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PRILOGA 2

Številka: 354-105/2011
Datum: 21.6.2012
ZADEVA : Obrazložitev odloka in programa opremljanja za 1. fazo komunalnega
opremljanja območja OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za
rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2105 in R2-419 širšim vplivnim območjem
1. UVODNA POJASNILA :
Mestna občina Novo mesto je v letu 2010 sprejela in v Uradnem listu RS objavila Odlok o
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo
križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim
območjem- v nadaljnjem besedilu OPPN-SP. Sprejeti odlok o OPPN-SP določa možnost
etapne gradnje objektov in s tem tudi možnost etapne gradnje komunalne opreme.
Program opremljanja je izdelan na pobudo zainteresiranega investitorja-podjetja HOFER
trgovina d.o.o. v povezavi z izgradnjo trgovskega objekta v sklopu realizacije 1. faze OPPNSP na ureditveni enoti z oznako UE MS-2. Program opremljanja obravnava komunalno
opremo, ki jo je potrebno zgraditi v 1. fazi, s katero se zagotavlja komunalo opremljenost za
lokacijo Hoferja na UE MS-2 in tudi za sosednjo ureditveno enoto z oznako UE MS-1. S
programom opremljanja se ugotovijo vsi stroški izgradnje nove komunalne opreme, način
izvedbe in delitve med navedeni ureditveni enoti, v delu, ki se nanaša na obstoječo
komunalno opremo pa se povzemajo določila vsakokrat veljavnega Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega v Mestni občini Novo mesto.
Program opremljanja za 2. fazo komunalne opreme se pripravi posebej, ko bodo izpolnjeni
pogoji v skladu z določili OPPN-SP.
2. NAMEN IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA
Program opremljanja je izdelan na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in
podzakonskih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi. To sta Uredba o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007, v nadaljnjem besedilu: uredba) in
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07, v nadaljnjem
besedilu: pravilnik).
Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme v obliki odloka. Z njim se določa in
usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in ostalo
infrastrukturo.
V konkretnem primeru je s programom opremljanja predvideno, da se bo komunalna
oprema gradila fazno in na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju med Mestno občino
Novo mesto in investitorjem pozidave na ureditveni enoti MS-2, oziroma investitorjem
pozidave na ureditveni enoti MS-1. Zato program opremljanja poleg osnov za izračun
komunalnega prispevka določa tudi izhodišča za delitev stroškov med ureditveni enoti UE
MS-1 in UE MS-2 in za poračun vlaganja investitorjev v izgradnjo javne komunalne
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infrastrukture, nad deležem oziroma višino stroškov komunalne opreme, ki po programu
opremljanja odpade na posamezno ureditveno enoto.
Zato bo program opremljanja osnova, na podlagi katere bo:
- občina z zainteresiranim investitorjem pozidave v ureditveni enoti z oznako UE MS-2,
to je podjetjem Hofer trgovina d.o.o. sklenila pogodbo o opremljanju, s katero se bo
le-ta zavezal zgraditi javno komunalno opremo, predvideno v etapi B1 in delno B2;
- občina kasneje z investitorjem pozidave v ureditveni enoti z oznako UE MS-1 sklenila
pogodbo o opremljanju, na podlagi katere bo le-ta zgradil preostali del investicije
oziroma izgradnje komunalne opreme, predvidene v etapi B2,
- sprejet Odlok o programu opremljanja, ki bo osnova za odmero komunalnega
prispevka investitorju pozidave v UE MS-1 za zgrajeno komunalno opremo s strani
investitorja na UE MS-2 - Hofer trgovina d.o.o.,
- občina podjetju Hofer trgovina d.o.o. po izgradnji komunalne opreme v skladu z
določili pogodbe o opremljanju vrnila del vloženih sredstev v izgradnjo komunalne
opreme nad njegovo obveznostjo, določeno s programom opremljanja .
3. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA OPREMLJANJA
Program opremljanja vsebuje naslednja poglavja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

splošni del programa opremljanja,
obrazložitev etapnost gradnje,
prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
podlage za odmero komunalnega prispevka,
izračun komunalnega prispevka,
ostalo gospodarsko javno infrastrukturo,
terminski plan in
grafične priloge.

3.1. V splošnem delu programa opremljanja so navedene podlage za izdelavo programa
opremljanja ( predpisi, prostorski akti, projektna in investicijska dokumentacija ter druge
strokovne podlage). Opisano je območje opremljanja, ki je razvidno tudi iz grafične priloge in
pojasnjen namen izdelave programa opremljanja.
3.2. V poglavju etapnost gradnje so:
o povzeta določila OPPN-SP glede faz gradnje,
o podane podrobnejše vsebinske obrazložitve predvidene etapnosti gradnje komunalne
opreme znotraj 1. faze OPPN-SP;
o podane vse obrazložitve v zvezi s komunalno opremo, ki jo je potrebno izvesti znotraj
1. faze opremljanja izdelave OPPN-SP in je predmet obračuna komunalnega
prispevka. Pojasnjen je način izvedbe s sklepanjem pogodb o opremljanju,
financiranjem, etapno izvedbo komunalne opreme znotraj 1. faze, obračunavanjem
komunalnega prispevka in poračunom vlaganj.
3.3. V poglavju obstoječa komunalna oprema, gospodarska javna infrastruktura in javna
infrastruktura ter predvidene investicije v gradnjo so podani vsi podatki o obstoječi in novo
predvideni komunalni opremi za prometno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, javno
razsvetljavo, elektroenergetsko omrežje, plinovodno, telekomunikacijsko omrežje in ravnanje
z odpadki.
3.4. V poglavju podlage za odmero komunalnega prispevka so pojasnjene in določene vse
osnove za izračun komunalnega prispevka:
o obračunsko območje komunalne opreme,
o skupni in obračunski stroški investicije v novo načrtovano komunalno opremo za
prometno omrežje, javno razsvetljavo, vodovodno omrežje in meteorno kanalizacijo,
o površina gradbenih parcel na obračunskem območju,
o površina neto tlorisnih površin predvidenih objektov na obračunskem območju
preračun stroškov investicije na enoto mere in
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o podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, povzeta iz veljavnega odloka
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Novo mesto,
poimenovanega Splošni odlok, kot so: razmerje med merilom gradbene parcele in
neto tlorisno površino objekta, faktorji dejavnosti, indeksiranje stroškov opremljanja in
olajšave pri odmeri komunalnega prispevka.
V nadaljevanju navajamo le nekaj osnovnih podatkov o :
-

obračunskem območju,
vrednosti investicije,
skupnih in obračunskih stroških investicije,
neto tlorisni površini objektov,
površinah parcel,
preračunu stroškov na enoto mere.

V konkretnem primeru je predpostavljeno enotno obračunsko območje, ki zajema vsa
zemljišča znotraj 1. faze izvedbe OPPN-SP, na katerih so predvidene gradnje objektov in
obsega ureditveni enoti z oznakama UE MS-1 in UE MS-2.
Skupni stroški predstavljajo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so
potrebni, da se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen in so določeni z
uredbo. Vsi stroški so določeni na podlagi projektantske ocene, pridobljenih ponudb
izvajalcev, že poravnanih pogodbenih obveznosti ali pa so v manjši meri ocenjeni . Skupno
znašajo 1.838.297,36 EUR in predstavljajo stroške celotne investicije v izgradnjo:
- prometnega omrežja s pripadajočo prometno opremo in odkupom zemljišč
- omrežja javne razsvetljave kot del prometnega omrežja
- kanalizacijskega omrežja – izgradnja meteorne kanalizacije in
- vodovodnega omrežja.
Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka
oziroma bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja. Obračunski stroški na
obravnavanem območju so po višini enaki skupnim stroškom, ker občina izgradnje
predvidene komunalne opreme na obravnavanem območju ne sofinancira.
Skupna površina gradbenih parcel UE MS-1 in UE MS-2, ki se opremljajo, znaša 10.257
m2. Na predmetnih parcelah je dopustnih skupno 12.193,63 m2 neto tlorisnih površin
objektov.
Obračunski stroški za odmero komunalnega prispevka se v skladu z uredbo preračunajo na
enoto mere, v skladu z uredbo, kot je izračunano v poglavju "5.3 Preračun obračunskih
stroškov investicije na enoto mere".
Podatki o skupnih in obračunski stroški, površini gradbenih parcel in neto tlorisnih površinah
objektov in višina obračunskih stroškov za opremljanje m2 gradbene parcele [Cpi] in
m2 neto tlorisne površine objekta [Cti] za določeno komunalno opremo na obračunskem
območju so razvidni iz naslednje tabele
Vrsta stroška

OS
[€]

Σ Aparcela
[m2]

Σ Atlorisna
[m2]

10.257

9.389,66

Cpi
[€/m2]

Cti
[€/m2]

138,49

151,28

2,69

2,94

141,18

154,22

36,58

39,96

1,46

1,60

Podetapa B1
Strošek prometnega omrežja
Strošek vodovodnega omrežja

1.420.492,86
27.606,50

Skupaj podetapa B1: 1.448.099,36
Podetapa B2
Strošek prometnega omrežja

375.198,00

Strošek vodovodnega omrežja

15.000,00

10.257

4

9.389,66

5.3. Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izvede po formuli, ki
je predpisana z zakonodajo in opisana v poglavju "6 Izračun komunalnega prispevka":
KP = (Aparcela · Cpi · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti · Dt)
Po informativnem izračunu, ob upoštevanju podatkov o površinah gradbenih parcelah in neto
tlorisnih površinah objektov, višina komunalnega prispevka za UE MS-1 znaša 940.587,00
EUR , za UE MS-2 pa 1.283.751,95 EUR.
Točni znesek bo znan, ko bo znana dejanska NTP predvidenega objekta.
Komunalnemu prispevku za predvideno komunalno opremo, določeno s tem programom
opremljanja, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo.
Navedeno določa Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Mestne občine Novo mesto, UR.l. RS; 62/2010, oziroma vsakokrat veljavni odlokpoimenovan Splošni odlok.
V konkretnem primeru je glede na določila OPPN-SP na območju izvedbe 1. faze potrebno
zgraditi:
- sekundarno prometno omrežje in
- sekundarno vodovodno omrežje.
Zato se investitorjem v primeru, da bodo na podlagi pogodbe o opremljanju sami zgradili in
financirali del javnega cestnega omrežja in del javnega vodovodnega omrežja, z odločbo
odmeri komunalni prispevek za delno opremljeno cestno omrežje (C1) in delno opremljeno
vodovodno omrežje (V1). Za preostalo komunalno opremo pa se jim odmeri komunalni
prispevek za opremljeno območje in sicer za kanalizacijsko omrežje faktor (K2 ) –opremljeno
območje), za objekte z ravnanjem z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki – območje celotne
občine), za odprte javne površine (JP – odprte javne površine – območje naselja Novo
mesto.
3. VPLIV NA PRORAČUN
Glede na to, da je podjetje Hofer trgovina d.o.o. z Mestno občino Novo mesto že sklenilo
pogodbo o opremljanju, s katero je prevzelo izgradnjo komunalne opreme za izvedbo skoraj
celotne 1. faze komunalnega opremljanja po določilih OPPN-SP, se mu za novo predvideno
komunalno opremo ne bo izdalo odločbe za odmero komunalnega prispevka.
Ne glede na navedeno pa je občini dolžan plačati še komunalni prispevek za obstoječo
komunalno opremo, ki znaša 57.921,45 EUR.
Prihodek od odmere komunalnega prispevka investitorju v ureditveni enoti MS -1 na podlagi
sprejetega Odloka o programu opremljanja, pa je vezan na odločitev investitorja za izvedbo
pozidave. Takrat bo v skladu z določili pogodbe o opremljanju s proračunom potrebno
zagotoviti sredstva za poračun komunalnega prispevka s podjetjem Hofer trgovina d.o.o. nad
deležem oziroma višino stroškov komunalne opreme, ki po programu opremljanja odpade na
njegovo ureditveno enoto UE MS-2.
Pripravila:
Darja Plantan

Borut Novak

VODJA URADA ZA DAVKE

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
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PRILOGA 1
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007,
108/2009 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 –
UPB2, 76/2008, 79/2009), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/2007) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/2008 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ______ seji dne_____
sprejel
Odlok o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka za 1.
fazo izgradnje komunalne opreme znotraj območja OPPN za prostorsko ureditev
skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na
cestahG2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 64/2010, z dne
06.08.2010)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za 1. fazo
komunalnega opremljanja v skladu z določili OPPN za prostorsko ureditev skupnega
pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-1052 in
R2-419 s širšim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 06.08.2010), -v
nadaljevanju OPPN-SP, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in
obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč
za 1. fazo komunalnega opremljanja območja OPPN za prostorsko ureditev skupnega
pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in
R2-419 s širšim vplivnim območjem, katerega je pod številko projekta 792 izdelalo podjetje
Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi
obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom
povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
- terminski plan izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka,
- grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za:
- odmero komunalnega prispevka za novo gospodarsko javno infrastrukturo, ki ga
zavezanec / investitor plača občini, pred izdajo gradbenega dovoljenja,
-1-

sklenitev pogodbe o opremljanju med Mestno občino Novo mesto in investitorji na
ureditvenih enotah MS-1 in MS-2 in
- določitev finančnih podrobnosti glede poračuna medsebojnih obveznosti med Mestno
občino Novo mesto in investitorji na ureditvenih enotah MS-1 in MS-2.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno in
vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno
opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila
za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju:
Splošni odlok MoNm).
Splošni odlok MoNm se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso
posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za
odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi
primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil
komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno
opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
-

II. PODATKI O OBSTOJEČI IN PREDVIDENI KOMUNALNI INFRASTRUKTURI

4. člen

(obstoječa komunalna infrastruktura)
Območje opremljanja se navezuje na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je
potrebno nadgraditi po pogojih soglasodajalcev, znotraj obračunskega območja pa je
zagotovljeno priključevanje na kanalizacijsko omrežje.
5. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je izgradnja nove javne dostopne ceste s pločniki, javno razsvetljavo in ločenim
odvodnjavanjem meteornih voda in navezava na obstoječe cestno omrežje pod pogoji
upravljalcev ter nadgradnja javnega vodovodnega omrežja z navezavo na obstoječe
vodovodno omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje investicije predstavljata ureditveni enoti MS-1 in MS-2.
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v
besedilnem delu programa opremljanja, poglavje: »9 Priloga - Grafični del programa
opremljanja«.
7.
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] stroškov predvidene komunalne opreme:
Znesek [S]
[€]

Vrsta stroška
Podetapa B1

-2-

DDV

Znesek [S]
[€]

Vrsta stroška
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo servisne ceste JC 2 – 1.230 m
(Revoz)
2
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo servisne ceste JC 2 – 510 m
(KID)
Strošek izgradnje servisne ceste JC2, vključno z ureditvijo križišča,
izgradnje hodnika za pešce in kolesarske steze ob DC ter ureditve
meteorne kanalizacije

DDV

2

Strošek izvedbe začasne meteorne kanalizacije

369.000,00

z DDV

128.520,00

z DDV

665.994,06

z DDV

8.640,00

z DDV

Izgradnja vodovodnega omrežja

27.606,50

brez DDV

Izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve servisne ceste JC 2 ter
ob državni cesti in križišču servisne z državno cesto

55.200,00

z DDV

105.600,00

z DDV

26.400,00

z DDV

7.138,80

z DDV

54.000,00

z DDV

Semaforizacija križišča
Kabelska povezava semaforiziranih križišč državne ceste
Izdelava programa opremljanja
Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora
Skupaj podetapa B1:

1.448.099,36

Podetapa B2
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo servisne ceste JC 2 – 830 m2

209.160,00

z DDV

Strošek izgradnje servisne ceste JC2, vključno z ureditvijo meteorne
kanalizacije

145.164,00

z DDV

Izgradnja vodovodnega omrežja

15.000,00

brez DDV

Izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve servisne ceste JC 2

13.200,00

z DDV

Stroški izdelave programa opremljanja

1.674,00

z DDV

Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora

6.000,00

z DDV

Skupaj podetapa B2:

390.198,00

SKUPAJ B1 in B2:

1.838.297,36

Prikaz obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne opreme:
Znesek [OS]
[€]

Vrsta stroška
Podetapa B1
Strošek prometnega omrežja

1.420.492,86

Strošek vodovodnega omrežja

27.606,50
Skupaj podetapa B1:

1.448.099,36

Podetapa B2
Strošek prometnega omrežja

375.198,00

Strošek vodovodnega omrežja

15.000,00
Skupaj podetapa B2:

390.198,00

SKUPAJ B1 in B2:

1.838.297,36

8. člen
(financiranje in izvedba predvidene investicije)
Predvideno novo komunalno opremo na območju opremljanja v skladu z določili OPPN-SP
bosta izvedla investitorja pozidave na ureditveni enoti MS-1 in MS-2 na podlagi sklenjene
pogodbe o opremljanju, izdelane projektne dokumentacije ter pogojev pristojnih
soglasodajalcev in upravljavcev.
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V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z 78. členom ZPNačrt se investitor in
občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno
opremo, pri čemer se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega
prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil.
9. člen
(terminski plan)
Terminski plan izvedbe projekta je naslednji:
-

izdelava projektne dokumentacije
pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na
zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi
začetek gradnje komunalne opreme
zaključek gradnje komunalne opreme
tehnični pregled
uporabno dovoljenje

že izdelana
že pridobljena
poletje 2012
poletje 2013
jesen 2013
jesen 2013

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
- KPij
=
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
- Aparcela =
površina parcele
- Cpij
=
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne opreme
- Dp
=
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
- Ctij
=
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
- Atlorisna =
neto tlorisna površina
- Dt
=
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka
- Kdejavnost =
faktor dejavnosti
- i
=
posamezna vrsta komunalne opreme
- j
=
posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno
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vrsto komunalne infrastrukture.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje
med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,3:0,7.
Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Splošnem
odloku MoNm.

11. člen

-

(stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti]) za
investicijo v novo predvideno komunalno opremo
2

Stroški opremljanja m gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta, ki predstavljajo
obračunske stroške investicije iz 7. člena odloka, preračunane na površino parcel oziroma
neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture v obračunskem
območju, so razvidni iz naslednje tabele:
Cpi

Vrsta stroška

Cti

[€/m2]

[€/m2]

138,49

151,28

2,69

2,94

141,18

154,22

Strošek prometnega omrežja

36,58

39,96

Strošek vodovodnega omrežja

1,46

1,60

Skupaj podetapa B2:

38,04

41,56

SKUPAJ B1 in B2:

179,22

195,78

Podetapa B1
Strošek prometnega omrežja
Strošek vodovodnega omrežja
Skupaj podetapa B1:
Podetapa B2

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v
skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno
komunalno opremo po Splošnem odloku, na podlagi katerega se investitorjem odmeri
komunalni prispevek za:
- primarno omrežje cest (C1- omrežje cest – delno opremljeno območje)
- primarno in sekundarno omrežje kanalizacije (K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno
območje)
- primarno omrežje vodovoda (V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje)
- objekte ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki – območje celotne občine)
- odprte javne površine (JP – odprte javne površine – območje naselja Novo mesto)
13. člen
(indeksiranje stroškov)
2

Obračunski stroški opremljanja m gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme
[Cpi] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
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komunalne opreme [Cti] se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo
povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stroškov za novo predvideno komunalno
opremo se uporablja datum uveljavitve tega programa opremljanja. Indeksiranje obračunskih
stroškovi za obstoječo komunalno opremo se upošteva glede na določila Splošnega odloka
MoNm.
14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja na podlagi pogodbe o
opremljanju v novo načrtovano komunalno opremo)
V primeru izvedbe dela komunalne opreme na podlagi sklenitve pogodbe o opremljanju v
skladu z določili 8. člena tega odloka se šteje, da je investitor v naravi poravnal tisti del
komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru
se investitorju priznana vlaganja po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri
komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno opremo.
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Smiselno se upoštevajo določbe po Splošnem odloku MoNm, ki se nanašajo na oprostitve in
plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno
komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:354-105/2011
Novo mesto, dne:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Alojz MUHIČ
ŽUPAN
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1

POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program opremljanja je akt, ki ga Občina sprejme v obliki odloka. Z njim določa in usklajuje dejavnosti
v zvezi s 1. fazo opremljanja zemljišč s komunalno opremo in ostalo infrastrukturo v skladu z določili
Odloka o »OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska
cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem» (Uradni list RS, št.
64/2010 z dne 06.08.2010) – v nadaljnjem besedilu OPPN-SP. V konkretnem primeru je s
programom opremljanja predvideno, da se bo komunalna oprema gradila fazno in na podlagi
sklenjene pogodbe o opremljanju med Mestno občino Novo mesto in investitorjem pozidave na
ureditveni enoti MS-2, oziroma investitorjem pozidave na ureditveni enoti MS-1. Zato program
opremljanja poleg osnov za izračun komunalnega prispevka določa tudi izhodišča za delitev stroškov
med ureditvenima enotama UE MS-1 in UE MS-2 in za poračun vlaganj investitorjev v izgradnjo javne
komunalne infrastrukture, nad deležem oziroma višino stroškov komunalne opreme, ki po programu
opremljanja odpade na posamezno ureditveno enoto.
V programu opremljanja so prikazani stroški opremljanja za predmetno območje, kot so: stroški
pridobivanja zemljišč, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški gradnje komunalne opreme,
ter ostali stroški, ki so nujno potrebni, da obravnavano območje služi predvidenemu namenu.
Program opremljanja obravnava gradnjo naslednje komunalne opreme:
-

prometno omrežje

-

kanalizacijsko omrežje – meteorna kanalizacija

-

vodovodno omrežje

naslednje gospodarske javne infrastrukture:
-

plinovodno omrežje

-

elektroenergetsko omrežje

ter naslednje javne infrastrukture:
-

telekomunikacijsko omrežje.

Podrobnejša obrazložitev gradnje komunalne opreme je podana v poglavju »4 Obstoječa komunalna
oprema, gospodarska javna infrastruktura in javna infrastruktura ter predvidene investicije v gradnjo«.
S pojmom "izgradnja komunalne opreme" so mišljena vsa dela, ki so potrebna, da se posamezna
komunalna oprema zgradi in preda v upravljanje občini oziroma pristojnim upravljavcem.
Pred določitvijo višine komunalnega prispevka, je potrebno določiti obračunska območja. Na območju
izvedbe 1. faze OPPN-SP obstaja eno obračunsko območje za vsako od predvidenih komunalnih
oprem, katerega obseg je podrobneje opredeljen v poglavju »5.2 Obračunsko območje komunalne
opreme«.
Skupna površina gradbenih parcel, ki se opremljajo, znaša 10.257 m2. Na predmetnih parcelah je
dopustnih skupno 9.389,66 m2neto tlorisnih površin objektov.
Skupni stroški, prikazani v programu opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v
izgradnjo komunalne opreme. Vsi stroški so določeni na podlagi projektantske ocene, pridobljenih
ponudb izvajalcev, že poravnanih pogodbenih obveznosti ali pa so v manjši meri ocenjeni.
Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme, obračunski stroški
predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. Obračunski
stroški na obravnavanem območju so po višini enaki skupnim stroškom, ker Občina izgradnje
predvidene komunalne opreme v skladu z določili Odloka o OPPN-SP na obravnavanem območju ne
sofinancira.
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Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z
uredbo, kot je izračunano v poglavju "5.3 Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere".
Višina obračunskih stroškov za opremljanje m2gradbene parcele [Cpi] in m2neto tlorisne površine
objekta [Cti] za določeno komunalno opremo na obračunskem območju, prikazana v naslednji tabeli,
znaša:
Cpi

Vrsta stroška

Cti

[€/m2]

[€/m2]

138,49

151,28

2,69

2,94

141,18

154,22

Strošek prometnega omrežja

36,58

39,96

Strošek vodovodnega omrežja

1,46

1,60

Skupaj podetapa B2:

38,04

41,56

SKUPAJ B1 in B2:

179,22

195,78

Podetapa B1
Strošek prometnega omrežja
Strošek vodovodnega omrežja
Skupaj podetapa B1:
Podetapa B2

Preglednica 1:

Prikaz vrednosti Cpi in Cti za območje 1. faze komunalnega opremljanja OPPN-SP

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca, se izračuna po formuli, ki je opisana v
poglavju "6 Izračun komunalnega prispevka".
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2

SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

2.1

Pojmi in kratice

GP

gradbena parcela

NTP

neto tlorisna površina objekta

KP

komunalni prispevek

Aparcela

površina parcele objekta (gradbena parcela)

Atlorisna

neto tlorisna površina objekta

Dp

delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Dt

delež NTP objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnosti

faktor dejavnosti

Cpi

stroški opremljanja m2gradbene parceles posamezno vrsto komunalne opreme

Cti

stroški opremljanja m2NTP objekta s posamezno vrsto komunalne opreme

2.2
2.2.1

Podatki o pripravljavcu, plačniku in izdelovalcu
Pripravljavec

Pripravljavec programa komunalnega opremljanja je:
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Darja Plantan
Identifikacijska številka za DDV: SI 48768111
tel:

(07) 39 39 290

2.2.2

Plačnik

Plačnik programa komunalnega opremljanja je:
HOFER trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
1225 LUKOVICA
Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Tomaž Zorec
Identifikacijska številka za DDV: SI 91043522
tel:

(01) 83 46 601

fax:

(01) 83 46 628

2.2.3

Izdelovalec

Izdelovalec programa komunalnega opremljanja je:
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
Ljubljanska cesta 76
1230 DOMŽALE
Direktor: Leon Kobetič
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Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Gvido Modrijan univ.dipl.inž.grad.
Identifikacijska številka za DDV: SI 15475760
tel:

(01) 721 93 90

fax:

(01) 721 93 95

2.3

Namen izdelave programa komunalnega opremljanja

Mestna občina Novo mesto je v letu 2010 sprejela in v Uradnem listu RS objavila odlok o OPPN za
prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu
na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem - v nadaljnjem besedilu OPPN-SP. Ker
sprejeti odlok o OPPN-SP določa možnost etapne gradnje objektov in s tem tudi možnost etapne
gradnje komunalne opreme, se s tem programom opremljanja določijo pogoji za odmero komunalnega
prispevka za izvedbo 1. in delno tudi 2. faze gradnje komunalne opreme, kot to določa 68. člen OPPNSP. Z navedenim odlokom je med drugim v 73. členu določeno tudi, da se gradnja komunalne
opreme za prostorske ureditve na podlagi sklenjene pogodbe lahko izvaja tudi s strani investitorjev,
kakor tudi, da bodo stroški gradnje, ki odpadejo na posamezne investitorje oziroma lastnike
nepremičnin, v skladu z veljavno zakonodajo določeni s programom opremljanja zemljišč.
Namen izdelave programa opremljanja je:
-

ocenitev stroškov izgradnje 1. faze OPPN-SP, s preračunom na enoto mere in s tem določitev
osnov za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo v pristojnosti lokalne
skupnosti,

-

opredelitve obračunskega območja, določitve faz in rokov izgradnje,

-

določitev načina izvedbe nove komunalne opreme s sklenitvijo pogodbe o opremljanju, delitev
stroškov na UE MS-1 in UE MS-2 in določitev osnov za poračun stroškov komunalnega
opremljanja glede na vlaganja investitorja v komunalno opremo in sorazmerni del, ki odpade na
posamezno ureditveno enoto.

Konkreten program opremljanja se pripravlja na pobudo zainteresiranega investitorja, ki želi na
območju ureditvene enote MS-2 v 1. fazi zgraditi trgovski objekt.
Program opremljanja za 2. fazo izgradnje OPPN-ja se pripravi posebej, ko bodo znani zmagovalci
arhitekturnega natečaja, ki se izvede na podlagi 6. odstavka 69. člena odloka o OPPN-SP ter bo za
zmagovalno rešitev pripravljena strokovna podlaga, ki bo omogočala določitev površin predvidenih
objektov ter stroškov izgradnje predvidene komunalne opreme zanje.

2.4

Opis območja opremljanja

Območje opremljanja leži blizu strogega centra mesta in v neposredni bližini tovarne Revoz. Območje
v glavnem predstavlja križišče državnih cest (glavne ceste G2-105 in regionalne ceste R2-419),
katerega želi občina posodobiti in prilagoditi funkciji mestnega centra. V ta namen se predvideva
izgradnja ustreznih prometnih površin – predvsem površin, namenjenih peš in kolesarskemu prometu.
Predvideva se izgradnja dveh javnih servisnih cest, od katerih bi južna cesta povezovala poslovno
območje, severna pa stanovanjsko/poslovno območje. Območje opremljanja, ki je predmet tega
programa se nanaša na zagotovitev komunalne opreme za novo predvideno mestno pozidavo ob
Belokranjski cesti v križišču štirih mestnih cest.
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2.5
2.5.1

Podlage za izdelavo programa komunalnega opremljanja
Predpisi

-

Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C),

-

Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 97/03Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05popr.), 92/05-ZJC-B,
93/05-ZVMS, 111/05Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07,
57/09Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/0934),

-

Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur.l. RS; št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5,
39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09),

-

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07),

-

Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07),

-

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS; št. 37/08, 99/08),

-

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 35/06, 41/08, 28/11),

-

Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS; št. 109/07, 33/08,
28/11);

-

Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Novo mesto (Ur.l. RS, št. 62/10) – v nadaljevanju se uporablja pojem Splošni odlok MoNm.

Opomba: uporablja se zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo mesto, ki je v nadaljevanju poimenovan : Splošni odlok
MoNm.

2.5.2

Veljavni prostorski akti

-

Občinski prostorski načrt (Ur.l. RS, št. 101/2009)

-

Občinski podrobni prostorski načrt (Ur.l. RS; št. 64/2010)

2.5.3

Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne
podlage

-

Občinski podrobni prostorski načrt (Ur.l. RS; št. 64/2010)

-

Načrt gradbenih konstrukcij (prometno omrežje z meteorno kanalizacijo) – IBT d.d.

-

Načrt vodovodnega omrežja – Komunala Novo mesto d.o.o.

-

Javna razsvetljava, semaforizacija križišča – Soča Projekt d.o.o.

-

Plinovodno omrežje – IMP Promont d.d.

-

Pogodba za odkup zemljišč za cesto JC-2 od podjetja Revoz d.o.o.

-

Cenitveno nepremičninsko poročilo – Lasting d.o.o.

Navedeni projekti so izvedeni za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja zainteresiranega
investitorja za gradnjo v območju UE MS-2.
Zneski iz navedenih projektov so prilagojeni faznosti izgradnje predvidene komunalne opreme.
Ostali s stroški, ki z zgornjo dokumentacijo niso ovrednoteni, se ocenjeni na podlagi primerljivih cen.
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3

ETAPNOST GRADNJE

Sprejeti OPPN določa etapnost izgradnje predvidenih investicij v dveh medsebojno ločenih in deloma
neodvisnih fazah. Prva faza temelji predvsem na prometni ureditvi ter ureditvi možnosti gradnje
trgovskega objekta za znanega investitorja. Druga faza temelji predvsem na izgradnji novih bivalnih in
poslovnih površin mestnega značaja. Terminski plan izgradnje posamezne faze ni določen, so pa z
odlokom o OPPN-SP določeni ukrepi, ki so potrebni, da je v posamezni ureditveni enoti možnost
pričeti z gradnjo objektov.
Predmetni program opremljanja obsega izvedbo 1. faze komunalne opreme OPPN-SP . Na ta način
se gospodarski pobudi omogoči izvajanje investicij – graditev trgovskega objekta. 2. faza izvedbe
OPPN-SP se s tem programom opremljanja ne obravnava. Obstoječe strokovne podlage v tem
trenutku ne zagotavljajo dovolj kvalitetne slike za izdelavo programa opremljanja, saj razen sprejetega
OPPN-SP še niso izvedeni nobeni drugi načrti. Ko bo pobuda v izgradnjo 2. faze OPPN-SPtako daleč,
da bo mogoče pripraviti na ustreznih strokovnih podlagah temelječ program opremljanja, se bo
pristopilo k njegovi izdelavi.
Karta 1 – Faznost izgradnje 1. faze komunalne opreme je v prilogi.
Predvidena etapnost izvedbe 1. Faze OPPN-SP:
-

ETAPA A izvede se rekonstrukcija križišča državnih cest G2-105 Novo mesto – Metlika in R2419 Soteska – Novo mesto – Šentjernej (UE CE-1-1);

-

ETAPA B izvede se delna izgradnja južne servisne ceste JC 2 (UE CE-3-2) in rekonstrukcija
Belokranjske ceste (UE CE-1-2);

-

ETAPA C

izvede se pozidava – izgradnja trgovine (UE MS-2);

-

ETAPA D

izvede se pozidava (UE MS-1);

-

ETAPA E

uredi se parkirišče (UE PA-1);

-

ETAPA F

izvede se prestavitev plinske postaje (UE CE-3-4).

Izvedba posamezne od zgornjih etap ni nujno odvisna od uspešno izvedene predhodne etape temveč
se lahko izvede ob izpolnjevanju določenih pogojev.
Podrobnejša obrazložitev posamezne etape:
-

ETAPA A se deli na podetapi A1 in A2. Ne glede na navedeno ETAPA A predstavlja dograditev
državnega cestnega omrežja v mestu, kar pomeni rekonstrukcijo obstoječega križišča državnih
cest in izgradnjo ustreznih peš in kolesarskih površin. V tem primeru gre za investicijo, ki nima
podlage v odmeri komunalnega prispevka, saj gre za izboljšanje obstoječe komunalne opreme, ki
se po določbah 4. člena Pravilnika ne obračuna. Dodatna utemeljitev ne obračuna komunalnega
prispevka izgradnje ETAPE A se kaže v dejstvu, da se izboljšuje državno cestno omrežje. Tretji
razlog ne obračuna komunalnega prispevka pa se kaže v težko določljivem obračunskem
območju, ko bi bilo potrebno izgradnjo predvidenih del obračunati njihovim uporabnikom. Ker gre
za glavni cesti v Novem mestu, bi zavezanci za plačilo komunalnega prispevka morali biti vsi
lastniki objektov iz območja občine, kar pa ni izvedljivo.
ETAPA A se lahko izvede neodvisno od ostalih etap.

-

ETAPA B se členi na podetapi B1 in B2. Podetapa B1 obsega vsa dela, ki so potrebna, da
gospodarska pobuda – izgradnja trgovine pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo.
Tako je v podetapi B1 potrebno zagotoviti rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste ter izgradnjo
dela ceste JC 2, vključno s pripadajočo komunalno opremo, do odcepa za trgovski objekt.
Dodatno je potrebno izvesti prestavitev plinske postaje na UE CE-3-4. Podetapa B2 obsega
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izgradnjo preostalega dela servisne ceste JC2, vključno s pripadajočo komunalno opremo, da se
omogoči kasnejša priključitev ureditvene enote MS-1 nanjo.
-

ETAPA C se lahko izvede, ko je zagotovljena vsaj izgradnja podetape B1. Lahko se zgradi tudi
celotna ETAPA B.

-

ETAPA D se izvede, ko je zaključena izgradnja celotne ETAPE B.

-

ETAPA E se lahko izvede, ko je zagotovljena vsaj izgradnja podetape B1. Lahko se zgradi tudi
celotna ETAPA B.

-

ETAPA F se izvede neodvisno od ostalih etap (izvedba predvidena znotraj podetape B1).

3.1

Podrobnejša obrazložitev predvidene etapnosti gradnje komunalne
opreme znotraj 1. faze OPPN-SP

Znotraj predvidenih del 1. faze izvedbe OPPN-SP se etapno izvede naslednja komunalna oprema:
-

V celoti se izvede podetapa B1, kar pomeni rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste in
dokončna izvedba dela servisne ceste JC 2 v UE CE 3-2, vključno s pripadajočo komunalno
opremo, do odcepa za trgovski objekt znotraj UE MS-2.

-

Delno se izvedepodetapa B2, kar pomeni nadaljevanje in dokončanje servisne ceste JC 2 v UE
CE 3-2,vključno s pripadajočo komunalno opremo, do prestavljene plinske postaje. Cesta se
zgradi v celoti, z izjemo položitve finalne obrabne asfaltne plasti.

-

Zgradi se manjkajoča infrastruktura do uvoza za UE MS-1

3.2

Komunalna oprema, ki jo je potrebno izvesti znotraj 1. faze opremljanja
izdelave OPPN-SP in je predmet obračuna komunalnega prispevka, način
izvedbe, financiranje in faznost izvedbe

V skladu z določili OPPN-SP in 78. Členom ZP-Načrt-a se s pogodbo o opremljanju lahko določi, da
mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s
komunalno infrastrukturo, ki se bo izvajala na naslednji način:
3.2.1. Za pridobitev ustreznih soglasij za gradnjo trgovskega objekta znotraj etape C (podetapa B1), je
potrebno izvesti naslednja dela, ki so predmet pogodbe o opremljanju med občino in investitorjem
pozidave na UE MS-2
-

na obstoječi Belokranjski cesti se uredijo prometne označbe na način, da se zagotovi ustrezna
prometna ureditev za novi krak križišča,

-

uredi se semaforizacija križišča, ki se poveže s sosednjim semaforiziranim križiščem,

-

vzporedno z UE MS-2 in PA-1 se zgradi hodnik za pešce s kolesarsko stezo,

-

izvede se odkup zemljišč za izgradnjo servisne ceste JC 2 do odcepa za UE MS-2 (investitor v UE
MS-2 ima že pridobljeno lastništvo za celotno cesto JC 2),

-

zgradi se servisna cesta JC 2 do odcepa za UE MS-2, v nadaljevanju se cesta zgradi do odcepa
za plinsko postajo brez obrabne finalne plasti

-

zgradi se vodovodno omrežje do odcepa za UE MS-2,

-

zgradi se omrežje meteorne kanalizacije do odcepa UE MS-2

-

Zaradi nezmožnosti izvedbe rekonstrukcije sistema mešane javne kanalizacije v območju državne
ceste, predvidene v etapi A, se odvodnjavanje meteorne kanalizacije uredi začasno. Spodnji del
sistema se odvodnjava preko sistema meteorne kanalizacije nadomestnega parkirišča Revoz in
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objekta Hofer do lovilca olja, ki se izvede severno od objekta Hofer. Do iste točke se pripelje tudi
kanalizacija zgornjega dela servisne ceste. Od lovilca olj dalje se meteorna kanalizacije izvede po
trasi, prilagojeni trenutnemu lastninskemu stanju, do Kandijske ulice, kjer se v bližini TPV,v skladu
s pogoji upravljavca, priključi na rekonstruirano meteorno kanalizacijo. Meteorna kanalizacija
servisne ceste in kanalizacija v delu trase med lovilcem olj in priklopom na rekonstruirani kanal
naKandijskicesti se obravnava kot začasna javna kanalizacija in je predmet tega programa
opremljanja. Pri tem se upošteva le sorazmerni del stroškov, ki odpade na odvodnjavanje
meteornih voda s servisne ceste z oznako JC-2,
-

zgradi se omrežje javne razsvetljave do odcepa UE MS-2.

Navedena komunalna oprema je predmet pogodbe o opremljanju, sklenjene med občino in
investitorjem pozidave na UE MS-2 in bo predvidoma izvedena najkasneje do prve polovice leta 2013.
Gradnja ostale komunalne opreme ni predvidena, ker se ureditveni enoti priključujeta neposredno na
že obstoječa omrežja.
3.2.2. Nadaljevanje in dokončanje izvedbe 1. faze komunalne opreme
Od zgoraj navedenih del, je za dokončanje izgradnje komunalne opreme, ki bi opremljanja celotno 1.
fazo izdelave OPPN-SP, potrebno zaključiti izgradnjo dela servisne ceste JC 2-v UE CE 3-2 , vključno
s pripadajočo komunalno opremo.
-

Izgradnja preostale komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture – del podetape B2 1.
faze izvedbe OPPN-SP se izvede sočasno, ko bo zainteresirani investitor pričel z gradnjo objekta
znotraj UE MS-1.Za pridobitev ustreznih soglasij za gradnjo objekta na UE MS-1 bo potrebno
izvesti naslednja dela, ki bodo predmet pogodbe o opremljanju med občino in investitorjem
pozidave na UE MS-1:

-

zgraditi servisno cesto JC 2 od odcepa za UE MS-2 do konca UE CE-3-2,

-

zgraditi vodovodno omrežje od odcepa za UE MS-2 do konca UE CE-3-2,

-

zgraditi omrežje meteorne kanalizacije od odcepa za UE MS-2 do konca UE CE-3-2,

-

zgraditi omrežje javne razsvetljave od odcepa za UE MS-2 do konca UE CE-3-2.

Navedena komunalna oprema bo predvidoma izvedena do konca leta 2015.
3.2.3 Način izvedbe komunalne opreme po programu opremljanja, komunalni prispevek za novo
komunalno opremo in poračun vlaganj
Gradnja komunalne opreme, ki je predmet programa opremljanja, se bo izvajala na podlagi sklenjenih
pogodb o opremljanju z investitorjema na ureditvenih enotah z oznakama MS-1 in MS-2, zato je s
programom opremljanja ocenjena tudi delitev stroškov 1. faze komunalnega opremljanja med
ureditveni enoti MS-1 in MS-2. Večji del stroškov 1. faze komunalnega opremljanja bo izvedel
investitor pozidave na UE MS-2, zato je upravičen do povračila vloženih sredstev nad njegovo
obveznostjo, ki odpade na njegovo ureditveno enoto, kar je predmet pogodbe o opremljanju. Z
izgradnjo nove komunalne opreme bo investitor na UE MS-2 v naravi plačal komunalni prispevek za
novo načrtovano komunalno opremo, medtem, ko bo investitor na UE MS-1 sorazmerni del stroškov
nove komunalne opreme dolžan plačati na podlagi izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka
na podlagi tega programa opremljanja, sprejetega v obliki Odloka o programu opremljanja. Hkrati pa
bo na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju dolžan dokončati 1. fazo komunalne opreme, kar se
mu bo upoštevalo pri izdaji odločbe.
S tem bodo izpolnjeni pogoji za povračilo sredstev investitorju pozidave na UE MS-2, ki je zgradil
komunalno opremo na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju.
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.
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Investitor je upravičen do povračila stroškov gradnje v sorazmernem deležu oziroma odstotku delitve
stroškov komunalnega opremljanja, določenem ob upoštevanju gradbenih parcel in neto tlorisnih
površin objektov za ureditveni območji UE MS-1 in UE MS-2 brez upoštevanja faktorja dejavnosti,
vendar največ do zneska odmerjenega komunalnega prispevka za zgrajeno novo komunalno
infrastrukturo investitorju na UE MS-1.
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4

OBSTOJEČA
KOMUNALNA
OPREMA,
GOSPODARSKA
JAVNA
INFRASTRUKTURA IN JAVNA INFRASTRUKTURA TER PREDVIDENE
INVESTICIJE V GRADNJO

4.1
4.1.1

Prometno omrežje
Obstoječe stanje

Obstoječe cestno omrežje predstavlja državna cesta - Belokranjska cesta, katera pa ne zagotavlja
vseh predvidenih karakteristik, zato jo je potrebno rekonstruirati in prilagoditi novim potrebam

4.1.2

Predvidena ureditev

Predvidi se rekonstrukcija državne ceste v delu prilagoditve prometnih pasov novi prometni ureditvi.
Dodatno se izvede semaforizacija križišča, ki se poveže s sosednjim križiščem, in zgradi hodnik za
pešce s kolesarsko stezo v dolžini cca. 150 metrov. Ostalih sprememb se na državnem cestnem
omrežju ne izvaja.
Zgradi se servisna cesta JC 2 (kot javno cesto jo določa 29. člen OPPN-ja) z enostranskim hodnikom
za pešce. Cesta se lahko izvede etapno na način, da se znotraj podetape B1 zagotovi vsaj izgradnja
ceste do odcepa za MS-2. Za izvedbo podetape B2 je potrebno cesto podaljšati do konca UE CE-3-2.
Izvede se samaforizacija križišča servisne ceste JC 2 z Belokranjsko cesto. Semaforizacija se
dodatno poveže s sosednjim križiščem zaradi zagotovitve medsebojen povezave in uskladitve poteka
prometnih tokov.
Pred izvedbo ceste je potrebno izvesti odkupe zemljišč ter zagotoviti nadomestne parkirne površine za
odkupljena zemljišča, na katerih so zgrajena parkirišča, ki se ukinejo. Podrobnejša utemeljitev:
Na območju, kjer se predvideva gradnja servisne ceste JC 2, stojijo obstoječe parkirne površine v lasti
podjetja Revoz d.d.. Ker OPPN predvideva vzpostavitev javne ceste, je investitor pozidave na
ureditveni enoti MS-2 od podjetja Revoz d.d. že odkupil zemljišča, preko katerih bo potekala servisna
cesta JC 2. Hkrati se podjetju Revoz d.d. zagotovi nadomestna parkirna mesta v enakem obsegu, kot
so mu bila odvzeta zaradi izgradnje servisne ceste JC 2. Gradnja navedenih parkirišč ni predmet
programa opremljanja.

4.2

Omrežje javne razsvetljave

Omrežje javne razsvetljave se predvidi ob predvideni ureditvi hodnika za pešce s kolesarsko stezo v
cestnem svetu državne ceste, v predvidenem križišču servisne ceste JC 2 z Belokranjsko cesto ter ob
servisni cesti JC 2. Javna razsvetljava služi primerni osvetlitvi prometnega omrežja, zato se vključi v
skupni strošek opremljanja 1. faze izvedbe OPPN-ja. Njena izvedba se lahko razdeli na podfazi B1 in
B2, ki se razmejita na odcepu za UE MS-2.

4.3
4.3.1

Kanalizacijsko omrežje
Obstoječe stanje

Obstoječi fekalni kanalizacijski sistem je ustrezen in ga ni potrebno dograjevati. Nove objekti se
priključijo neposredno na obstoječe omrežje.
Obstoječa meteorna kanalizacija je deloma ustrezna, deloma pa je v sklopu rekonstrukcije križišča
obstoječi mešan sistem potrebno nadomestiti z novo kanalizacijo za odvodnjavanje meteornih voda.
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Dogradi se meteorna kanalizacija in sicer v sklopu cestnega sveta servisne ceste JC 2. Meteorna
kanalizacija se lahko izvede etapno na način, da se znotraj podetape B1 zagotovi vsaj izgradnja do
odcepa za MS-2 oziroma tako, da se zagotovi ustrezni odvod meteornih voda. Za izvedbo podetape
B2 je potrebno meteorno kanalizacijo podaljšati do konca UE CE-3-2 in jo navezati na obstoječi
sistem.
Ob izvedbi 2. faze OPPN-SP se potek meteorne kanalizacije prilagodi določbam OPPN-SP.

4.4
4.4.1

Vodovodno omrežje
Obstoječe stanje

Obstoječe vodovodno omrežje je zadosti zmogljivo, da se nanj lahko priključijo predvideni objekti.
Prav tako za potrebe novih gradenj ni potrebno menjati obstoječih vodov.

4.4.2

Predvidena ureditev

Predvidi se izgradnja vodovodnega omrežja v pločniku predvidene servisne ceste JC 2, ki se priključi
na obstoječe vodovodno omrežje v križišču z Belokranjsko cesto. Predvideno vodovodno omrežje
poteka vzdolž celotne servisne ceste JC 2, od katere se odcepijo priključki do posamezne ureditvene
enote. Dolžina predvidenega vodovodnega omrežja znaša 223 metrov. Izgradnja vodovodnega
omrežja se lahko deli na podetapi B1 in B2. Podetapa B1 je izvedena, ko je zgrajen vodovod do
odcepa za UE MS-2. Podetapa B2 je izvedena, ko je zgrajen vodovod do konca UE CE-3-2.

4.5
4.5.1

Ravnanje z odpadki
Predvidena ureditev

Vsi predvideni objekti se priključijo na obstoječo službo ravnanja z odpadki, na način postavitve
smetarnikov na gradbenih parcelah predvidenih objektov.

4.6
4.6.1

Elektroenergetsko omrežje
Predvidena ureditev

EE omrežje se dograjuje skladno z izvedenimi posegi v prostor. V sklopu izdelave programa
opremljanja izgradnja EE ni predvidena.

4.7
4.7.1

Plinovodno omrežje
Predvidena ureditev

Obstoječe plinovodno omrežje, vključno s plinsko postajo, je potrebno zaradi predvidenih ureditev
območja OPPN-SP prestaviti. V konkretnem primeru ne gre za izgradnjo novega omrežja, temveč za
pogoj soglasodajalca, vključen v določila OPPN-SP. Strošek prestavitve tega omrežja se lahko
enakomerno porazdeli med predvidena investitorja na UE MS-1 in UE- MS-2, kar je lahko predmet
ločene pogodbe med investitorji in upravljavcem, ni pa predmet odmere komunalnega prispevka.

4.8

Telekomunikacije

Predvideno je navezovanje na omrežja telekomunikacij, ki pa niso komunalna oprema niti ne obvezna
gospodarska javna infrastruktura, zato se priključitev nanje izvaja neodvisno od določil predmetnega
programa opremljanja, na lastno pobudo zainteresiranega investitorja.
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Obstoječi TK vod poteka v cestnem svetu državne ceste, od koder je mogoče vzpostaviti priključek.
Zgoraj navedene ureditve so podrobneje obrazložene v besedilnem delu OPPN-SP in projektni
dokumentaciji, ki predstavlja podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo komunalne opreme.
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5

PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5.1

Skupni stroški [S] / obračunski stroški [OS] / ostali stroški

Skupni stroški predstavljajo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so potrebni, da
se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen. V konkretni situaciji skupni stroški
predstavljajo stroške celotne investicije v izgradnjo:
-

prometnega omrežja s pripadajočo prometno opremo in odkupom zemljišč

-

omrežja javne razsvetljave kot del prometnega omrežja

-

kanalizacijskega omrežja – izgradnja meteorne kanalizacije

-

vodovodnega omrežja

Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka oziroma
bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja.

5.1.1
5.1.1.1

Skupni stroški [S]
Prometno omrežje

V sklopu izgradnje prometnega omrežja se znotraj podetape B1 upoštevajo:
-

stroški ureditve hodnika za pešce s kolesarsko stezo v cestnem svetu državne ceste

-

stroški semaforizacije križišča Belokranjske s servisno cesto JC 2;

-

medsebojna povezava predvidene semaforizacije s sosednjim semaforiziranim križiščem;

-

stroški izgradnje servisne ceste do odcepa za UE MS-2;

-

stroški odkupa zemljišč, preko katerih poteka servisna cesta JC 2;

-

stroški projektiranja in nadzora,

-

stroški izdelave programa opremljanja.

V sklopu izgradnje prometnega omrežja se znotraj podetape B2 upoštevajo:
-

stroški odkupa zemljišč, preko katerih poteka servisna cesta JC 2;

-

stroški izgradnje servisne ceste od odcepa za UE MS-2 do konca UE CE-3-2;

-

stroški projektiranja nadzora, varnostne koordinacije in ostali stroški v zvezi s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja do predaje zgrajenega omrežja.

-

stroški izdelave programa opremljanja.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da večino stroškov predstavljajo dela, ki jih je potrebno izvesti
znotraj podetape B1.
5.1.1.2

Javna razsvetljava

Skupne stroške izgradnje javne razsvetljave predstavljajo izgradnja kanalizacije, postavitev opreme,
vlečenje kablov ter montažna dela. V skupne stroške so zajeti vsi stroški, ki so potrebni, da se
zagotovi izgradnja javne razsvetljave.
V sklopu izgradnje javne razsvetljave se znotraj podetape B1 upoštevajo:
-

stroški izgradnje javne razsvetljave ob Belokranjski cesti in v križišču Belokranjske ceste s
servisno cesto JC 2;

-

stroški izgradnje javne razsvetljave do odcepa za UE MS-2;
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-

stroški projektiranja, nadzora, varnostne koordinacije in ostali stroški v zvezi s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja do predaje zgrajenega omrežja.

V sklopu izgradnje javne razsvetljave se znotraj podetape B2 upoštevajo:
-

stroški izgradnje javne razsvetljave od odcepa za UE MS-2 do konca UE CE-3-2;

-

stroški projektiranja, nadzora, varnostne koordinacije in ostali stroški v zvezi s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja do predaje zgrajenega omrežja.

5.1.1.3

Kanalizacijsko omrežje – meteorna kanalizacija

V sklopu izgradnje meteorne kanalizacije se znotraj podetape B1 upoštevajo:
-

stroški izgradnje meteorne kanalizacije do odcepa za UE MS-2 oziroma v obsegu, kot je potrebno,
da se zagotovi navezava novo zgrajene kanalizacije na obstoječe omrežje;

-

stroški projektiranja, inženiringa in nadzora.

V sklopu izgradnje meteorne kanalizacije se znotraj podetape B2 upoštevajo:
-

stroški izgradnje meteorne kanalizacije od odcepa za UE MS-2 do konca UE CE-3-2 oziroma v
obsegu, kot je potrebno, da se zagotovi navezava novo zgrajene kanalizacije na obstoječe
omrežje;

-

stroški projektiranja, nadzora, varnostne koordinacije in ostali stroški v zvezi s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja do predaje zgrajenega omrežja.

V programom opremljanja so zajeti tudi stroški navezave kanalizacijskega omrežja na Kandijsko
cesto, ki predstavljajo začasno rešitev, ker načrtovane meteorne kanalizacije zaradi določenih
okoliščin ni možno v celoti izvesti.
5.1.1.4

Vodovodno omrežje

V sklopu izgradnje vodovodnega se znotraj podetape B1 upoštevajo:
-

stroški izgradnje vodovodnega omrežja do odcepa za UE MS-2;

-

stroški projektiranja, inženiringa in nadzora.

V sklopu izgradnje vodovodnega omrežja se znotraj podetape B2 upoštevajo:
-

stroški izgradnje vodovodnega omrežja od odcepa za UE MS-2 do konca UE CE-3-2;

-

stroški projektiranja, nadzora,.varnostne koordinacije in ostali stroški v zvezi s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja do predaje zgrajenega omrežja.

Skupni stroški 1. faze komunalnega opremljanja po OPPN–SP so razvidni iz naslednje preglednice:
Vrsta stroška

Znesek [S]
[€]

DDV

Vir stroška

Podetapa B1
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo
2
servisne ceste JC 2 – 1.230 m (Revoz)
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo
2
servisne ceste JC 2 – 510 m (KID)
Strošek izgradnje servisne ceste JC2,
vključno z ureditvijo križišča, izgradnje
hodnika za pešce in kolesarske steze ob DC
ter ureditve meteorne kanalizacije
Strošek izvedbe začasne meteorne
kanalizacije

369.000,00

z DDV

Prodajna pogodba (Hofer Revoz)

128.520,00

z DDV

Lasting d.o.o.

665.994,06

z DDV

IBT d.d.; Locus d.o.o.

8.640,00

z DDV

OSA arhitekti d.o.o.

Izgradnja vodovodnega omrežja

27.606,50

brez DDV

Izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve
servisne ceste JC 2 ter ob državni cesti in
križišču servisne z državno cesto

55.200,00

z DDV
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Znesek [S]
[€]

Vrsta stroška
Semaforizacija križišča
Kabelska povezava semaforiziranih križišč
državne ceste
Izdelava programa opremljanja
Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora
Skupaj podetapa B1:

DDV

Vir stroška

105.600,00

z DDV

Soča Projekt d.o.o.

26.400,00

z DDV

IBT d.d.

7.138,80

z DDV

Locus d.o.o.

54.000,00

z DDV

Občina

209.160,00

z DDV

Lasting d.o.o.

145.164,00

z DDV

1.448.099,36

Podetapa B2
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo
servisne ceste JC 2 – 830 m2
Strošek izgradnje servisne ceste JC2,
vključno z ureditvijo meteorne kanalizacije
Izgradnja vodovodnega omrežja

15.000,00

brez DDV

Izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve
servisne ceste JC 2

13.200,00

z DDV

IBT d.d.; Locus d.o.o.
Komunala Novo mesto d.o.o.,
Locus d.o.o.
Soča Projekt d.o.o.; Locus
d.o.o.

Stroški izdelave programa opremljanja

1.674,00

z DDV

Locus d.o.o.

Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora

6.000,00

z DDV

Občina

Preglednica 2:

Skupaj podetapa B2:

390.198,00

SKUPAJ B1 in B2:

1.838.297,36

Prikaz vrednosti skupnih stroškov investicije, ločenih po posamezni podetapi

Iz preglednice je razvidno, da se pri vseh stroških, z izjemo izgradnje vodovodnega omrežja DDV
obračuna. (To velja tudi za prodajo zemljišč, ker je prodajalec pravna oseba in s tem zavezanec za
plačilo DDV-ja.)

5.1.2

Obračunski stroški [OS]

Obračunski stroški so po višini enaki skupnim stroškov, saj je celotni vir financiranja predvidene
komunalne opreme izključno na strani investitorjev; torej zavezancev za plačilo komunalnega
prispevka.
Znesek [OS]
[€]

Vrsta stroška
Podetapa B1
Strošek prometnega omrežja

1.420.492,86

Strošek vodovodnega omrežja

27.606,50
Skupaj podetapa B1:

1.448.099,36

Podetapa B2
Strošek prometnega omrežja

375.198,00

Strošek vodovodnega omrežja

Preglednica 3:

5.1.3

15.000,00
Skupaj podetapa B2:

390.198,00

SKUPAJ B1 in B2:

1.838.297,36

Prikaz vrednosti obračunskih stroškov investicije, ločenih po posamezni podetapi

Ostali stroški

Ostali stroški so stroški, ki so potrebni za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je določena z
odlokom o OPPN-SP, vendar ne predstavlja komunalne opreme v pristojnosti lokalne skupnosti, zato
se zanjo ne odmerja komunalnega prispevka. To so stroški stroške izgradnje:
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-

plinovodnega omrežjain

-

elektroenergetskega omrežja

5.1.3.1

Plinovodno omrežje

V sklopu stroškov plinovodnega omrežja se upoštevajo vsi stroški, ki so potrebni, da se izvede
prestavitev obstoječe plinske postaje na novo lokacijo – UE CE-3-4 pod pogoji podjetja, ki ima
pridobljeno koncesijo oskrbe s plinovodnim omrežjem.
5.1.3.2

Elektroenergetsko omrežje

Gradnja javnega EE omrežja ni predvidena. Predvideni objekti se priključijo na obstoječe omrežje.
Morebitno povečanje zmogljivosti omrežja zagotavlja distributer EE omrežja.
5.1.3.3

(TK omrežje)

Gradnja javnega TK omrežja ni predvidena. Predvideni objekti se priključijo na obstoječe omrežje.
Morebitno povečanje zmogljivosti omrežja zagotavlja distributer TK omrežja.

5.2

Obračunsko območje komunalne opreme

Obračunsko območje posamezne komunalne opreme, je območje investicije, na katerem se
zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo oziroma je to območje njene uporabe.
Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij
komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih
območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni vod komunalne opreme.
V konkretnem primeru je predpostavljeno enotno obračunsko območje, ki zajema vsa zemljišča
znotraj 1. faze izvedbe OPPN-SP, na katerih so predvidene gradnje objektov so predmet odmere
komunalnega prispevka.
Navedeno utemeljujemo z dejstvom, da se opremlja zaključeno geografsko območje, z enako stopnjo
opremljenosti z deloma že zgrajeno komunalno opremo, ki se nahaja znotraj obravnavanega območja.
Na obračunskem območju se po posameznih ureditvenih enotah predvideva podobna funkcija izrabe
prostora, zato ni pričakovati, da bi katera ureditvena enota izraziteje koristila predvideno infrastrukturo
v primerjavi z ostalimi. Obema ureditvenima enotama se s predvidenim OPPN-SP zagotavlja enaka
dostopnost do vodov komunalne opreme.
V enotno obračunsko območje komunalne opreme, ki jo je potrebno zgraditi, se tako znotraj 1. faze
izvedbe OPPN-SP vključita UE MS-1 in UE MS-2. Ostale ureditvene enote znotraj 1. faze izvedbe
OPPN-SP niso namenjene gradnji objektov, za katere bi se lahko obračunal komunalni prispevek,
temveč so namenjene gospodarski javni službi državnega in občinskega prometnega omrežja ter
gospodarski javni službi distribucije in oskrbe z zemeljskim plinom.
Karta 2 – Prikaz obračunskega območja 1. faze OPPN-SP je v prilogi.

5.2.1

Površina gradbenih parcel

Vsota gradbenih parcel na obračunskem območju se določi kot vsota vseh površin znotraj 1. faze
izvedbe OPPN-SP, na katerih je mogoče zgraditi objekt. Po veljavnem OPPN-SP je objekte, ki so
predmet odmere komunalnega prispevka mogoče graditi znotraj UE MS-1 in UE MS-2. Hkrati je
potrebno zgraditi parkirna mesta znotraj UE PA-1, vendar gre v tem primeru za izgradnjo nadomestnih
parkirnih mest, kot posledico ukinitve obstoječih parkirnih mest podjetja Revoz d.d., preko katerih
sedaj poteka servisna cesta JC 2, zato se ta ureditvena enota ne vključi v površino gradbenih parcel,
ki so predmet odmere komunalnega prispevka. Površine gradbenih parcel znotraj izvedbe 1. faze
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komunalne opreme po določilih OPPN-SP po posameznih ureditvenih enotah in vsota vseh gradbenih
parcel, na katere se deli strošek komunalnega opremljanja, so je razvidni iz naslednje preglednice:

Ureditvena enota

Površina ureditvene
enote
2
[m ]

Površina gradbenih
parcel
2
[m ]

CE-1-1

14.655

0

CE-1-4

1.458

0

CE-1-5

1.012

0

CE-3-2

2.550

0

CE-3-4

513

0

PA-1

1.790

0

MS-1

3.177

3.177

MS-2

7.080

7.080

32.235

10.257

SKUPAJ:

Preglednica 4:
Površina posameznih e ureditvenih enot in gradbenih parcel , ki se komunalno opremljajo v sklopu 1. faze
komunalne opreme OPPN-SP, kjer je dovoljena gradnja objektov, na katere se deli strošek komunalnega opremljanja

5.2.2

Neto tlorisna površina predvidenih objektov

Po veljavni zakonodaji se preračun stroškov na enoto mere za obračun komunalnega prispevka na
obračunskem območju izvede na podlagi podatkov o gradbenih parcelah in podatkov o dopustnih neto
tlorisnih površinah predvidenih objektov na teh gradbenih parcelah. Podatki o NTP znotraj izvedbe 1.
faze komunalnega opremljanja po določilih OPPN-SP po posameznih ureditvenih enotah in vsota
vseh NTP površin,na katere se deli strošek komunalnega prispevka, so razvidni iz naslednje
preglednice:

Ureditvena enota

Površina ureditvene
enote
2
[m ]

Neto tlorisna površina
objektov
2
[m ]

CE-1-1

14.655

0

CE-1-4

1.458

0

CE-1-5

1.012

0

CE-3-2

2.550

0

CE-3-4

513

0

PA-1

1.790

0

MS-1

3.177

4.320,69

MS-2

7.080

5.068,97

32.235

9.389,66

SKUPAJ:
Preglednica 5:

5.2.2.1

Površina posamezne ureditvene enote in neto tlorisne površine predvidenih objektov, ki se opremljajo v 1.
fazi izvedbe OPPN-SP, na katere se deli strošek 1. faze komunalnega opremljanja

Določitev NTP znotraj UE MS-1

Tlorisni obseg stavbišča znotraj območja MS-1 določa 1. odstavek 11. člena odloka, ki kot osnovo
površine določi površino, razvidno iz karte 5 – Prikaz ureditvene situacije (karta iz OPPN-ja). Karta
določa površino stavbišča 1.253 m2 (minimalna še dovoljena pozidanost). V nadaljevanju 2. odstavek
istega člena odloka o OPPN-ju določa največje število etaž (3K + P + 3ND). Znotraj UE MS-1 se
predvidijo pritlična etaža in tri nadstropja. Kletne etaže se ne predvidijo.
Glede na zgornje podatke znaša največja bruto tlorisna površina predvidenega objekta 5.012 m2.
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Ker za izračun komunalnega prispevka rabimo podatek o neto tlorisni površini objekta, se le ta v
razmerju do BTP-ja določi kot NTP/BTP = 1,0/1,16.
Navedeno razmerje predstavlja izkustveno razmerje med NTP in BTP povprečne opečne ali AB
stavbe.
Površina NTP predvidenega objekta znotraj UE MS-1 znaša 4.320,69 m2.
5.2.2.2

Določitev NTP znotraj UE MS-2

Občinski odlok o OPPN-ju znotraj UE MS-2 omogoča dve fazi; in sicer izvedbo prve faze, če se
investicija izvaja za znanega investitorja, oziroma izvedbo druge faze, če investitor ne pristopi k
izgradnji trgovskega podjetja (3. odstavek 11. člena OPPN-SP). Za izdelavo programa opremljanja je
merodajna 2. faza.
Z drugo fazo izvedbe OPPN-SP je na območju UE MS-2 predpisana etažnost K + P + 2, kar skupaj
znese najmanjšo možno še dovoljeno pozidanost 5.880 m2.
Ker za izračun komunalnega prispevka rabimo podatek o neto tlorisni površini objekta, se le ta v
razmerju do BTP-ja določi kot NTP/BTP = 1,0/1,16.
Navedeno razmerje predstavlja izkustveno razmerje med NTP in BTP povprečne opečne ali AB
stavbe.
Površina NTP predvidenega objekta znotraj UE MS-2 znaša 5.068,97m2.

5.3

Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na z uredbo določene
merske enote; to je površine gradbenih parcel in neto tlorisne površine objektov.
Naslednja preglednica prikazuje razdelitev stroškov opremljanja zemljišč na enoto gradbene in enoto
neto tlorisne površine objekta
Cpi
2
[€/m ]

Cti
2
[€/m ]

138,49

151,28

2,69

2,94

141,18

154,22

36,58

39,96

15.000,00

1,46

1,60

Skupaj podetapa B2:

390.198,00

38,04

41,56

SKUPAJ B1 in B2:

1.836.857,36

179,22

195,78

Vrsta stroška

OS
[€]

Σ Aparcela
2
[m ]

Σ Atlorisna
2
[m ]

10.257

9.389,66

Podetapa B1
Strošek prometnega omrežja
Strošek vodovodnega omrežja
Skupaj podetapa B1:

1.420.492,86
27.606,50
1.448.099,36

Podetapa B2
Strošek prometnega omrežja
Strošek vodovodnega omrežja

375.198,00

10.257

9.389,66

Preglednica 6:
Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto mere gradbenih parcel in NTP objektov,
ločenih po posamezni podetapi

5.4

Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so določena v Splošnem odloku MoNM,
oziroma zadnjem veljavnem odloku. Ob pripravi tega programa opremljanja je to Odlok o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št.
62/10) .
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5.4.1

Razmerje med merilom gradbene parcelein neto tlorisne površine objekta

Skladno z Odlokom o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne
občine Novo mesto, se določi, da je razmerje med merilom gradbene parcele in neto tlorisne površine
objektov (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje:
-

Dp = 0,3

-

Dt = 0,7

5.4.2

Faktor dejavnosti

Faktor dejavnosti na obravnavanem območju je enak za vse vrste objektov in znaša 1,3. Območje, ki
se opremlja, je predvideno za pozidavo s trgovskim objektom – CC-SI: 123 oziroma poslovnimi
objekti – stave za storitvene dejavnosti – CC-SI: 123. Faktor dejavnosti je povzet po določilih 6. člena
Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto.

5.4.3

Olajšave za določene kategorije zavezancev in upoštevanje vlaganj
investitorjev v izgradnjo komunalne opreme na podlagi sklenjene pogodbe o
opremljanju

S predmetnim programom komunalnega opremljanja se ne predvidijo olajšave ali oprostitve za
posamezne kategorije zavezancev. Smiselno se upoštevajo vse določbe po vsakokrat veljavnem
odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo
mesto oziroma Splošnem odloku MoNM, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega
prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe
glede oprostitev.
V kolikor se investitor in občina s pogodbo o opremljanjuv skladu z 78. členom ZPNačrt dogovorita, da
bo investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno opremo, ki je predmet tega
programa opremljanja, se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki
se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se investitorju priznana vlaganja po
pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno
opremo.

5.4.4

Indeksiranje stroškov opremljanja

Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in
obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme
[Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I)
za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja« na naslednji način:
Cpi1 = Cpi • I
Cti1 =Cti • I
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
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6

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Izračun komunalnega prispevka za 1. fazo komunalnega opremljanja po OPPN-SP se izvede na
podlagi programa opremljanja in vključuje: sorazmerni del
-

obračunskih stroškov investicije v novo predvideno komunalno opremo in

-

obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo komunalno opremo po veljavnem Odloku o
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Novo mesto - (v
nadaljevanju Splošni odlok)

6.1

Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo

Komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo 1. faze komunalnega opremljanja po
določilih OPPN-SP, določeno s tem programom opremljanja, se izračuna na naslednji način:
KP = (Aparcela · Cpi · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti · Dt)
Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti:
Cpi

Vrsta stroška

Cti

[€/m2]

[€/m2]

138,49

151,28

2,69

2,94

141,18

154,22

Strošek prometnega omrežja

36,58

39,96

Strošek vodovodnega omrežja

1,46

1,60

Skupaj podetapa B2:

38,04

41,56

SKUPAJ B1 in B2:

179,22

195,78

Podetapa B1
Strošek prometnega omrežja
Strošek vodovodnega omrežja
Skupaj podetapa B1:
Podetapa B2

Preglednica 7:

Prikaz vrednosti Cpi in Cti za območje izvedbe 1. faze komunalne opreme po OPPN-SP

V nadaljevanju je pripravljen izračun komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno opremo
za UE MS-1 in UE MS-2 , ob upoštevanju NTP in GP glede na določila OPPN-SP.

6.1.1

Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo za UE MS-1

Investitor v gradnjo objekta na območju UE MS-1 mora skladno z določbami tega programa
opremljanja poravnati naslednji komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo:
Obračunsko območje

Cpi
2
[€/m ]

Cti
2
[€/m ]

enotno obračunsko območje izvedbe 1. faze OPPN-ja

179,22

195,78
SKUPAJ:

Vrednost KP
[€]
940.587,00
940.587,00

Preglednica 8:
Prikaz zneska komunalnega prispevka za predvideni objekt znotraj UE MS-1 za predvideno komunalno
opremo 1. faze komunalnega opremljanja

Podatki, ki so bili uporabljeni v izračunu:
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Dejavnik

Faktor

površina gradbene parcele

3.177

neto tlorisna površina predvidenega objekta

4.320,69

Dp

0,3

Dt

0,7

Kdej

1,3

Preglednica 9:

Prikaz izhodiščnih podatkov, na podlagi katerih je bil izveden izračun komunalnega prispevka

Znesek komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo, katerega bo moral poravnati
investitor v gradnjo objekta na območju UE MS-1, je ocenjen. Točni znesek bo znan, ko bo znana
dejanska NTP predvidenega objekta.
Prikazani znesek komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo, katerega bo moral
dodatno poravnati investitor v gradnjo novega objekta, se indeksira, kot to določa poglavje 5.4.4
Indeksiranje stroškov opremljanja.
S programom opremljanja je predvideno, da bo med investitorjem pozidave na UE MS-1 in občino
sklenjena pogodba o opremljanju za dokončanje 1. faze komunalnega opremljanja po določilih OPPNSP,v kateri bodo podrobneje opredeljene vse medsebojne obveznosti. V tem primeru se bodo
investitorju pri odmeri komunalnega prispevka na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju,
upoštevala njegova vlaganja v dokončanje 1. faze komunalnega opremljanja.

6.1.2 Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo, za UE MS-2
Investitor pozidave na območju UE MS-2 bo za svojo obveznost v zvezi s komunalnim prispevkom
moral skladno z določbami tega programa opremljanja poravnati naslednji komunalni prispevek za
predvideno komunalno opremo:
Obračunsko območje

Cpi
2
[€/m ]

Cti
2
[€/m ]

enotno obračunsko območje izvedbe 1. faze OPPN-ja

179,22

195,78

Vrednost KP
[€]
1.283.751,95

SKUPAJ:

1.283.751,95

Preglednica 10: Prikaz zneska komunalnega prispevka za predvideni objekt znotraj UE MS-2 za predvideno komunalno
opremo 1. faze komunalnega opremljanja

Podatki, ki so bili uporabljeni v izračunu:
Dejavnik
površina gradbene parcele
neto tlorisna površina predvidenega objekta

Faktor
7.080
5.068,97

Dp

0,3

Dt

0,7

Kdej

1,3

Preglednica 11:

Prikaz izhodiščnih podatkov, na podlagi katerih je bil izveden izračun komunalnega prispevka

Znesek komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo, katerega bo moral poravnati
investitor v gradnjo objekta na območju UE MS-1, je ocenjen. Točni znesek bo znan, ko bo znana
dejanska NTP predvidenega objekta.
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S programom opremljanja je predvideno, da bo med investitorjem pozidave na UE MS-2 in občino
sklenjena pogodba o opremljanju za izvedbo večjega dela 1. faze komunalnega opremljanja po
določilih OPPN-SP, v kateri bodo podrobneje opredeljene vse medsebojne obveznosti.
Z izvedbo opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z določili pogodbe o opremljanju
bo investitor v naravi plačal komunalni prispevek za novo načrtovano komunalno opremo, ki jo je
dolžan izvesti v skladu z določili OPPN-SP
zaradi pozidave ureditvene enote MS-2, na kateri
namerava graditi svoje objekte.
Po odmeri komunalnega prispevka investitorju v ureditveni enoti MS -1 na podlagi sprejetega
Programa opremljanja, bo občina izvedla poračun vlaganj investitorja v izgradnjo javne komunalne
infrastrukture, ki je predmet pogodbe o opremljanju, nad deležem oziroma višino stroškov komunalne
opreme, ki po programu opremljanja odpade na ureditveno enoto UE MS-2. Pri poračunu se
investitorju upoštevajo njegova vlaganja oziroma stroški v zvezi z izvedbo komunalne opreme, ki so
skladno z določili zakonodaje zajeti v tem programu opremljanja in so predmet odmere komunalnega
prispevka.
Poračun in vračilo dela stroškov komunalnega opremljanja se izvede po izpolnitvi vseh investitorjevih
obveznosti, določenih s pogodbo o opremljanju.
Predvideni rok za poračun in vračilo je eno leto po plačilu komunalnega prispevka na podlagi
pravnomočne odločbe o odmeri komunalnega prispevka investitorju na UE MS-1. V ta namen se
potrebna sredstva za vračilo zagotovijo v proračunu občine, zato se končni rok plačila določi v aneksu
k pogodbi o opremljanju.
Investitor je upravičen do povračila stroškov gradnje v sorazmernem deležu oziroma odstotku delitve
stroškov komunalnega opremljanja, določenem ob upoštevanju gradbenih parcel in neto tlorisnih
površin objektov za ureditvenem območju UE MS-1 in UE MS-2 brez upoštevanja faktorja dejavnosti,
vendar največ do zneska odmerjenega komunalnega prispevka za zgrajeno novo komunalno
infrastrukturo investitorju na UE MS-1,
Višina komunalnega prispevka po posameznih ureditvenih enotah in razmerje med delitvijo stroškov,
ki se uporablja pri poračunu komunalnega prispevka po sklenjeni pogodbi o opremljanju z
investitorjem v UE MS-2, je razvidno iz naslednje tabele:
KP – faktor
1,30

%

KP – faktor
1,00

ureditvena enota

GP (m2)

NTP (m2)

%

UE MS-1

3.177,00

4.320,69

940.587,00

42,29

762.948,02

41,50

UE MS-2

7.080,00

5.068,97

1.283.751,95

57,71

1.075.348,68

58,50

Preglednica 12: Znesek komunalnega prispevka z in brez upoštevanja faktorja dejavnosti za izvedbo 1. faze komunalnega
opremljanja območja OPPN-SP

Investitor gradnje v UE MS-2 je po izgradnji komunalne opreme na podlagi programa
opremljanja upravičen do vračila vlaganj nad zneskom 1.075.348,68 EUR (če se dejanska
vrednost zgrajene komunalne opreme skupno ne spremeni več kot 10%), oziroma nad 58,50%
obračunskih stroškov komunalnega opremljanja oziroma nad višino komunalnega prispevka
brez upoštevanja faktorja dejavnosti, vendar ne več od višine dejansko odmerjenega
komunalnega prispevka investitorju v UE MS-1. Predvidena vrednost gradnje komunalne
opreme po pogodbi o opremljanju, sklenjeni z investitorjem na UE MS-2 z DDV znaša
986.221,86 EUR. Dodatno investitor v UE MS-2 v javno rabo in last vlaga še nepremičnine,
preko katerih bo potekala servisna cesta, v skupni vrednosti € 706.680,00 z DDV.
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Ker pa je posamezno vrsto komunalne opreme za dokončno izvedbo podetape B2 potrebno še
zgraditi, se za strošek njene izvedbe sklene pogodba o opremljanju z investitorjem v območje MS-1
Ocenjeni stroški, potrebni za dokončanje 1. faze OPPN-SP, podetapa B2 so prikazani v naslednji
preglednici in znašajo:
Znesek [S]
[€]

Vrsta stroška

DDV

Vir stroška

Podetapa B2 – predvideni stroški dokončanja del
Strošek izgradnje servisne ceste JC2,
vključno z ureditvijo meteorne kanalizacije
Stroški izgradnje javne razsvetljave v sklopu
ureditve servisne ceste JC 2
Stroški izgradnje vodovodnega omrežja
Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora
SKUPAJ:
Preglednica 13:

45.264,00

z DDV

13.200,00

z DDV

15.000,00

brez DDV

6.000,00

z DDV

IBT d.d.; Locus d.o.o.
Soča Projekt d.o.o.; Locus
d.o.o.
Komunala Novo mesto d.o.o.;
Locus d.o.o.
Locus d.o.o.

68.720,00

Prikaz vrednosti stroškov, ki so še potrebni za dokončanje komunalnega opremljanja 1. faze OPPN-SP

Naslednja preglednica prikazuje predviden način in delež financiranja celotne komunalne opreme iz 1.
faze OPPN-sp po posameznem investitorju:
Vrsta stroška

Znesek [S]
[€]

DDV

Nosilec stroška

Podetapa B1
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo
2
servisne ceste JC 2 – 1.230 m (Revoz)
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo
2
servisne ceste JC 2 – 510 m (KID)
Strošek izgradnje servisne ceste JC2,
vključno z ureditvijo križišča, izgradnje
hodnika za pešce in kolesarske steze ob DC
ter ureditve meteorne kanalizacije
Strošek izvedbe začasne meteorne
kanalizacije

369.000,00

z DDV

Hofer trgovina

128.520,00

z DDV

Hofer trgovina

665.994,06

z DDV

Hofer trgovina

8.640,00

z DDV

Hofer trgovina

Izgradnja vodovodnega omrežja

27.606,50

brez DDV

Hofer trgovina

Izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve
servisne ceste JC 2 ter ob državni cesti in
križišču servisne z državno cesto

55.200,00

z DDV

Hofer trgovina

105.600,00

z DDV

Hofer trgovina

26.400,00

z DDV

Hofer trgovina

7.138,80

z DDV

Hofer trgovina

54.000,00

z DDV

Hofer trgovina

Semaforizacija križišča
Kabelska povezava semaforiziranih križišč
državne ceste
Izdelava programa opremljanja
Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora
Skupaj podetapa B1:

1.448.099,36

Hofer trgovina

Podetapa B2
Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo
servisne ceste JC 2 – 830 m2
Strošek izgradnje servisne ceste JC2,
vključno z ureditvijo meteorne kanalizacije –
do plinske postaje
Strošek izgradnje servisne ceste JC2,
vključno z ureditvijo meteorne kanalizacije –
od plinske postaje + obrabni sloj

209.160,00

z DDV

Hofer trgovina

99.900,00

z DDV

Hofer trgovina

45.264,00

z DDV

Investitor na UE MS-2

Izgradnja vodovodnega omrežja

15.000,00

brez DDV

Investitor na UE MS-2

Izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve
servisne ceste JC 2

13.200,00

z DDV

Investitor na UE MS-2

1.674,00

z DDV

Hofer trgovina

Stroški izdelave programa opremljanja
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Znesek [S]
[€]

Vrsta stroška
Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora

Preglednica 14:

6.2

6.000,00

DDV
z DDV

Nosilec stroška
Investitor na UE MS-2

Skupaj podetapa B2:

310.734,00

Hofer trgovina

Skupaj podetapa B2:

79.464,00

Investitor na UE MS-2

SKUPAJ B1 in B2:

1.838.297,36

Prikaz investitorja v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme

Izračun komunalnega prispevka za obstoječo – že zgrajeno komunalno
opremo

Komunalnemu prispevku za predvideno komunalno opremo, določeno s tem programom opremljanja,
sprejetim z odlokom, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo.
Navedeno določa Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnegaprispevka za območje Mestne
občineNovo mesto, UR.l. RS; 62/2010 - Odlok, ki v 4. odstavku 11. člena pravi:
»Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi
predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega
opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške.
Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi
10. člena tega odloka ob upoštevanju določil 4. člena odloka. To pomeni:
Cpij skupni = Cpij obstoječi + Cpij investicija
Ctij skupni = Ctij obstoječi + Ctij investicija
kjer je:
Cpij skupni Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije,
Ctij skupni Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije,
Cpij obstoječi Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov,
Ctij obstoječi Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov,
Cpij investicija Cpij, ki je predmet investicije,
Ctij investicija Ctij, ki je predmet investicije.«
Iz dokumentacije OPPN-SP
zgraditi:

je razvidno, da je na območju izvedbe 1. faze OPPN-SP potrebno

-

sekundarno prometno omrežje

-

sekundarno vodovodno omrežje,

zato se investitorjem v primeru, da bodo na podlagi pogodbe o opremljanju sami zgradili in financirali
navedeno komunalno opremo, po veljavnem odloku za obračun komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo odmeri komunalni prispevek za:
-

primarno omrežje cest (C1- omrežje cest – delno opremljeno območje)

-

primarno in sekundarno omrežje kanalizacije (K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje)

-

primarno omrežje vodovoda (V1 – omrežje vodovoda – delno opremljeno območje)

-

objekte ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki – območje celotne občine)

-

odprte javne površine (JP – odprte javne površine – območje naselja Novo mesto)
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V primeru sprememb sedanjega odloka, se upošteva določbe vsakokrat veljavnega oziroma
Spolšnega odloka MoNM.
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7

OSTALA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Za popolno opremo območja je potrebno izvesti prestavitev obstoječega državnega plinovodnega
omrežja, v lasti podjetja Geoplin.
Med lastnikom omrežja in investitorjem je bil sklenjen dogovor, da investitor na lastne stroške izvede
prestavitev obstoječega plinovodnega omrežja na novo lokacijo, vključno s postavitvijo plinske
postaje.
Ker gre v tem primeru za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je predmet koncesije, MO
Novo mesto za predvidena dela ne more obračunati komunalnega prispevka. Nastale stroške si lahko
medsebojno delita investitorja v gradnjo na UE MS-1 in UE MS-2.
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TERMINSKI PLAN

Izgradnja podetape B1 se bo pričela izvajati takoj po sklenitvi pogodbe o opremljanju, katero
dogovorita mestna občina Novo mesto in zainteresiran investitor.
Dela znotraj podetape B1 in del del znotraj podetape B2 bodo izvedena do predvidoma konca leta
2012.
Podetapa B2 oziroma tisti del podetape B2, ki še ni zgrajen, se zgradi oziroma dokonča, ko
zaintereserani investitor pokaže interes za pozidavo UE MS-1.
Podrobnejši plan del prikazuje naslednja preglednica:
Vrsta dela
Izdelava projektne dokumentacije
Pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic nazemljiških
parcelah, ki bodo služile komunalni opremi

Rok izvedbe
že izdelana
že pridobljena

Začetek gradnje komunalne opreme

poletje 2012

Zaključek gradnje komunalne opreme

poletje 2013

Tehnični pregled

jesen 2013

Uporabno dovoljenje

jesen 2013

Preglednica 15:

Predvideni terminski plan del izvedbe 1. faze komunalnega opremljanja območja OPPN-SP
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PRILOGA – GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

Grafični del obsega:
-

Karto 1 – Faznost izgradnje komunalne opreme

-

Karto 2 – Prikaz obračunskega območja 1. faze OPPN-ja

Dodatno sta gradivu priloženi karti infrastrukture, ki sta del dokumentacije OPPN-ja:
-

Zbirna situacija komunalne infrastrukture – 1. faza

-

Situacija cestnega omrežja - 1. faza

Ker pa že obstaja podrobnejše gradivo, ki prikazuje izgradnjo komunalne opreme celotne 1. faze in
delno tudi 2. faze, se to gradivo vključi v grafični del programa opremljanja. Gradivo predstavljajo:
-

Situacija prometne ureditve

-

Situacija odvodnjavanja

-

Zbirna situacija komunalnih vodov
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LEGENDA
UE MS-1
UE MS-2
UE MS-3
UE MS-4
UE MS-5
UE MS-6
UE SS-1
UE SS-2
UE SS-3
UE PA-1
UE CE
1. faza izvedbe
Meje ureditvenih enot (UE)

MS-1

Naziv UE

Projekt:

LOCUS

792
Risba:
Vsebina projekta:
Vodja projekta:
Strokovna skupina:

Karta 1 - Faznost izgradnje komunalne opreme
Datum: september 2011
Merilo:
List: 1
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