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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gradivo pripravili:  Maja Burkeljca (V Prostoru d.o.o.) 
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OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 

 
Datum: 23.06.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 

 
 

ZADEVA: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka 
– središča za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del 
in PI 14-del) – skrajšan postopek 

 

 
Občina Pivka predlaga Občinskemu svetu Občine Pivka, da po skrajšanem postopku  
sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno 
sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) po postopku za sprejem 
odloka, kot je opredeljen v 77. in 87. členu Poslovnika Občinskega sveta občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07-obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13) in 16. 
členu Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 
in 111/13). 
 
 
Obrazložitev 
 
1. Razlogi za sprejem odloka 
 
Občina Pivka je v zaključni fazi sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje 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.  
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Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje Doma Pivka – središča za kakovostno sožitje 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. list 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 sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) (v nadalj.: PO). 
 
Za sprejem odloka se v skladu z 87. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Pivka 
predlaga skrajšani postopek. Slednji navaja, da lahko občinski svet na obrazložen 
predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih 
aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:  

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,  
- uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi državnega 

zbora in ministrstev ali odloki občinskega sveta,  
- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali 

drugih pristojnih organov. 
 
Skladno s 87. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Pivka se opravi skrajšan 
postopek za sprejem odloka, saj se predmetni odlok navezuje na Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča za kakovostno 
sožitje na Bedinku (del EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) – v nadalj. OPPN Bedink.  
 
 
2. Pravna podlaga 
 
- 77. in 87. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Pivka (Uradni list RS, št. 

95/99, 55/06, 29/07-obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13)  
- 16. člen Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 

52/07, 54/10 in 111/13). 
 
Elaborat temelji na predpisih: 
- 153., 154. in 155. člen ZUreP-2, 
- Uredbi 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 drugi veljavni državni predpisi npr.: 
- Gradbeni zakon – GZ (Ur. list RS; št. 61/17, 72/17 – popr.),  
- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. list RS; št. 37/18), 
- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. list, RS, št. 

109/11, 61/17 - GZ),  
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- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS; št. 98/15, 
76/17), 

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. list 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. list RS, št. 79/10 in 

47/18) – v nadalj. OPN Pivka,  
- Odlok o OPPN Bedink, 
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Ur. 

list RS, št. 80/11, 87/16 in 68/18) – v nadalj. PO Pivka.  
 
 
3. Cilji in načela odloka 
 
S sprejemom programa opremljanja se načrtuje izvajanje opremljanja območja OPPN 
Bedink ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v navedenem 
območju. 
Na podlagi sprejetega programa opremljanja se lahko investitor in občina s pogodbo o 
opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo 
za zemljišče, na katerem namerava graditi. V tem primeru se šteje, da je investitor v 
naravi plača komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki jo je sam zgradil.  
 
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: 
  - obračunska območja nove komunalne opreme, 
  - skupne in obračunske stroške nove komunalne opreme, 
 - preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere, 
 - 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 omrežje,  
- kanalizacijsko omrežje (meteorno in fekalno).  
 
Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana še gradnja 
naslednje druge gospodarska javne infrastrukture, ki ni predmet tega programa 
opremljanja: 
- elektroenergetska omrežja in 
- elektronsko komunikacijska omrežja.  
 
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 dolžini cca. 35,0 m;  

- novogradnja predvidene javne poti od obstoječe trafo postaje do vključno 
predvidenega prometnega priključka k Domu Pivka v dolžini cca. 75,0 m;  

- novogradnja javne razsvetljave ob rekonstruirani in predvideni javni cesti v dolžini 
cca. 110,0 m s petimi kandelabri in svetili in vkopom cestnega telesa v obstoječi 
teren po celotni dolžini poti;  

- novogradnja javnega vodovodnega omrežja (vključno s hidrantnim omrežjem) od 
cca. 20 nižje od obstoječe trafo postaje, do vključno predvidenega prometnega 
priključka k Domu Pivka v dolžini cca. 90,0 m;  

- novogradnja javnega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja od cca. 
20 nižje od obstoječe trafo postaje do vključno predvidenega prometnega 
priključka k Domu Pivka v dolžini cca. 90,0 m.  

 
V območju OPPN Bedink se v 2. fazi načrtuje:  
- novogradnja predvidene javne poti z javno razsvetljavo, ki bo služila kot 

napajalna cesta za zaledno območje Bedinka, od predvidenega prometnega 
priključka k Domu Pivka do zalednega območja Bedinka v dolžini cca. 30,0 m;  

- novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze na levi strani ceste v 
dolžini 140,0 m; 

- nadaljevanje javnega vodovodnega omrežja (vključno s hidrantnim omrežjem), 
fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja od predvidenega prometnega 
priključka k Domu Pivka do vzhodnega roba območja v dolžini cca. 30,0 m.  

 
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 omrežja vključno z javno razsvetljavo v višini 174.216,00 EUR z DDV;  
- vodovodnega (in hidrantnega) omrežja v višini 39.528,00 EUR z DDV; 
- kanalizacijskega (meteornega in fekalnega) omrežja v višini 54.168,00 EUR z 

DDV.  
 
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 v območju opremljanja 
znašajo 292.960,00 EUR brez DDV oz. 357.411,20 EUR z DDV.  
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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 (1m2 AGP) in enoto bruto tlorisne površine objekta (1m2 ASTAVBA) 
pri čemer znaša vsota CpN = 57,30 € /m2 in vsota CtN = 57,30 € /m2. 

Občina lahko v skladu z Uredbo določi razmerje med deležem gradbene parcele stavbe 
(DpN) in deležem 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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4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Viri finančnih sredstev 
 
Skladno z določili ZureP-2 je občina tista, ki mora zagotoviti gradnjo komunalne opreme. 
Gradnja komunalne opreme se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih 
sredstev občine in drugih virov. Drugi viri financiranja komunalne opreme so 
proračunska sredstva države, sredstva pridobljena iz različnih skladov in druga finančna 
sredstva, ki niso komunalni prispevek. 
 
V skladu z 157. členom ZureP-2 se lahko na podlagi sprejetega programa opremljanja 
investitor in občina s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del 
ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. V tem primeru 
se šteje, da investitor v naravi plača komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki 
jo je sam zgradil. 
 
Investitor pa je poleg komunalnega prispevka za novo komunalno opremo dolžan plačati 
še pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, če se prva 
izmed navedenih posredno ali neposredno priključuje oz. kako drugače bremeni že 
zgrajeno komunalno opremo. 
 
Drugo gospodarsko javno infrastrukturo financirajo njihovi upravljavci po dogovoru z 
investitorji oz. občino. 
 

 
 
 
 
Priloga: 
- Odlok – besedilo in Elaborat ekonomike  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravili:      
Maja Burkeljca 
Karmen Valenčič 

               Žig: Župan:      
Robert Smrdelj 
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OBČINA PIVKA         (predlog) 
OBČINSKI SVET         
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10, 111/13) ter 77. in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07-obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13) je 
Občinski svet Občine Pivka, na svoji 10. seji, dne 02.07.2020 sprejel sledeči    
 
 
 
 

S  K  L  E  P 
 
 
 

1. 
 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Doma Pivka – središča 
za kakovostno sožitje na Bedinku (EUP PI 20/1, PI 20/2-del in PI 14-del) se sprejeme po 
skrajšanem postopku. 
 

 

2. 
 

Sklep velja takoj.   
      
   

 
             Ž U P A N 

 
                                              Robert Smrdelj   

 

Številka:   
Dne:    
 

 
 
 
 
 
Sklep prejmejo:  
1. Arhiv občinskega sveta, tu 
2. Prostorsko načrtovanje, urbanizem, tu 


