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Naziv dokumentacije/gradiva:  

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) 

Faza priprave dokumentacije/gradiva:  

predlog 

Pripravljavec dokumentacije/gradiva:  

OBČINA PIVKA, Kolodvorska 5, 6257 Pivka 

Naročnik dokumentacije/gradiva:  

OBČINA PIVKA, Kolodvorska 5, 6257 Pivka 

Občinski urbanist: 

/ 

 

Akt sprejel: 

OBČINSKI SVET OBČINE PIVKA 

Sprejeto na ___. seji OS Občine Pivka, dne ____________ 

Odgovorna oseba: 

Ţupan Občine Pivka: Robert SMRDELJ 

Objava: 

Ur. list RS, št.: ___  

 

 

Izdelovalec dokumentacije/gradiva: 

V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o., Ulica 7. maja 2, 6250 Ilirska 

Bistrica – krajinsko arhitekturni biro 

Odgovorni vodja izdelave dokumentacije/gradiva: 

MAJA BURKELJCA, univ. dipl. inţ. arh., ZAPS 1272 A - pooblaščena arhitektka in pooblaščena prostorska 

načrtovalka 

Projektna skupina: 

MAJA BURKELJCA, univ. dipl. inţ. arh., ZAPS 1272 A 

DARJA BLATNIK, univ. dipl. inţ. kraj. arh., ZAPS 1612 K 

DAMJAN ŠAJN, inţ. grad. 

LEON ŠIREC, graf. teh. 

Št. projekta: 

19/PA-013 

Datum: 

Junij 2020 
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KAZALO VSEBINE 

SPLOŠNO 

 Osnovni podatki o projektu 

 Kazalo vsebine 

 

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) 

GRAFIČNI DEL  

List 1 Območje opremljanja  Merilo 1 : 500 

List 2 Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne 

infrastrukture 

Merilo 1 : 500 

List 3 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 

 

ELABORAT PROGRAMA 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) 

 

PRILOGE 

1. 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) (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj. 19/A-019, 

junij 2020) 

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

marec - april 2019) 

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

september 2019) 

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

2019) 

5. 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) 

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

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

8. 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) (izdelovalec V prostoru 

d.o.o., št. proj. 19/A-019, marec 2020) 
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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) 
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Na podlagi 153. in 154. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17) – v nadalj. ZureP-2, 3., 13., 
15. in 17. člena Uredbe 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) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Ur. list RS, št. 58/99, 
77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) in 77. in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka 
(Ur. list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07-obvezna razlaga, 7/11, 52/12, 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 
svoji __ seji, dne ____ sprejel  

 

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) 

 

 

1. UVODNE DOLOČBE 
  1. člen

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se sprejme 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.: program opremljanja).  
Ta odlok določa: 

 območje opremljanja, 

 novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,  

 roke za izvedbo in etapnost opremljanja, 

 finančna sredstva za izvedbo opremljanja in 

 podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.  
Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s 
tem odlokom so: 

 obračunska območja nove komunalne opreme, 

 skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme, 

 preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in 

 merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: razmerje med deleţem 
gradbene parcele stavbe (DpN)  in deleţem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo. 

 
  2. člen

(sestavni deli programa opremljanja) 

Program vsebuje tekstualni in grafični del.   
Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze: 

 list1: Območje opremljanja, merilo M1:500, 

 list 2: Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, merilo M1:500, 

 list 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč, merilo 

M1:500, 

 list 4: Obračunska območja po posameznih vrstah  nove komunalne opreme, merilo M1:500. 

Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani občine Pivka. 
 

  3. člen
(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki 
določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero 
komunalnega prispevka. 
 
 



  

                                                                                                                   5                                                          POSZ - OPPN Bedink – predlog (junij 2020) 

2. OBMOČJE OPREMLJANJA 
  4. člen

 (območje opremljanja) 

Območje opremljanja obsega območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 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. 
Območje opremljanja je prikazano v grafičnem delu na listu 1.   
 
 

3. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFARSRUKTURA 
  5. člen

(vplivno območje OPPN) 

Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne 
opreme:  

 ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo, 

 vodovodnega omreţja, 

 kanalizacijskega (fekalnega in meteornega) omreţja za komunalno odpadno vodo. 
Za opremljanje stavbnih zemljišč  na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge 
gospodarska javne infrastrukture: 

 elektroenergetska omreţja in  

 elektronsko komunikacijska omreţja. 
Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana v grafičnem delu na 
listu 2.  
Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč so prikazana v grafičnem delu 
na listu 3. 

 
4. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 

  6. člen
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 

Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v dveh etapah. 
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v prvi etapi je predvidoma december 2020. Rok za predajo 
komunalne opreme v upravljanje oziroma rok moţne priključitve na novo komunalno opremo v prvi etapi je 
predvidoma december 2021. 
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme v drugi etapi je predvidoma marec 2024. Rok za predajo 
komunalne opreme v upravljanje oziroma rok moţne priključitve na novo komunalno opremo v drugi etapi je 
predvidoma avgust 2025. 
 

5. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
  7. člen

(načrtovane parcele) 

Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne 
opreme in virih financiranja, znašajo: 

Nova komunalna oprema 

Finančna sredstva 
za izvedbo 
opremljanja (EUR z 
DDV) 

Vir financiranja (EUR z DDV) 

Občinski 
proračun  

Drugi viri  

Stroški izdelave dokumentacije 31.744,40 31.744,40 0 

Stroški predhodnih raziskav in študij 0 0 0 

Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje 44.359,20 44.359,20 0 
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Stroški gradnje nove komunalne opreme (a +b +c) 267.912,00 267.912,00 0 

a.  Ceste s pripadajočimi objekti za 
odvodnjavanje, javno razsvetljavo 

174.216,00 174.216,00 0 

b.  Vodovodno omreţje 39.528,00 39.528,00 0 

c.  Kanalizacijsko (fekalno in meteorno) 
omreţje za komunalno odpadno vodo 

54.168,00 54.168,00 0 

Drugi stroški nove komunalne opreme 13.395,60 13.395,60 0 

Skupaj  357.411,20 357.411,20 0 

 

 

6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
  8. člen

(obračunska območja nove komunalne opreme)  

Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so: 

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 

Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana v grafičnem delu na listu 4. 
 

  9. člen
(skupni stroški nove komunalne opreme) 

Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih 
obračunskih območjih znašajo: 

Nova komunalna oprema 
Obračunsko 
območje 

Skupni stroški nove 
komunalne opreme 
(EUR) 
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Stroški izdelave dokumentacija za novo KO SPD 31.744,40 

Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje SPZ 44.359,20 

Stroški gradnje nove komunalne opreme (a + b + c) / 267.912,00 

a.  Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje 
in  javno razsvetljavo 

SG-CE 174.216,00 

b.  Vodovodno omreţje  SG-VO 39.528,00 

c.  Kanalizacijsko omreţje (fekalno in meteorno) 
za komunalno odpadno vodo  

SG-KA 54.168,00 

Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo 
zaradi opremljanja 

SOD 13.395,60 

 
  10. člen

(obračunski stroški nove komunalne opreme) 

Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih 
obračunskih območjih znašajo: 

Nova komunalna oprema 
Obračunsko 
območje 

Obračunski stroški 
nove komunalne 
opreme (EUR) 

Stroški izdelave dokumentacija za novo KO SPD 31.744,40 

Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje SPZ 44.359,20 

Stroški gradnje nove komunalne opreme (a + b + c) / 267.912,00 

a.  Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje 
in  javno razsvetljavo  

SG-CE 174.216,00 

b.  Vodovodno omreţje  SG-VO 39.528,00 

c.  Kanalizacijsko (fekalno in meteorno) omreţje 
za komunalno odpadno vodo 

SG-KA 54.168,00 

Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo 
zaradi opremljanja 

SOD 13.395,60 

 
  11. člen

 (preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 

Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih 
obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:  
 
 

Nova komunalna oprema Obračunsko CpN  CtN  
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območje (€ /m
2
)  (€ /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 (fekalno in meteorno) 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 OBRAČUNSKI STROŠKI  357.411,20 57,30 57,30 

 
 

  12. člen
 (razmerje med deleţem gradbene parcele stavbe (DpN) in deleţem površine objekta (DtN)) 

Razmerje med deleţem gradbene parcele stavbe (DpN) in deleţem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri 
izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je 0,5 : 0,5. 

 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
  13. člen

(vpogled v elaborat programa opremljanja) 

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedeţu občine Pivka in na spletni strani občine Pivka. 

 
  14. člen

(začetek veljavnosti odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. ______________ Ţupan  

Občine Pivka 

 
Pivka, dne ______________ 

 
Robert SMRDELJ l.r. 

 

 


