko omreţje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Prikaz območja (izsek iz OPPN Bedink) 

 

 

 

 

 

Slika 1: Prikaz območja  (izsek iz OPPN Bedink) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Prikaz območja in PNRP, opredeljeno z OPN Pivka (izsek iz OPPN Bedink) 
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Območje OPPN Bedink je glede na OPN Pivka opredeljeno kot: 

 manjši del enote urejanja prostora (v nadalj. EUP) PI 14 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v 

nadalj.: PNRP) osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU; območje predstavlja 

manjši del območja OPPN Bedink; 

 EUP PI 20/1 s PNRP osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU in predvidenim 

OPPN; območje EUP predstavlja preteţni vsebinsko glavni del območja OPPN Bedink; 

 manjši del EUP PI 20/2 s PNRP osrednja območja centralnih dejavnosti z grafično oznako CU in 

predvidenim OPPN; območje predstavlja manjši del območja OPPN Bedink. 

 

 

Načrtovane prostorske ureditve z OPPN Bedink 

Z OPPN Bedink se načrtuje notranji razvoj območja znotraj ureditvenega območja naselja upoštevajoč 

uravnoteţeno razmerje zelenih in grajenih površin ter varovano tipologijo in morfologijo naselja z 

zgoščevanjem in dopolnjevanjem funkcij, dejavnosti in objektov. 

Načrtovane prostorske ureditve z OPPN Bedink obsegajo: 

 novogradnjo objekta Doma Pivka (dom za starostnike in invalidne osebe z moţnostjo dolgotrajne 

oskrbe) s parkovnimi in funkcionalnimi površinami, ter otroškim igriščem na GP z oznako p1/1, p1/2 in 

p1/3; 

 rekonstrukcijo in novogradnjo javne poti in druge komunalne opreme na Bedink na GP z oznako p2/1; 

 vzdrţevanje stanja obstoječega stanovanjsko-gostinskega objekta in ureditev breţin na juţnem robu 

GP z oznako p2/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Prikaz koncepta ureditve  (izsek iz OPPN Bedink) 

 

 

Območje OPPN Bedink je razdeljeno na načrtovane gradbene parcele (v nadalj.: GP). Seznam načrtovanih 
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GP je prikazan v tabeli: 

Ime 

načrtovane GP 
Oznaka odseka Površina v m

2
 

Opredelitev  

javnega dobra 

p1/1 Novogradnja Doma Pivka 5.244,90 / 

p1/2 Ureditev zelenih površin Doma Pivka 1.208,76 / 

p1/3 Funkcionalne dopolnitve Doma Pivka 992,82 / 

p2/1 Novogradnja javne poti 1.799,12 
načrtovano javno 

dobro 

p2/2 
Območje obstoječega stanovanjsko- 

gostinskega objekta in ureditev breţin  
2.077,78 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Prikaz načrta gradbenih parcel (GP)  (izsek iz OPPN Bedink) 

 

Opis načrtovanih prostorskih ureditev z OPPN Bedink na GP z oznako p1/1:  

 preoblikovanje terena (preteţno z izkopi) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev; 

 novogradnja ene ali več ločenih stavb za potrebe ureditve Doma Pivka za 70 oskrbovancev (+/- 

10%); 

 novogradnja prometnega priključka na načrtovano javno pot na GP z oznako p2/1; 

 ureditev površin za mirujoči promet v minimalnem obsegu 30 parkirnih mest za potrebe zaposlenih in 

obiskovalcev Doma Pivka, 

 ureditev dostopov in manipulacijskih površin,  

 ureditev zunanjih zelenih površin (javna parkovna ureditev in interna vrtna ureditev) on zahodni in 
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vzhodni strani območja GP ter drugih utrjenih površin vključno z ureditvijo otroškega igrišča; 

 dopustni so vsi pomoţni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev 

in izboljšujejo pogoje za nastanitev starostnikov in invalidnih oseb, 

 ureditev druge gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Prikaz lege objektov na zemljišču  (izsek iz OPPN Bedink) 

 

Opis načrtovanih prostorskih ureditev z OPPN Bedink na GP z oznako p1/2: 

 preoblikovanje terena (preteţno z izkopi) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev; 

 ureditev zelenih površin pri čemer je dopustna ureditev otroškega igrišča in počivališč za gibalno 

ovirane ob načrtovani javni poti na GP z oznako p 2/1; 

 dopustni so vsi pomoţni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev 

(npr. ureditev enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, pitniki) in 

izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo; 

 ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

 

Opis načrtovanih prostorskih ureditev z OPPN Bedink na GP z oznako p1/3: 

 preoblikovanje terena (preteţno z izkopi) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev; 

 novogradnje kot funkcionalne dopolnitve Doma Pivka za največ 30% povečanje dopustnega št. 

oskrbovancev Doma Pivka na območju GP z oznako p1/1; 

 dopustni so vsi pomoţni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev 

(npr. ureditev enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, pitniki) in 

izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo; 
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 ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

 

Opis načrtovanih prostorskih ureditev z OPPN Bedink na GP z oznako p2/1: 

 preoblikovanje terena (preteţno z izkopi) za potrebe spodaj navedenih prostorskih ureditev; 

 novogradnja in rekonstrukcija javne poti (z javno razsvetljavo) z enostranskim pločnikom in dopustno 

ureditvijo kolesarske steze; 

 novogradnja in rekonstrukcija komunalne opreme (javnega vodovodnega, kanalizacijskega, 

elektroenergetskega in telekomunikacijskega omreţja); 

 ureditev priključkov na komunalno opremo; 

 dopustne so vse izboljšave gospodarske javne infrastrukture ter vsi pomoţni objekti, ki predstavljajo 

smiselno dopolnitev prostorskih ureditev in izboljšujejo pogoje za prometno ureditev ali komunalno 

opremljenost z drugo gospodarsko javno infrastrukturo. 

 

Opis načrtovanih prostorskih ureditev z OPPN Bedink na GP z oznako p2/2: 

 vzdrţevanje obstoječega stanovanjsko-gostinskega objekta;  

 preoblikovanje terena (preteţno z izkopi) z ureditvijo zelenih breţin; 

 dopustni so vsi pomoţni objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev 

(npr. ureditev enotne urbane opreme kot so klopi, smetnjaki, luči, ograje, pergole, pitniki) in 

izboljšujejo pogoje za kvaliteto bivanja ali komunalno opremljenost z drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo; 

 ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. 

 
 
Prikaz bruto tlorisnih površin (BTP) načrtovanih objektov, ki se bodo priključili na posamezno vrsto 

nove komunalne opreme  

Ime načrt. 

GP 
Oznaka odseka Površina GP v m

2
 

Predvidena BTP 

(TP DGD)  

Dopustna BTP v 

m
2
 (FImax= 1,0) 

p1/1 
Novogradnja Doma 

Pivka 
5.244,90 4258,30 5.244,90 

p1/2 
Ureditev zelenih 

površin Doma Pivka 
1.208,76 0

1
 0 

p1/3 
funkc. dopolnitve 

Doma Pivka 
992,82 0 992,82 

p2/1 
Novogradnja javne 

poti 
1.799,12 0

2
 0 

p2/2 

Območje obstoječega 

stan.- gost. objekta in 

ureditev breţin 

2.077,78 
0

3
 0 

  

                                                      

 
1
 Na GP z oznako p1/2 je načrtovana zgolj ureditev zelenih površin s pomoţnimi objekti 

2
 Na GP z oznako p2/1 je načrtovana ureditev javne poti 

3
 Na GP z oznako p2/2 je načrtovana zgolj ureditev zelenih površin in postavitev pomoţnih objektov za potrebe obstoječega stan.-gost. 

objekta 
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4. KOMUNALNA OPREMA  

 

A. PODATKI O OBSTOJEČI KOMUNALNI OPREMI  

Komunalna oprema 

Območje OPPN Bedink se navezuje v javno prometno omreţje preko javne poti Cesta na Bedink in preko 

obstoječega kroţišča na glavni drţavni cesti G1-6. 

Območje OPPN Bedink ni komunalno opremljeno, vendar se v neposredni bliţini nahaja javno cestno, 

vodovodno, hidrantno in kanalizacijsko omreţje. 

Cestno napajanje Doma Pivka v 1. fazi in zalednega območja Bedink v 2. fazi se bo vršilo preko nadaljevanja 

obstoječe javne poti, ki trenutno napaja trgovski center na desni strani in gostinski objekt na levi strani ceste. 

Javna pot se v obstoječem stanju slepo zaključi. 

V cestnem telesu javne ceste oziroma neposredno ob cesti se nahaja večina potrebnih komunalnih vodov 

GJI, na katero se bo predvideni objekt priključeval. Obstoječi vodovodni priključek se zaključi v obstoječem 

hidrantu na desni strani javne poti. Na obstoječi javni poti se med drugim nahajajo tudi priključni jaški odsekov 

meteorne in fekalne kanalizacije. 

 

 

B. PODATKI O NOVI  KOMUNALNI OPREMI  

Z OPPN Bedink se načrtuje rekonstrukcija in novogradnja komunalne opreme in sicer: 

 rekonstrukcija in novogradnja javnega cestnega omreţja v skupni dolţini 140,0 m, 

 novogradnja javnega vodovodnega in hidrantnega omreţja v skupni dolţini 140,0 m, 

 novogradnja kanalizacijskega omreţja v skupni dolţini 140,0 m. 

Intervencijska pot se uredi v okviru funkcionalnih površin gradbene parcele Doma Pivka in ne predstavlja 

komunalne opreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Prikaz zasnove GJI in priključkov na GJI  (izsek iz OPPN Bedink) 

 

a.  Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo 

V območju OPPN Bedink se v 1. fazi načrtuje: 

 rekonstrukcija obstoječega prometnega priključka pri trgovini Spar; predvidena javna pot se priključi 

na obstoječo javno cesto na parcelni številki 1009/12 k.o. Petelinje; 
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 rekonstrukcija obstoječe javne poti od priključka pri trgovini Spar do obstoječe trafo postaje v 

dolţini cca. 35,0 m;  

 novogradnja predvidene javne poti od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega 

prometnega priključka k Domu Pivka v dolţini cca. 75,0 m; 

  vkop cestnega telesa v obstoječi teren po celotni dolţini poti; 

 javna razsvetljava ob predvideni javni cest (priţigališče javne razsvetljave se predvidi izven TP-ja, 

ločeno od distribucijske elektroenergetske infrastrukture) v dolţini cca. 110,0 m s petimi kandelabri 

in svetili. 

V območju OPPN Bedink se v 2. fazi načrtuje novogradnja predvidene javne poti, ki bo sluţila kot 

napajalna cesta za zaledno območje Bedinka, od predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka do 

zalednega območja Bedinka v dolţini cca. 30,0 m vključno z ureditvijo javne razsvetljave ob predvideni 

javni cesti območja v dolţini cca. 30,0 m z enim (1) dodatnim kandelabrom in svetilom. 

 

Tehnične karakteristike preureditve obstoječega prometnega priključka in rekonstrukcije ter novogradnje javne 

poti so:  

 rekonstrukcija in novogradnja javne poti v skupni dolţini 140,0 m kot dvosmerne ceste pri čemer se v 

1. fazi javna pot ob predvidenem priključku k Domu Pivka slepo zaključi; 

 predvidena je izvedba v asfaltni utrditvi - vgradnja dveh slojev asfalta (nosilni sloj in obrabno zaporni 

sloj); v asfaltni izvedbi je predviden tudi pločnik za pešce, ki poteka po desni strani ceste. 

 predvideni zgornji ustroj javne poti: 

o asfaltne površine -vozišče : AC 8 surf B70/100 A4 3.5 cm + AC 22 base B50/70 A4 6.0 cm + 

tamponski drobljenec 0/32 mm 20.0 cm + kamnita greda 0/100 mm 35.0 cm; 

o pločniki : AC 8 surf B70/100 A5 5.0 cm + tamponski drobljenec 0/32 mm 25.0 cm; 

 zaradi prilagoditve predvidenega vertikalnega poteka dostopne ceste, je potrebno rušenje asfalta 

slepega odseka obstoječe javne ceste v dolţini cca 35,5 m; 

 določen je prečni profil predmetne javne poti in sicer: dvosmerno vozišče 2 x 3,00 m + enostranski 

pločnik na desni strani ceste 1 x 2,00 m + obojestranska bankina 2 x 0,50 m;  

 podrobnejši opis: med stacionaţo 0.0+50.00 in 0.0+70.00 je zaradi označitve intervencijske površine 

za gasilce vozišče razširjeno na 6,15 m; vozišče je obojestransko zaključeno z dvignjenimi betonskimi 

robniki; po desni strani ceste poteka višinsko ločen pločnik za pešce v širini 2,0 m; asfaltni pločnik je 

zaključen s pogreznjenim robnikom velikosti 8/20 cm in travno bermo v širini 30 cm; 

 načrtovan vzdolţni naklon ceste do priključka k Domu Pivka je 5% pri čemer je dopusten vzdolţni 

naklon 6% z ureditvijo počivališč za gibalno ovirane osebe v skladu s predpisi o univerzalni graditvi in 

uporabi objektov;  

 kota gotovega terena ceste se na skrajnem zahodnem robu prilagaja kot obstoječega terena, na 

mestu priključka k Domu Pivka koti načrtovanega gotovega terena (550.25 m n.v. +1,50 m oz. – 0,5 

m), ter na skrajnem vzhodnem robu načrtovani koti 550,00 m.n.v. (+/- 0,50 m); 

 predviden vkop cestnega telesa v obstoječi teren po celotni dolţini javne poti na način, da se leva 

breţina ceste podaljša v naklonu terena cca 6.0% do »preboja« višjega terena; tako se doseţe 

izravnava terena na levi strani ceste, višek terena se v celoti odstrani; 

 dopustna ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze na levi strani ceste je predvidena v širini 

2,50 m. 

V okviru novogradnje prometnega priključka k Domu Pivka se načrtuje : 

 izvedba priključka tako, da se utrdi (asfaltira) in uredi v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi za 

rekonstrukcijo in gradnjo cestnih priključkov; 

 širina in radij priključka se prilagodi potrebam merodajnih vozil oz. prometa do objekta; 

 priključek se uredi tako, da se zagotovi zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno;  

 priključek se uredi v skladu z drugimi pogoji Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste. 

Tehnične karakteristike predvidene javne razsvetljave so: 
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 kandelabri: predvidi se tipski dvosegmentni kandelaber višine 6.0 m; kandelaber se pritrdi v temelj s 

sidrnimi vijaki; kandelaber je vroče cinkan; 

 temelji za kandelaber: za vgradnjo kandelabrov cestne razsvetljave se predvidi vgradnja tipskih 

temeljev kot npr. Jadranka TL-Temelj 1150x680x1000; v temelju je ţe predviden jašek za povezavo 

kablov z oţičenjem svetilke; temelj se polaga na podloţno betonsko ploščo in obbetonira; 

 svetilke: predvidi se vgradnja LED svetilk; svetilke so sestavni del tipizirane opreme javne razsvetljave 

ter skladne z "Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja" (Ur. L. RS, št. 81/07, 

št. 109/07 – dop. in 62/10 – dop.); skladno s prej navedeno uredbo se svetilke namestijo pod kotom 0˚ 

(ULOR=0); predvidi se vgradnja svetilk, ki ustrezajo predpisanim pogojem upravljavca cestne 

razsvetljave; predvidena je vgradnja svetilk Sinteco 5XB13D1B108C; 

 kabelska kanalizacija: razvod kabelske kanalizacije se izvede s kabelsko cevjo Stigmaflex 1x110mm 

do posameznih kabelskih jaškov v predvidenem pločniku; kabelska kanalizacija poteka po večini trase 

v pločniku, deloma pa tudi v vozišču ceste; odseki, ki so v povoznih površinah se obbetonirajo, ostali 

odseki se poloţijo na peščeno posteljico in obsujejo s peskom; nadaljnji zasip se vrši s tamponskim 

materialom; v poloţeno kabelsko kanalizacijo se uvleče predvidene napajalne kable; nad cevi se 

zaradi ozemljitve poloţi pocinkani jekleni trak. 

 

Tehnične karakteristike so povzete po projektni dokumentaciji DGD Dom Pivka – dostopna cesta (izdelovalec 

Biro Črta d.o.o., Šempas, št. proj.:331/19-2, avgust, 2019). 

 

 

b.  Vodovodno omreţje 

Območje OPPN Bedink se priključuje na javno vodovodno omreţje preko obstoječega javnega vodovodnega 

omreţja, ki poteka na zahodni strani območja ob parkirišču Spar in se nadaljuje preko parkirišča trgovine Spar 

proti čistilni napravi Pivka. 

V 1. fazi se načrtuje novogradnja javnega vodovodnega omreţja vključno s hidrantnim omreţjem od 

cca. 20 niţje od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v 

dolţini cca. 90,0 m. V 2. fazi se načrtuje nadaljevanje javnega vodovodnega omreţja vključno s 

hidrantnim omreţjem od predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka do vzhodnega roba območja v 

dolţini cca. 30,0 m. 

 

Tehnične karakteristike predvidenega javnega vodovodnega in hidrantnega omreţja so: 

 izgradnja javnega vodovodnega omreţja iz NL DN 100 cevi C40 tlačne stopnje PN16; 

 vrsta in dimenzije cevovoda:  

o NL C40 DN100, PN16, L= 127 m 

o NL C40 DN80, PN16, L= 6 m 

 globina izkopa cca. 1,55 m 

 montaţna globina cevovoda (teme cevi): 1,2 m 

 javno vodovodno omreţje se zaključi z jaškom ob priključku k Domu Pivka, zato da se bo lahko v 2. 

fazi omreţje podaljšalo za potrebe zalednega območja Bedink (bodočega stanovanjskega naselja); 

 gradnja javnega vodovodnega omreţja v 1. fazi predstavlja prvo etapo infrastrukture, ki bo načeloma 

lahko sluţila tudi za osnovno vodovodno oskrbo pozidave manjšega obsega izven tega projekta 

(tehnični parametri oz. kapacitete za pozidavo niso podani), ki pa bo morala biti poţarno varnostno 

napajana v sistemu zanke tudi z druge strani, kar ni predmet OPPN Bedink; 

 voda za potrebe varovanja pred poţari se zagotovi preko obstoječega hidrantnega omreţja in preko 

predvidene ureditve dveh nadzemnih hidrantov min. velikosti DN 80 v skladu s predpisi s področja 

poţarne varnosti; za dimenzioniranje razvodnega oziroma hidrantnega omreţja se upošteva potrebe 

po poţarni vodi, ki je višja od same porabe sanitarne vode; 

 opis poteka vodovodnega omreţja: vodovod se začne v vozlišču V.1, kjer se priključi na obstoječ 

vodovod iz NL cevi; vodovod se priključi na javno omreţje ob obstoječem nadzemnem hidrantu, kjer 
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se FFQ DN100/90 zamenja z T kom DN100/DN100; na obstoječ vodovod se priključi z EU elementom 

profila DN100 in zasunom DN100 z VG+CK∅125 , 1x SB-sidrni blok;  javni vodovod nato poteka 

vzdolţ dostopne ceste do nadzemnega hidranta NZH 1 profila DN80,  javni vodovod nato poteka do 

revizijskega vodovodnega jaška VRJ 1, v katerega se vgradi sekcijski zasun DN100 in odcep DN100; 

v jašku se potek javnega vodovoda vzdolţ dostopne ceste v 1. fazi zaključi; v 2. fazi se bo omreţje 

nadaljevalo; za priključitev Doma Pivka se trasa vodovoda nato nadaljuje do nadzemnega hidranta 

NZH2, kjer se vgradi nadzemni hidrant DN80 lomljive izvedbe; ob nadzemnih hidrantih je potrebno 

montirati omarice za nadzemne hidrante; v vozlišču V.10 se izvede vodovodni jašek z vodomerom; 

 Vgradnja cevovodov: cevovod se izvede iz N.L. NATURAL C40 profila DN100 cevi, tlačne stopnje 

PN16, ki so zunanje in notranje zaščitene, namenjene za pitno vodo; cevi se polagajo na peščeno 

posteljico debeline 10+DN/10 cm, vendar minimalno 15 cm; zasip cevi se izvaja s peščenim 

materialom frakcije 0/4 mm do višine 30 cm nad temenom z ročnim nabijanjem; preostali zasip se 

izvaja s tamponskim drobljencem s komprimiranjem v plasteh po 20 cm. 

 Jaški: predvidena je izdelava armirano betonskih vodovodnih jaškov; sidrane FF kose, ki prehajajo 

skozi stene vodohrana, se vgradi pred betoniranjem posamezne faze; za zagotovitev vodotesnosti in 

preprečitev prehoda vlage na mestih delovnih stikov se le-te izvede z uporabo ekspanzijskega 

tesnilnega traku iz kavčuka in bentonita na sredini delovnega stika, ki ekspandira v prisotnosti vlage in 

pritiska, ki ga nanj izvaja sveţa betonska mešanica; v primeru uporabe prefabriciranih vodovodnih 

jaškov, je potrebno preboje sten vrtati in prehode cevi zatesniti s tesnilnim vloţkom iz umetnega 

materiala; predvidene so vstopne odprtine dimenzij 60x60 cm, zaprte z litoţeleznim pokrovom 

ustrezne nosilnosti (D400), z napisom »vodovod«, ter zaklepom; preprečen mora biti vdor meteorne 

vode v jašek; jaški morajo imeti izdelano poglobitev za črpanje, ki je prekrita z plastično ali inox 

pohodno rešetko. 

 

Tehnične karakteristike so povzete po projektni dokumentaciji DGD Dom Pivka – dostopna cesta (izdelovalec 

Biro Črta d.o.o., Šempas, št. proj.:331/19-2, avgust, 2019). 

 

c.  Kanalizacijsko (fekalno in meteorno) omreţje 

Območje OPPN Bedink se priključuje na javno fekalno in meteorno kanalizacijsko omreţje preko obstoječega 

javnega kanalizacijskega omreţja, ki poteka na zahodni strani območja ob parkirišču Spar in se nadaljuje 

preko parkirišča trgovine Spar proti čistilni napravi Pivka. 

Fekalna kanalizacija se priključi na obstoječ fekalni jašek, ki se nahaja na slepem zaključku javne ceste. 

Izdela se iz PVC enoslojnih kanalizacijskih cevi premera 200mm. 

Meteorna kanalizacija se priključi na obstoječ priključni jašek lociran na levem robu obstoječe javne poti. 

Izvede se iz PE kanalizacijskih cevi premera 250 oz. 315mm. 

Zasnova kanalizacijskega omreţja se načrtuje v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode iz strešin ter 

utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin odvodnjavajo ločeno od komunalnih odpadnih 

vod. 

 

V 1. fazi se načrtuje novogradnja javnega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omreţja od cca. 

20 niţje od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolţini 

cca. 90,0 m. V 2. fazi se načrtuje nadaljevanje javnega fekalnega in meteornega kanalizacijskega 

omreţja od predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka do vzhodnega roba območja v dolţini cca. 

30,0 m. 

 

Tehnične karakteristike predvidenega javnega fekalnega kanalizacijskega omreţja so: 

 fekalna kanalizacija se izdela iz PVC enoslojnih kanalizacijskih cevi premera 200mm; cevi fekalne 

kanalizacije so na odsekih, ki so poloţeni plitveje, polagajo na podloţni beton in v celoti ob betonirajo; 

na odsekih cevovoda, ki poteka globje od 80 cm nad temenom cevi se polagajo na peščeno posteljico 

in obsujejo s peskom; 
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 predvidena je vgradnja revizijskih jaškov izdelanih iz polipropilena ali polietilena; jaški so locirani v 

povoznih površinah, zato se morajo zaključiti z armirano betonskim razbremenilnim obročem in LTŢ 

pokrovom; razbremenilni obroč mora biti na jašek vgrajen s tesnilom; 

 vsi spoji kanalizacije in jaškov, kot tudi celotna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno; 

 priključevanje Doma Pivka na fekalno kanalizacijo se omogoči z izvedbo odcepa premera 200mm, ki 

se zaključi ob pločniku; na koncu priključne cevi se predvidi revizijski priključni jašek. 

Tehnične karakteristike so povzete po projektni dokumentaciji DGD Dom Pivka – dostopna cesta (izdelovalec 

Biro Črta d.o.o., Šempas, št. proj.:331/19-2, avgust, 2019). 

Tehnične karakteristike predvidenega javnega meteornega kanalizacijskega omreţja so: 

 meteorna kanalizacija se izvede iz PE kanalizacijskih cevi premera 250 oziroma 315 mm; predvidena 

je uporaba cevi z rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino; cevi, ki potekajo na globini, ki je 

manjša od 80 cm nad temenom cevi se polaga na posteljico iz cementnega betona kvalitete C 12/15 v 

debelini 10 cm in po obodu cevi v celoti obbetonira; cevi, ki potekajo na večji globini se polaga na 

posteljico iz peska granulacije 0/4 mm v debelini 10 cm; te cevi se obsuje s peskom 0/4mm v debelini 

15 cm nad temenom cevi; nadaljnji zasip jarka se izvede s tamponskim materialom, saj poteka 

celotna kanalizacija pod voznimi površinami; za kanalizacijo, ki se obbetonira, se predvidi cevi z 

obodno togostjo SN4, za cevi, ki se polagajo v pesek pa z obodno togostjo SN8; 

 zajem meteorne vode iz ceste se izvede z vgradnjo vtočnih jaškov z LTŢ robnimi rešetkami dimenzije 

570x610 mm v betonskem robniku ob pločniku; jaški so povezani s PE kanalizacijskimi cevmi 

premera 200 mm na glavno vzdolţno meteorno kanalizacijo; na vzdolţni cestni kanalizaciji so 

predvideni revizijski jaški izvedeni iz betonskih cevi premera 800 oziroma 1000mm; na jaške se 

vgradijo LTŢ pokrovi nosilnosti 400 KN; 

 za priključevanje Doma Pivka na meteorno kanalizacijo se predvidi kanalizacijski odcep prereza 

315mm, ki se zaključi ob pločniku izven cestišča dostopne ceste, tu se predvidi priključni betonski 

jašek premera 1000mm z LTŢ pokrovom. 

Tehnične karakteristike so povzete po projektni dokumentaciji DGD Dom Pivka – dostopna cesta (izdelovalec 

Biro Črta d.o.o., Šempas, št. proj.:331/19-2, avgust, 2019). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Prikaz Obstoječe načrtovane komunalne opreme in druga GJI -1. faza  (izsek iz DGD Dom Pivka) 
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C. POVZETEK KOMUNALNE OPREME, KI JO JE TREBA DOGRADITI ALI NA NOVO ZGRADITI  
 
Z vidika komunalne opreme se za potrebe načrtovanih ureditev načrtuje dvofazno opremljanje območja s 

komunalno opremo in drugo GJI. 

V območju OPPN Bedink se v 1. fazi načrtuje: 

 rekonstrukcija obstoječega prometnega priključka pri trgovini Spar; predvidena javna pot se 

priključi na obstoječo javno cesto na parcelni številki 1009/12 k.o. Petelinje; 

 rekonstrukcija obstoječe javne poti od priključka pri trgovini Spar do obstoječe trafo postaje v 

dolţini cca. 35,0 m;  

 novogradnja predvidene javne poti od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega 

priključka k Domu Pivka v dolţini cca. 75,0 m; 

 novogradnja javne razsvetljave ob rekonstruirani in novopredvideni javni cesti v dolţini cca. 110,0 

m s petimi kandelabri in svetili in vkop cestnega telesa v obstoječi teren po celotni dolţini poti; 

 novogradnja javnega vodovodnega omreţja (vključno s hidrantnim omreţjem) od cca. 20 niţje 

od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolţini 

cca. 90,0 m. 

 novogradnja javnega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omreţja od cca. 20 niţje od 

obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolţini cca. 

90,0 m. 

V območju OPPN Bedink se v 2. fazi načrtuje: 

 novogradnja predvidene javne poti z javno razsvetljavo, ki bo sluţila kot napajalna cesta za 

zaledno območje Bedinka, od predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka do zalednega 

območja Bedinka v dolţini cca. 30,0 m; 

 nadaljevanje javnega vodovodnega omreţja (vključno s hidrantnim omreţjem),  fekalnega in 

meteornega kanalizacijskega omreţja od predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka do 

vzhodnega roba območja v dolţini cca. 30,0 m. 
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5. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

 

A. OBRAČUNSKO OBMOČJE NOVE KOMUNALNE OPREME 

Obračunsko območje nove komunalne opreme, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno 

opremo, oziroma območje njene uporabe je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na 

načrtovano novo komunalno opremo in drugo infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe. 

 

Na območju OPPN je določeno eno obračunsko območje za vsako vrsto stroška oz. nove komunalne opreme, 

ki predstavlja gradbene parcele in objekte na njih, ki se bodo priklopili na novo komunalno opremo. 

 

Določena so obračunska območja za: 

 stroške priprave dokumentacije z oznako SPD, 

 stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje z oznako SPZ, 

 stroške gradnje komunalne opreme - gradnje ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno 

razsvetljavo z oznako SG-CE, 

 stroške gradnje komunalne opreme - gradnje vodovodnega omreţja z oznako SG-VO in 

 stroške gradnje komunalne opreme – gradnje kanalizacijskega omreţja z oznako SG-KA, 

 stroške ostalih del z oznako SOD. 

 

Spodaj so prikazana obračunska območja: 

Ime obračunskega območja 
Oznaka 
obračunskega  
območja 

Površina v m
2
 

Obračunsko območje za stroške priprave 
dokumentacije 

SPD 6.238 

Obračunsko območje za stroške pridobivanja zemljišč 
za opremljanje 

SPZ 6.238 

Obračunsko območje za stroške gradnje komunalne 
opreme - cest s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje 
in javno razsvetljavo 
 

SG-CE 6.238 

Obračunsko območje za stroške gradnje komunalne 
opreme – vodovodno omreţje 

SG-VO 6.238 

Obračunsko območje za stroške gradnje komunalne 
opreme – kanalizacijsko (fekalno in meteorno) omreţje 

SG-KA 6.238 

Obračunsko območje za stroške ostalih del SOD 6.238 

 
 
 

B. POVRŠINA GRADBENIH PARCEL 

Na območju OPPN Bedink je načrtovanih 5 gradbenih parcel. 

Ime načrt. 

GP 
Oznaka odseka Funkcija GP 

GP 

objektov 

Površina GP v 

m
2
 

p1/1 Novogradnja Doma Pivka 
Območje za gradnjo 

objektov 
da 5.245 

p1/2 
Ureditev zelenih površin 

Doma Pivka 

območje brez predvidenih 

gradnje po tem OPPN 
ne 1.209 
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p1/3 
funkc. dopolnitve Doma 

Pivka 

Območje za gradnjo 

objektov 
da 993 

p2/1 Novogradnja javne poti 
Območje prometnih površin 

javne poti 
ne 1.799 

p2/2 
Območje obst. stan.- gost. 

objekta in ureditev breţin 

območje brez predvidenih 

gradnje po tem OPPN 
ne 2.078 

SKUPAJ GRADBENE PARCELE 6.238 

SKUPAJ OSTALE PARCELE 5.086 

 
 
 

C. BRUTO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV 

Z OPPN je predvidena novogradnja objektov na gradbenih parcelah z oznako p1/1 in p1/3, kjer so tudi 

dopustne bruto etaţne površine objektov (BTP). Na obeh gradbenih parcelah se načrtuje novogradnja doma 

za starostnike in invalidne osebe z moţnostjo dolgotrajne oskrbe. 

Načrtovana je dopustna izraba gradbenih parcel z oznako p1/1 in p1/3: 

 dopustni faktor zazidanosti GP objekta (v nadalj.: FZ): največ 0,4 kar predstavlja razmerje med 

zazidano površino vseh objektov (vključno s tistimi pomoţnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov 

in v katere človek lahko vstopi in nadstreški) in celotno površino GP objekta; 

 dopustni faktor izrabe GP objekta (v nadalj.: FI) je največ 1,0 kar predstavlja razmerje med BTP in 

celotno površino GP objekta, pri čemer v BTP ne štejejo podzemna parkirišča ali drugi podzemni 

objekti (npr. podzemni poţarni bazeni, podzemna ponikovalna polja, drugi podzemni skladiščni 

objekti), 

 dopustni faktor odprtih zelenih površin najmanj 0,25 kar predstavlja razmerje med površino 

zelenih in tlakovanih odprtih površin namenjenih zunanjemu bivanju, ki sluţijo skupni rabi prebivalcev 

objekta in zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne sluţijo kot prometne površine in površine za uporabo in 

delovanje objekta ter celotno površino GP; 

 dopustna etaţnost stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 12,00 m, merjeno od najniţje točke gotovega 

terena ob stavbi do vključno strešnega venca. 

 

Ime načrt. 

GP 
Oznaka odseka Funkcija GP 

Predvidena 

BTP (TP 

DGD)  

Dopustna 

BTP v m
2
  

p1/1 
Novogradnja Doma Pivka 

(FImax= 1,0) 

Območje za gradnjo 

objektov 
4.258,30 5.245 

p1/2 
Ureditev zelenih površin 

Doma Pivka 

Območje brez predvidenih 

gradnje po tem OPPN 
0 0 

p1/3 
funkc. dopolnitve Doma 

Pivka (FImax= 1,0) 

Območje za gradnjo 

objektov 
0 993 

p2/1 Novogradnja javne poti 
Območje prometnih površin 

javne poti 
0 0 

p2/2 
Območje obst. stan.- gost. 

objekta in ureditev breţin 

Območje brez predvidenih 

gradnje po tem OPPN 

0 0 

SKUPAJ BTP 4.258,30 6.238 
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D. SKUPNI STROŠKI 

Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo nove komunalne opreme, ki so potrebni, da se 

na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen. 

 

Pri določitvi finančnih sredstev za izvedbo opremljanja se upoštevajo naslednji stroški: 

 stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo, izdelane v 

skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija za novo 

komunalno opremo), 

 stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo, 

 stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje, 

 stroški gradnje nove komunalne opreme (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 

opreme) in 

 drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja (kot so stroški rušitev objektov, 

stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora ipd.). 

Stroški gradnje komunalne opreme iz četrte alineje prejšnjega odstavka se ovrednotijo na podlagi: 

 rešitev nove komunalne opreme iz občinskega prostorskega izvedbenega akta in njegovih strokovnih 

podlag ali 

 dokumentacije za novo komunalno opremo ali 

 stroškov iz investicijske dokumentacije po predpisu o investicijski dokumentaciji na področju javnih 

financ, če je na voljo v času izdelave programa opremljanja, ali 

 dejanskih stroškov izvedbe. 

Stroški pridobivanja zemljišč iz tretje alineje četrtega odstavka tega člena so: 

 stroški odkupa nepremičnin in 

 stroški odškodnin ali nadomestil zaradi razlastitve nepremičnin ali omejitve oziroma obremenitve 

lastninske pravice, ki jo je treba izvesti zaradi gradnje nove komunalne opreme. 

Stroški iz prejšnjega odstavka se določijo glede na razpoloţljive podatke v času izdelave programa 

opremljanja ob upoštevanju naslednjega zaporedja: 

 na podlagi dejanskih stroškov odkupa nepremičnin, razvidnih iz kupoprodajnih ali menjalnih pogodb, 

oziroma dejanskih stroškov odškodnin ali nadomestil zaradi razlastitve nepremičnin ali omejitve 

oziroma obremenitve lastninske pravice, 

 na podlagi ocene cenilcev nepremičnin, 

 ob upoštevanju posplošene trţne vrednosti nepremičnin iz uradnih evidenc. 

 

V elaboratu programa opremljanja skupni stroški predstavljajo stroške celotne investicije v izgradnjo nove 

komunalne opreme in so določeni na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji 

nove opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe. Vsi 

stroški za komunalno opremo v obračunskem območju so povzeti iz Popisa del s predračunom (izdelovalec 

Biro Črta d.o.o., Šempas, št. proj./).  

Skupni stroški znašajo v območju opremljanja 292.960,00 EUR brez DDV oz. 357.411,20 EUR z DDV. 

Skupni stroški so razdeljeni po vrsti stroška na: 

 stroške izdelave dokumentacije za novo komunalno opremo v višini 26.020,00 EUR brez DDV oz. 

31.744,40 EUR z DDV; 

 stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo v višini 0 EUR brez DDV; 

 stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje v višini 36.360,00 EUR brez DDV oz. 44.359,20 

EUR z DDV; 

 stroške gradnje nove komunalne opreme (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 

opreme) v višini 219.600,00 brez DDV oz. 267.912,00 EUR z DDV; 

 druge stroške nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja (kot so stroški rušitev 
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objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora ipd.) v višini 10.980,00 EUR brez DDV oz. 13.395,60 

EUR z DDV. 

Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 

opreme) v višini 267.912,00 EUR z DDV se delijo na stroške: 

 cestnega omreţja vključno z javno razsvetljavo v višini 174.216,00 EUR z DDV; 

 vodovodnega (in hidrantnega) omreţja v višini 39.528,00 EUR z DDV; 

 kanalizacijskega (meteornega in fekalnega) omreţja v višini 54.168,00 EUR z DDV. 

 
Podrobneje je razdelitev skupnih stroškov prikazana v spodnji tabeli. 

Komunalna oprema za območje opremljanja 
OPPN Bedink (odsek 140 m) 

Dolţina / 
površina 

Vrednost 
 na enoto 
velikosti  
(€ brez 
DDV) 

Skupni 
stroški  
(€ brez 
DDV) 

Skupni 
stroški    
(€ z DDV) 

Stroški izdelave PO in druge dokumentacije     

izdelava OPPN     10.240,00 12.492,80 

izdelava PO     4.800,00 5.856,00 

izdelava dokumentacije za novo KO 
(5%vrednosti investicije) 

    10.980,00 13.395,60 

SKUPAJ dokumentacija     26.020,00 31.744,40 

Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje     

Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 1800 20,2 36.360,00 44.359,20 

SKUPAJ stroški pridobivanja zemljišč     36.360,00 44.359,20 

Gradnja komunalne opreme     

Cestno omreţje         

novogradnja predvidene JP (š=6 m, pločnik) z 
rekonstrukcijo obstoječega prometnega 
priključka in obstoječe JP (35+75+30 m)  

140 700 98.000,00 119.560,00 

vkop cestnega telesa v obstoječi teren po celotni 
dolţini poti (110+30 m) 

140 140 19.600,00 23.912,00 

denivelacija terena (140 m) 140 50 7.000,00 8.540,00 

novogradnja javne razsvetljave s 6. kandelabri in 
svetili (110+30 m) 

140 130 18.200,00 22.204,00 

      142.800,00 174.216,00 

Vodovodno omreţje         

novogradnja javnega vodovodnega omreţja 
vključno s hidrantnim omreţjem (90+30 m)  

120 270 32.400,00 39.528,00 

Kanalizacijsko omreţje         

novogradnja javnega fekalnega in meteornega 
kanalizacijskega omreţja (90+30 m) 

120 370 44.400,00 54.168,00 

Skupaj gradnja komunalne opreme     219.600,00 267.912,00 

Deleţ ostali del (preddela, razna dela) (5% 
vrednosti investicije) 

    10.980,00 13.395,60 

SKUPAJ SKUPNI STROŠKI     292.960,00 357.411,20 
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E. OBRAČUNSKI STROŠKI 

Obračunski stroški nove komunalne opreme se določijo kot skupni stroški nove komunalne opreme, 

zmanjšani za finančna sredstva, ki se zagotovijo iz drugih virov financiranja v skladu z zakonom, ki 

ureja prostor in za sredstva, ki se zagotovijo iz proračunskih sredstev občine. Obračunski stroški nove 

komunalne opreme za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se 

izračunajo na naslednji način: 

OSN(ij) = SSN(ij) – Sdrugi viri(ij) – Sproračunska sredstva(ij)) 

Zgornje oznake pomenijo: 

 OSN(ij): obračunski stroški posamezne vrste nove komunale opreme na posameznem obračunskem 

območju, 

 SSN(ij): skupni stroški posamezne vrste nove komunale opreme na posameznem obračunskem 

območju, 

 Sdrugi viri(ij): drugi viri financiranja posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju, 

 Sproračunska sredstva(ij)): sredstva, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju zagotovijo iz občinskega proračuna in se ne prenesejo na 

zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, 

 i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

 j: posamezno obračunsko območje.  

Obračunski stroški so enaki skupnim stroškom, saj investicija ne bo financirala iz drugih virov financiranja v 

skladu z zakonom, ki ureja prostor, ali drugih sredstev, ki se bi zagotovila iz proračunskih sredstev občine. 

Skupni stroški znašajo v območju opremljanja 292.960,00 EUR brez DDV oz. 357.411,20 EUR z DDV. 

Opremljanje se bo izvedlo v dveh fazah in sicer v  

 1. fazi (odsek 110 m) na podlagi pogodbe o opremljanju (investitor bo v celoti zgradil novo komunalno 

opremo; 

 2. fazi (odsek 30 m) na podlagi pogodbe o opremljanju ali plačila komunalnega prispevka. 

Obračunski stroški so enako kot skupni stroški razdeljeni po vrsti stroška na: 

 stroške izdelave dokumentacije za novo komunalno opremo v višini 26.020,00 EUR brez DDV oz. 

31.744,40 EUR z DDV; 

 stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo v višini 0 EUR brez DDV; 

 stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje v višini 36.360,00 EUR brez DDV oz. 44.359,20 

EUR z DDV. 

 stroške gradnje nove komunalne opreme (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 

opreme) v višini 219.600,00 brez DDV oz. 267.912,00 EUR z DDV; 

 druge stroške nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja (kot so stroški rušitev 

objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora ipd.) v višini 10.980,00 EUR brez DDV oz. 13.395,60 

EUR z DDV; 

Obračunski stroški gradnje nove komunalne opreme (kot so stroški materiala, stroški dela, stroški 

gradbene opreme) v višini 267.912,00 EUR z DDV se delijo na stroške: 

 cestnega omreţja vključno z javno razsvetljavo v višini 174.216,00 EUR z DDV; 

 vodovodnega (in hidrantnega) omreţja v višini 39.528,00 EUR z DDV; 

 kanalizacijskega (meteornega in fekalnega) omreţja v višini 54.168,00 EUR z DDV. 
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F. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NA ENOTO MERE 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto nove komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju je višina obračunskih stroškov preračunana na merske enote; to je površine gradbene 

parcele stavb (AGP) in bruto tlorisne površine objektov (ASTAVBA). 

 

Preračun obračunskih stroškov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem 

območju se izvede na naslednji način: 

CtN(ij) = OSN(ij) / ΣASTAVBA 

CpN(ij) = OSN(ij) / ΣAGP 

Zgornje oznake pomenijo: 

 CpN(ij): stroški opremljanja na m
2
 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne 

opreme na posameznem obračunskem območju, 

 CtN(ij): stroški opremljanja na m
2
 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne 

opreme na posameznem obračunskem območju, 

 OSN(ij): obračunski stroški posamezne vrste nove komunale opreme na posameznem obračunskem 

območju,  

 ∑AGP(j): vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju, 

 ∑AOBJEKT(j): vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju,  

 i: posamezna vrsta nove komunalne opreme, 

 j: posamezno obračunsko območje. 

 

Tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto gradbene parcele stavbe 

(1m
2 

AGP) in enoto bruto tlorisne površine objekta (1m
2
 ASTAVBA) pri čemer znaša vsota CpN = 57,30 € /m

2 
in 

vsota CtN = 57,30 € /m
2
. 

Obračunski stroški v območju 

opremljanja - vrsta stroška 

Obračuns

ki stroški  

(€ z DDV) 

∑ AGP  

(m
2
) 

∑ ASTAVBA  

(m
2
) 

CpN  

(€ /m
2
)  

CtN  

(€ /m
2
) 

Stroški izdelave dokumentacija za 

novo KO 
31.744,40 6.238 6.238 5,09 5,09 

Stroški predhodnih raziskav in študij v 

zvezi z KO 
0 6.238 6.238 0 0 

Stroški pridobivanja zemljišč za 

opremljanje 
44.359,20 6.238 6.238 7,11 7,11 

Stroški gradnje nove komunalne 

opreme (a + b + c) 
267.912,00 6.238 6.238 42,95 42,95 

d.  Ceste s pripadajočimi objekti za 
odvodnjavanje in  javno razsvetljavo  

174.216,00 / / 27,93 27,93 

e.  Vodovodno omreţje  39.528,00 / / 6,34 6,34 

f.  Kanalizacijsko omreţje za komunalno 
odpadno vodo 

54.168,00 / / 8,68 8,68 

Drugi stroški nove komunalne opreme, ki 

nastanejo zaradi opremljanja 
13.395,60 6.238 6.238 2,15 2,15 

SKUPAJ 357.411,20 6.238 6.238 57,30 57,30 
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G. ETAPNOST IN FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 

V načrtu razvojnih programov občinskega proračuna Občine Pivka ni predvidenih sredstev za opremljanje na 

območju OPPN. Celotno opremljanje v območju opremljanja v 1. fazi se bo izvedlo na podlagi pogodbe o 

opremljanju, kjer bo investitor v celoti zgradil novo komunalno opremo in s tem plačal stroške komunalnega 

opremljanja v naravi. Stroški 2. faze opremljanja bodo v skladu s 6. členom uredbe vključeni v načrt razvojnih 

programov občinskega proračuna Občine Pivka v roku dveh let po začetku veljavnosti PO v okviru prihodnjih 

petih let. 

 

Faza (odsek v 

m) 

Skupni                    

( = obračunski)              

strošek gradnje 

KO (€ z DDV) 

 Pričetek 

gradnje KO  

Predaja KO v 

upravljanje 
Vir financiranja 

1. faza – odsek 

110 m 

 

280.823,09 December 2020 December  2021 
Pogodba o 

opremljanju 

2. faza – odsek 

30 m 
76.588,11 Marec 2024 Avgust 2025 

Pogodba o 

opremljanju / 

komunalni 

prispevek 

skupaj 357.411,20 Marec 2025 Avgust 2025  
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6. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

Izračun komunalnega prispevka po programu opremljanja se izvede za območje celotnega OPPN. 

 

Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti: 

Vrsta stroška v območju opremljanja 
Obračunsko 

območje 

CpN  

(€ /m
2
)  

CtN  

(€ /m
2
) 

stroški izdelave dokumentacija za novo KO SPD 5,09 5,09 

stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje SPZ 7,11 7,11 

stroški gradnje nove komunalne opreme (a + b + c) / 42,95 42,95 

a.  Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in  
javno razsvetljavo  

SG-CE 27,93 27,93 

b.  Vodovodno omreţje  SG-VO 6,34 6,34 

c.  Kanalizacijsko omreţje za komunalno odpadno vodo SG-KA 8,68 8,68 

drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo 

zaradi opremljanja 
SOD 2,15 2,15 

SKUPAJ 57,30 57,30 

 

 

A. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 

Komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo, določeno s tem programom opremljanja, se 

odmeri na naslednji način: 

KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)  

KPNOVA =ΣKPNOVA(i) 
 

Zgornje oznake pomenijo:  

 KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju,  

 AGP: površina gradbene parcele stavbe,  

 CpN(ij): stroški opremljanja na m
2
 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne 

opreme na posameznem obračunskem območju,  

 DpN: deleţ gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,  

 ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,  

 CtN(ij): stroški opremljanja m
2
 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne 

opreme na posameznem obračunskem območju,  

 DtN: deleţ površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,  

 i: posamezna vrsta nove komunalne opreme,  

 j: posamezno obračunsko območje.  
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Odmera komunalnega prispevka za novo komunalno opremo zaradi graditve 

Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se 

objekt priključuje, se pridobijo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, za katerega se 

odmerja komunalni prispevek, in mnenj, ki jih mnenjedajalci podajo na podlagi dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja ter določb odloka. 

Posebna primera odmere komunalnega prispevka  

Sprememba zmogljivosti objekta  

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti 

objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za novo komunalno opremo po 

spremembi zmogljivosti objekta in pred spremembo zmogljivosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni 

prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo 

zmogljivosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za 

novo komunalno opremo ţe poravnan.  

Odmera komunalnega prispevka na območju z ţe plačanim komunalnim prispevkom  

Pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem je 

ţe bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve, se ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka 

zavezancu upošteva ţe plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih:  

 če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, ni bilo izdano ali  

 če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati 

in se objekt ni začel graditi.  

 

 

B. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 

Vsak zavezanec, ki bo na območju OPPN ţelel graditi objekt, bo moral poravnati komunalni prispevek za 

obstoječo – ţe zgrajeno komunalno opremo, kot to določa vsakokrat veljavni odlok, ki določa odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Tako se vsakemu zavezancu dodatno obračuna še 

preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval. 

Na območju OPPN je ţe zgrajena komunalna oprema oz. je zagotovljena priključitev nanjo, in sicer: 

 obstoječe omreţje cest, 

 obstoječe omreţje kanalizacije, 

 obstoječe omreţje vodovoda. 

Zgoraj navedena komunalna oprema predstavlja obstoječo komunalno opremo, za katero bo zavezancu, ki bo 

gradil na območju OPPN, odmerjen komunalni prispevek. 

Višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali 

neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni ţe zgrajeno komunalno opremo, se 

pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način: 

 če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od 

izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) 

– KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo 0; 

 če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od 

izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) 

– KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 

opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i). 
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C. RAZMERJE MED DELEŢEM GRADBENE PARCELE STAVBE (DpN) IN DELEŢEM POVRŠINE 

OBJEKTA (DtN) 

Občina lahko v skladu z Uredbo določi razmerje med deleţem gradbene parcele stavbe (DpN) in deleţem 

površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, pri 

čemer je minimum DpN ali DtN = 0,3, maksimum DpN ali DtN = 0,7 in DpN + DtN = 1. Razmerje mora biti enako 

na vseh obračunskih območjih v okviru posameznega območja opremljanja. Če občina v programu 

opremljanja razmerja ne določi, se šteje, da je razmerje DpN: DtN = 0,5: 0,5. 

 

Razmerje med DpN in DtN pri izračunu komunalnega prispevka je po tem programu opremljanja: 

 DpN : DtN = 0,5 : 0,5 

 
D. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA  

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik 

objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali 

spreminja njegovo namembnost. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lastnik zemljišča, ki je na novo 

opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja ali investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 

priključuje na komunalno opremo iz programa opremljanja. 

 

E. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA  

Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku. 

 

F. STROŠKI PRIKLJUČEVANJA 

S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na novo komunalno 

opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 

Investitor se mora priključiti na novo komunalno opremo, ki jo koristi in mu je nanjo omogočena priključitev. 

 

G. POGODBENA RAZMERJA MED INVESTITORJEM IN OBČINO 

Pogodba o opremljanju 

Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil novo 

komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor, na podlagi programa 

opremljanja, sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh 

strank. 

Vsebino predmetne pogodbe podrobneje določa veljavna prostorska zakonodaja. 

Pogodba o priključitvi 

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec (določen v tem poglavju »Zavezanec za plačilo 

komunalnega prispevka«) pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s 

priključevanjem objekta na komunalno opremo. 

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga 

vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.  
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7. OSTALA GOSPODARSKA JAVNA  INFRASTRUKTURA 
 

Podatki o obstoječi drugi GJI 

Območje OPPN Bedink ni opremljeno z drugo GJI, vendar se v neposredni bliţini nahaja elektroenergetsko 

ter telekomunikacijsko omreţje. 

Na desni strani slepega zaključka javne poti se nahaja obstoječa transformatorska postaja, iz katere bo 

mogoče napajanje Doma Pivka z NN električnim priključkom in napajanje predvidene cestne razsvet ljave. Iz 

obstoječe transformatorske postaje bo v cestnem telesu prav tako voden SN elektro vod za nadaljnje 

napajanje objektov ob izgradnji stanovanjske soseske v zaledju Bedinka. 

Telekomunikacijski nadzemni vodi potekajo vzporedno z vzhodnim robom parkirišča Spar in prečkajo območje 

gradnje s prostozračnim vodom v smeri sever– jug. Ob izgradnji objekta Doma Pivka bo potrebna prestavitev 

in vkop tangiranega odseka TK kabelskih povezav. 

Obstoječa komunalna oprema ter objekti in omreţja druge GJI v obravnavanem območju se ohranjajo z 

izjemo telekomunikacijskega voda, ki poteka po zahodnem robu območja, ki se prestavi. 

 
 
Podatki o načrtovani drugi GJI 

Elektroenergetsko omreţje 

Območje OPPN Bedink priključuje na javno elektroenergetsko omreţje preko obstoječe transformatorske 

postaje na zahodni strani območja na severnem robu parkirišča trgovine Spar; vzporedno z vzhodnim in 

severnim robom parkirišča poteka še podzemni vod srednje napetosti, od transformatorske postaje proti 

obstoječim objektom pa še podzemni nizkonapetostni vodi. 

Za napajanje načrtovanih objektov se načrtuje podzemno srednjenapetostno in nizkonapetostno omreţje v 

cevni kanalizaciji z razdelilnimi in merilo priključnimi omaricami.  

Mesto priključitve novopredvidenega omreţja na obstoječe omreţje je TP Bedink (TN674). SN kabelska 

kanalizacija je namenjena napajanju  zalednega območja Bedink (bodočega stanovanjskega naselja). 

Predvidena in obstoječa SN in NN kabelska kanalizacija morata biti med seboj povezana. Razdelilne omarice 

in priključno merilne omarice morajo biti ločene. 

 

V 1. fazi se načrtuje novogradnja javnega NN in SN elektroenergetskega omreţja od obstoječe trafo postaje 

do vključno predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolţini cca. 70,0 m. 

V 2. fazi se načrtuje nadaljevanje javnega SN elektroenergetskega omreţja od predvidenega prometnega 

priključka k Domu Pivka do vzhodnega roba območja v dolţini cca. 30,0 m. 

 

 

Telekomunikacijsko omreţje 

V območju OPPN Bedink se načrtuje novogradnja telekomunikacijskega in optičnega omreţja. Zaradi 

izgradnje objekta je potrebno del obstoječega omreţja prestaviti in speljati v vkopani izvedbi. Predvidi se 

izvedba kabelske kanalizacije ob zahodnem robu GP Doma Pivka preko in vzdolţ javne poti. 

 

V 1. fazi se načrtuje prestavitev obstoječega TK omreţja v dolţini cca. 80 m in TK omreţja v kabelski izvedbi 

do cestnega priključka k Domu Pivka v dolţini cca 140,0 m. 

V 2. fazi se načrtuje nadaljevanje TK omreţja v kabelski izvedbi v dolţini cca. 30,0 m. 

 

Tehnične karakteristike predvidenega TK omreţja so: 

 predvidi se izvedba kabelske kanalizacije; 

 na levem robu dostopne ceste se izvede novi kabelski jašek premera 800mm, od koder poteka nova 

kabelska kanalizacija vzdolţ dostopne ceste, drugi odsek kabelske kanalizacije pa prečka dostopno 

cesto in poteka v smeri proti jugu; na lokacijo ob novem kabelskem jašku je potrebno prestaviti 

oziroma vgraditi nov drog za prostozračni odsek TK kabelskih vodov; prav tako je prestavitev droga 
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oziroma montaţa novega potrebna na juţni strani predvidenega zaključka vkopane kabelske TK 

kanalizacije; 

 kabelska TK kanalizacija se izvede s kabelsko cevjo Stigmaflex 2x110mm do posameznih kabelskih 

jaškov; kabelska kanalizacija poteka po večini trase izven voznih površin, razen na odseku kjer 

prečka potek dostopne ceste; odseki, ki so v povoznih površinah se obbetonirajo, ostali odseki se 

poloţijo na peščeno posteljico in obsujejo s peskom; nadaljnji zasip se vrši s materialom pridobljenim 

iz izkopa. 

Tehnične karakteristike so povzete po projektni dokumentaciji DGD Dom Pivka – dostopna cesta (izdelovalec 

Biro Črta d.o.o., Šempas, št. proj.:331/19-2, avgust, 2019). 

 

Stroške opremljanja z navedeno GJI (elektroenergetsko in telekomunikacijsko omreţje) določi 

upravljalec posameznega omreţja in niso predmet tega elaborata. 

 

 

 

  



  

                                                                                                                   29                                  Elaborat PO za območje OPPN Bedink -predlog (junij 2020) 

8. GRAFIČNI PRIKAZI 
 

 

 List 1: Območje opremljanja in funkcionalno območje komunalne opreme izven območja opremljanja, 

merilo 1 : 500 

 List 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, merilo 1 : 500 

 List 3: Prikaz prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč, 

merilo 1 : 500 

 List 4: Obračunska območja po posameznih vrstah nove komunalne opreme, merilo 1 : 500 

 

 

 


