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ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
ZA OBMOČJE OPREMLJANJA »UN OBRTNO-INDUSTRIJSKA CONA LIVADA« IN
ODLOKU O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE
OPREMLJANJA »UN OBRTNO-INDUSTRIJSKA CONA LIVADA« - 1. OBRAVNAVA

1. UVOD

Mestna občina Novo mesto je za ureditev poslovno industrijske cone v Bršljinu sprejela Odlok o
Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko Livada (Uradni list RS, št. 70/99, 43/08, Dolenjski uradni
list št. 1/17 - v nadaljevanju UN Livada). Z njim je poleg določitve gradbenih parcel, pogojev za gradnjo
novih objektov, dopustnih prizidav in nadzidave nekdanjih vojaških skladišč in ostalih obstoječih
objektov, načrtovana tudi potrebna javna prometna, komunalna in energetska infrastruktura z
navezavami na obstoječo javno infrastrukturo.
Odlok o UN Livada je osnovni dokument za realizacijo pozidave in komunalno opremljanje zemljišč
na območju UN Livada, razumevanje poimenovanj faz gradnje in obveznosti investitorjev ter lastnikov
nepremičnin pri komunalnem opremljanju zemljišč.
2.

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Pripravo, vsebino in sprejem programa opremljanja določa Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni
list RS, št. 61/17) s podzakonskim predpisom. To je Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o
izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)
Odlok in Program opremljanja za novo načrtovano komunalno opremo je potrebno izdelati in sprejeti
zaradi osnov za odmero komunalnega prispevka investitorjem in lastnikom objektov na območju UN
Livada v zvezi s priključitvijo na načrtovano komunalno opremo, zgrajeno s strani MONM.
Z Odlokom in Programom opremljanja so ocenjeni stroški komunalnega opremljanja zemljišč in stroški
na enoto mere, potrebni za izračun višine komunalnega prispevka za novo komunalno opremo po
zakonsko predpisani enačbi, ki odpade na posameznega investitorja ali lastnika obstoječega objekta.
Po sprejetju Odloka bo možen tudi poračun vlaganj s posameznimi investitorji, ki so z dovoljenjem
MONM vlagali v komunalno opremljanje zemljišč skladno z določili UN Livada, izdelano projektno
dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.
3.

OCENA STANJA

MONM je komunalno ureditev območja UN Livada namerava izvesti takoj po odkupu zemljišč in
nekdanjih vojaških objektov od Ministrstva za obrambo, zato je pri prodaji nekdanjih vojaških objektov

s pripadajočimi zemljišči zainteresirane obrtnike s kupoprodajnimi pogodbami zavezala k
sofinanciranju gradnje načrtovane nove komunalne opreme v skladu z določili UN Livada. Poleg tega
so bile vsem investitorjem na območju UN Livada pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novih
objektov, prizidav, nadzidav in sprememb namembnosti obstoječih objektov izdane odločbe o odmeri
komunalnega prispevka, v katerih jim je bil obračunan le komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo z obrazložitvijo, da jim bo komunalni prispevek za novo komunalno opremo odmerjen po
izgradnji komunalne opreme, na podlagi sprejetega programa opremljanja zemljišč na območju UN
Livada.
Izgradnja komunalne opreme se je večkrat zamaknila zaradi številnih sprememb zakonodaje v
navedenem obdobju. Po ureditvi lastniških odnosov se je zamik pojavil zaradi večkratnih sprememb
in dopolnitev UN Livada. Pri tem je MONM za sofinanciranje komunalne opreme UN Livada poskušala
pridobiti tudi državna oz. evropska sredstva. K izvedbi 1. faze komunalnega opremljanja zemljišč je
zato pristopila v letih 2018 in 2019, ko je uspela pridobiti tudi državna in evropska sredstva. Pri
podlagah za odmero komunalnega prispevka v skladu z 11. členom Uredbe in določitvi obračunskih
stroškov nove komunalne opreme so pridobljena sredstva iz drugih virov odšteta od skupnih stroškov,
kot je razvidno tudi iz priloženega odloka in programa opremljanja. Komunalni prispevek, ki se bo
odmerjal zavezancem na območju UN Livada, bo zato v primerjavi z drugimi območji tudi bistveno
nižji.
V letu 2021 MONM nadaljuje z 2. fazo komunalnega opremljanja zemljišč, ki bo predvidoma
zaključena do konca leta 2022.
4. CILJI IN NAČELA ODLOKA

Cilj in načela odloka sledijo zakonodaji in podzakonskim aktom.
S sprejetjem predmetnega Odloka in Programa opremljanja za novo načrtovano komunalno opremo
bodo sprejete osnove za odmero komunalnega prispevka na območju UN Livada in poračun vlaganj
posameznih investitorjev v izgradnjo dela komunalne opreme v skladu z določili UN Livada na podlagi
sklenjenih pogodb z MONM.
5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

S sprejetjem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtnoindustrijska cona Livada« bodo sprejete podlage za izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka.
Za pozidana stavbna zemljišča bodo lastnikom obstoječih objektov odločbe o odmeri komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo izdane po uradni dolžnosti. Pri novogradnjah pa bo
investitorjem pred izdajo gradbenega dovoljenja lahko odmerjen tudi komunalni prispevek za novo
komunalno opremo.
Sprejetje predlaganega odloka bo vplivalo na povečanje prihodkov iz naslova komunalnega prispevka
in postopno povračilo vloženih sredstev MONM v investicijo oziroma vloženih sredstev v zvezi z
izvedbo komunalnega opremljanja zemljišč na območju UN Livada.

Pripravila:
Darja Plantan
podsekretarka za investicije
Stanislava Bjelajac
vodja Oddelka za premoženjske zadeve
dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave
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1. SPLOŠNI DEL ELABORATA O PROGRAMU OPREMLJANJA
1.1. Podatki o pripravljavcu in izdelovalcu
Pripravljavec:

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Telefon:
E-pošta:

(07) 39-39-206
mestna.obcina@novomesto.si

Matična številka:
5883288
Identifikacijska številka: SI48768111
župan:

mag. Gregor Macedoni

Izdelovalec:

Espri d.o.o.
Novi trg 11
8000 Novo mesto

Telefon:
E-pošta:

(07) 39-35-700
blaz.malensek@espri.si

Matična številka:
5431484
Identifikacijska številka: SI39899926
direktor:

mag. Blaž Malenšek

1.2. Okrajšave in pojmi
»ZUreP-2« - Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
»Uredba« - Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19).
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki
ga zavezanka ali zavezanec plača občini.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lastnik zemljišča, ki je na novo
opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja ali investitor oziroma lastnik objekta, ki se na
novo priključuje na komunalno opremo iz programa opremljanja.
Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in
naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami – po Zakonu o graditvi
objektov.
Komunalna oprema je obširneje definirana v 148. členu ZUreP-2, glede na vsebino tega programa
opremljanja pa je relevantna predvsem prva alineja, ki pravi: »objekti in omrežja infrastrukture za
izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja«
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in tretja alineja, ki pravi: »objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in
druge javne površine v javni lasti«.
Nova komunalna oprema je komunalna oprema, ki jo je treba izvesti za opremljanje stavbnih zemljišč na
območju opremljanja.

1.3. Namen izdelave programa opremljanja
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno-industrijska cona Livada« (v
nadaljevanju program opremljanja) je:
−
−
−

podlaga za opremljanje z novo komunalno opremo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve,
načrtovane z občinskim prostorskim aktom izvedejo in služijo svojemu namenu,
podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč,
podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na
podlagi odločbe plača občini.

Program opremljanja se po določilih 154. člena Zakona o urejanju prostora pripravi na podlagi občinskega
prostorskega načrta (OPN) ali občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ob upoštevanju
podzakonskih predpisov, to je 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.
Program, sprejet v obliki odloka, predstavlja pravno podlago za izdajo odločb, ki jih občina izda
zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in za poračun vlaganj
investitorjev v komunalno opremo na podlagi sklenjenih pogodb.
Program opremljanja je torej dokument, s katerim se ovrednoti komunalno opremo, opredeljeno s
prostorskim aktom in za območje opremljanja določi vse potrebne parametre za določitev stroškov na
enoto mere, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka investitorjem na predmetnem območju po
zakonsko predpisani enačbi za izračun komunalnega prispevka.
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka s plačilom komunalnega prispevka zagotavljajo sorazmerni
delež finančnih sredstev za izgradnjo komunalne opreme v območju opremljanja. Pri tem občina jamči
zavezancu, ki je oz. bo plačal komunalni prispevek, da bo komunalna oprema zgrajena v roku in obsegu,
kot to določa program opremljanja in bo lahko nanjo priključil svoj objekt.
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1.4. Opis območja programa opremljanja
Obračunsko območje zajema območje ob Straški cesti v Novem mesti. Za območje je sprejet poseben
izvedbeni prostorski akt, t.j. Odlok o Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada (Uradni list
RS, št. 70/99, 43/08, Dolenjski uradni list, št. 1/17 – v nadaljevanju UN Livada), ki podrobneje opredeljuje
načrtovano prostorsko ureditev območja.
Gre za bivše vojaško območje, ki je bilo do sprejetja prostorskega akta formalno prostorsko nedefinirano,
lastniško ter zemljiško-knjižno neurejeno, v infrastrukturnem smislu pa minimalno opremljeno. Danes je
stanje drugačno, saj je Mestna občina Novo mesto že pred časom sprejela prostorski akt, ki tudi ustreza
dejanskemu stanu na terenu, opravljeni so bili vsi potrebni odkupi zemljišč, ustrezne parcelacije in vpisi v
zemljiško knjigo, Občina pa je v letu 2018 tudi zaključila obširen projekt komunalnega opremljanja večine
območja, za katerega je pridobila tudi nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Dokončanje komunalnega opremljanja cone bo izvedeno predvidoma do konca leta 2022.
Slika: Lokacija območja na ortofoto posnetku

Vir ortofoto posnetka: Prostorski informacijski sistem občin (PISO), september 2020

Po parcelaciji, kot je veljala v času priprave zadnjih sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v
letu 2017) so na območju opremljanja naslednje parcele (nekatere deloma): 10/2, 20/2, 25/2,
20/3, 20/4, 20/5, 11/6, 20/6, 11/7, 20/7, 25/7, 10/8, 11/8, 20/8, 11/9, 20/9, 20/10, 10/11, 10/12,
1054/1, 1054/2, 1054/3, 1061/1, 1071/1, 1071/6, 1163/1, 1163/1, 136/7, 139/1, 139/2, 139/3,
577/1, 577/2, 578/10, 578/11, 578/12, 578/13, 578/14, 578/15, 578/16, 578/17, 578/18, 578/2,
578/25, 578/26, 578/27, 578/28, 578/29, 578/30, 578/32, 578/33, 578/36, 578/37, 578/38,
578/39, 578/41, 578/42, 578/44, 578/46, 578/48, 578/49, 578/50, 578/51, 578/52, 578/53,
578/54, 578/55, 578/56, 578/57, 578/58, 578/59, 578/60, 578/61, 578/62, 578/63, 578/64,
578/65, 578/66, 578/67, 578/68, 578/69, 578/70, 578/71, 578/8, 587/4, 587/6, 587/8, 587/14,
587/15, 587/16, 587/17, 587/9, 589/3, 589/4, 589/5, 589/6, 589/7, 589/8, 591/1, 591/3 in 591/4,
vse k.o. Bršljin.
Velikost območja je cca 15,6 ha.
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V postopku izvedbe komunalne opreme, parcelacije predvidenih parcel za gradnjo objektov in podobnih
aktivnostih lahko pride in je na nekaterih delih tudi že prišlo do spremembe parcelnih meja in številk.
Uredba pravi, da program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del. V ta namen so temu dokumentu
dodani grafični prikazi območja opremljanja, nove komunalne opreme in zemljišč, ki jih je bilo treba
pridobiti.

1.5. Načrtovana prostorska ureditev na območju opremljanja
Krovni občinski prostorski akt (OPN) območje opredeljuje z oznako NM/4-OPPN-c in namensko rabo za
industrijo (oznaka IG) oz. v eni ureditveni enoti za energetiko (oznaka E).
Znotraj območja opremljanja so opredeljene posamezne prostorske enote (A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D –
vsi stavbni otoki in Z, JC – zelenice in ceste), pri čemer so prostorsko izvedbeni pogoji tako v besedilu kot
v grafičnem delu dokumenta predpisani za vsak posamezni stavbni otok ter za infrastrukturno omrežje
posebej.

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

9

UN OBRTNO-INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

Slika: Prikaz prostorskih enot in parcelacije

Vir: SD UN za obrtno-industrijska cona »Livada«, BD projektiranje d.o.o., april 2008

Skoraj celotno območje cone je že pozidano, le delno so vmes med obstoječimi objekti še nekateri
manjši otoki stavbnih zemljišč, kjer je še možna dodatna pozidava. Ker gre za območje
gospodarske cone, gre pri vseh objektih za gospodarske subjekte iz vseh vej gospodarskega
delovanja (trgovina, storitve, proizvodnja, gradbeništvo…).
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2. NAVEDBA UPOŠTEVANE DOKUMENTACIJE
Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage:
1.
2.
3.
4.

predpisi
prostorski akti
razvojni programi
ostala dokumentacija in viri

Predpisi
Pravno podlago za pripravo programa opremljanja predstavljajo naslednji predpisi:
−
−

Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in
Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19).

Programe opremljanja opredeljuje Zakon o urejanju prostora, ki določa, da se opremljanje stavbnih
zemljišč načrtuje na podlagi programa opremljanja. Program opremljanja se sprejme v obliki odloka, ki
predstavlja tudi pravno osnovo za izdajanja odločb za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo na območju, ki ga program opremljanja obravnava.
Pri izdelavi programa opremljanja je upoštevana Uredba kot metodološki okvir priprave programa.
V tem dokumentu ne obravnavamo podrobneje tehničnih podrobnosti same izvedbe komunalne opreme,
saj je to stvar projektne dokumentacije, ampak samo povzemamo osnovne informacije o predvidenih
delih iz izdelane dokumentacije.

Prostorski akt
Območje obravnava Odlok o Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št.
70/99, 43/08, Dolenjski uradni list, št. 1/17 – v nadaljevanju UN LIvada), ki podrobneje določa načrtovane
ureditve v prostoru in predstavlja temeljno strokovno podlago za izdelavo tega programa opremljanja. V
osnovi gre za ureditev gospodarske cone.
Zemljišča na območju cone so seveda opredeljena kot stavbna zemljišča.
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Razvojni programi
Program opremljanja temelji na dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in mora biti skladen z
načrtom razvojnih programov (NRP) občinskih proračunov.

Ostala dokumentacija in viri
V procesu priprave tega programa opremljanja je bila uporabljena tudi vsa ostala razpoložljiva
dokumentacija in s projektom povezani viri, predvsem:

1. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI) »Ureditev cestnega
omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj obrtno industrijske cone Livada«, št. projekta:
PR-R9/2016, izdelovalca Acer Novo mesto, d.o.o., iz avgusta 2016 (PGD) in marca 2017 (PZI),
2. Projekt za izvedbo (PZI) »Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj
obrtno industrijske cone Livada«, št. projekta PZI-156/16, izdelovalca Biro Udovč, Stanislav Udovč
s.p., marec 2017 za podatke o opornih zidovih na območju opremljanja,
3. Računovodske kartice Mestne občine Novo mesto za podatek o stroških dokumentacije, nadzora,
varnosti pri delu in odkupov zemljišč.
4. Končna obračunska situacija izvajalca del I. faze CGP, d.d. in Roletarstva Medle d.o.o.
5. Cenitve zemljišč kot osnova za določitev vrednosti zemljišč, pridobljenih pred letom 2005.
6. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13, Dolenjski uradni list, št. 2/15, 22/16, 16/18 in 6/20)
za določitev osnovnih parametrov obračuna komunalnega prispevka (razmerje med deležem
parcele in deležem bruto tlorisne površine, splošne določbe itd…).
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3. PODATKI O STAVBAH NA OBMOČJU OPREMLJANJA
Za preračun stroškov nove komunalne opreme na enoto mere (to je na m2 gradbene parcele za gradnjo in
na m2 bruto tlorisne površine objekta) se za obračunsko območje prikažejo površine gradbenih parcel in
bruto tlorisne površine objektov na obračunskem območju v skladu z določili Uredbe.
Obravnavano območje je v večjem delu že pozidano, mogoča pa je še izgradnja manjšega števila novih
industrijskih in podobnih objektov za izvajanje gospodarske dejavnosti, na katerih temelji preračun
obračunskih stroškov na enoto mere.
Za obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni na gradbenih parcelah, ki so v prostorskem aktu označene z
oznakami B1-4, B1-5 in C3-1 pred letom 1999 oz. pred uveljavitvijo UN Livada in že tedaj priključeni na
cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje velja, da so bili že v času postavitve delno ali v celoti
komunalno opremljeni in v nadaljevanju niso dobili možnosti uporabe ali priključitve na kakšno novo vrsto
komunalne opreme, ki je ne bi imeli že pred tem. Iz tega razloga se jim ne odmeri komunalni prispevek za
novo komunalno opremo in površine teh objektov oz. stavbnih otokov niso vključene v skupne površine
obračunskega območja. Vseeno pa obračunsko območje zajema celotno območje prostorskega akta, saj
je mogoče tudi na tem območju izvajati dozidave, nadzidave, spremembe namembnosti, nadomestne
gradnje in podobne aktivnosti, pri katerih pa bo prišlo do odmere komunalnega prispevka tudi za novo
komunalno opremo. Za prizidave in dozidave, ki so se že zgodile, so bile investitorjem že izdane odločbe
o plačilu komunalnega prispevka samo za obstoječo komunalno opremo.

3.1. Podatki o predvidenih površinah gradbenih parcel stavb
Za potrebe preračuna stroškov izgradnje nove komunalne opreme na m2 gradbene parcele v obračunskem
območju so v nadaljevanju prikazane površine gradbenih parcel.
Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
Celotno obračunsko območje je veliko cca 15,6 ha, vendar ne predstavlja v celoti površine parcel
zavezancev, saj nekaj prostora zasedejo tudi površine, namenjene grajenemu javnemu dobremu, v tem
primeru predvsem cestam in zelenicam.
Povsem natančno so gradbene parcele posameznih objektov določene v dokumentaciji za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja (projekt DGD), iz parcelacije kot sestavnega dela prostorskega akta pa je
razvidno, da so površine gradbenih parcel po posameznih prostorskih enotah sledeče:
Prostorska enota
A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
A1-5
A1-6
A1-7
A1-8
A1-9
A1-10
A1-11
A2-1
A2-2
A2-3
A2-4

Gradbene parcele v m2
3.370
1.161
2.064
1.961
1.785
3.059
825
1.486
1.208
2.801
10.050
860
13.556
4.339
652

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

13

UN OBRTNO-INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

B1-1
B1-3
C1-1
C1-2
C1-3
C2-1
D-1
Skupaj za obračun

6.081
1.952
3.603
2.978
4.098
13.039
11.038
91.966

Vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju je vsota predvidenih
gradbenih parcel vseh načrtovanih stavb, ki se bodo priključile na posamezno vrsto nove komunalne
opreme oziroma ki jo bodo uporabljale in za katere mora zavezanec plačati komunalni prispevek za novo
komunalno opremo.
Glede na navedeno je skupna površina gradbenih parcel, ki so osnova za preračun stroškov na enoto mere
91.966 m².

3.2. Podatki o predvidenih bruto tlorisnih površinah načrtovanih stavb
Bruto tlorisna površina stavbe se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Kot bruto tlorisne površine
obračunskega območja se šteje seštevek bruto tlorisnih površin vseh predvidenih objektov.
Vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju je vsota bruto tlorisnih
površin vseh že zgrajenih in načrtovanih stavb na območju UN Livada, ki se bodo priključile na posamezno
vrsto nove komunalne opreme oziroma jo bodo uporabljale in za katere mora zavezanec plačati komunalni
prispevek za novo komunalno opremo.
Bruto tlorisne površine že zgrajenih stavb so povzete po podatkih iz uradnih evidenc. Zbrani podatki
kažejo, da je v obračunskem območju že zgrajenih za 39.804,24 m2 bruto tlorisnih površin obstoječih
stavb, katerih lastniki ustrezajo definiciji zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Za obstoječe
objekte, ki so bili na stavbnih otokih, ki so v prostorskem aktu označeni z oznakami B1-4, B1-5 in C3-1
postavljeni pred letom 1999 namreč velja, da so bili že v času postavitve v celoti komunalno opremljeni in
v nadaljevanju niso dobili možnosti uporabe ali priključitve na kakšno novo vrsto komunalne opreme, ki
je ne bi imeli že pred tem, zato se jim ne odmeri komunalni prispevek za novo komunalno opremo in
posledično tudi ne upošteva pri preračunu na enoto mere.
Možne dodatne bruto tlorisne površine še nezgrajenih objektov so ocenjene s strani strokovne službe
Mestne občine Novo mesto na podlagi določil prostorskega akta Ta ocena znaša še dodatnih cca 3.988
bruto tlorisnih površin m2.
V fazi izvedbe so možna tudi večja odstopanja od tu navedene predpostavke, vse v skladu z določili
prostorskega akta.
Seštevek vseh na ta način ocenjenih bruto tlorisnih površin objektov v območju opremljanja je tako 43.793
m2 kar predstavlja osnovo za preračun stroškov na enoto.
Pri izdaji vsake posamezne odločbe se bo upoštevala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
(DGD), ki jo bo investitor predložil ob vlogi.
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4. OPIS OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME TER DRUGE GOSPODARSKE
JAVNE INFRASTRUKTURE

V programu opremljanja je skladno s prostorskim aktom in izdelano tehnično dokumentacijo predvidena
izgradnja oz. ureditev naslednje komunalne opreme:
−
−
−

cestnega omrežja, vključno s cestno razsvetljavo,
fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja in
vodovodnega omrežja.

Izgradnja telekomunikacijskega in elektroenergetskega omrežja ni stvar programa opremljanja, saj ne gre
za lokalno gospodarsko javno službo in se zanjo ne odmerja komunalni prispevek. Breme rekonstrukcije
ali morebitne nadgradnje bremeni izključno upravljavce te infrastrukture.
V nadaljevanju v finančnem delu obravnavamo samo javni del te infrastrukture in se ne ukvarjamo s
komunalnimi vodi, ki nimajo javnega statusa.
Sledi kratek opis:
−
−

obstoječega stanja komunalne opreme in
predvidene komunalne opreme.

4.1. Opis obstoječe infrastrukture
Na večjem delu območju opremljanja se nahajajo nekdanja vojaška skladišča, ki so bila pred izvedbo
projekta komunalnega opremljanja opremljena le z notranjimi makadamskimi potmi in brez vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja, kar je v veliki meri vplivalo na zasnovo območja. To pomeni, da je sicer del
infrastrukture že obstajal, vendar ne na ravni ali zasnovi, ki bi zadoščala za predvideno raven gospodarske
aktivnosti, kot je predvidena s prostorskim aktom. Prav tako je bil del te infrastrukture povsem dotrajan
in tudi lastniško in zemljiško-knjižno neurejen.
Glede na predvideno prostorsko in infrastrukturno zasnovo na območju niso bile zgrajene javne ceste,
pločniki in razsvetljava, vodovod pa ni zagotavljal v celoti zadovoljive oskrbe s pitno, sanitarno in požarno
vodo, saj je šlo v nekem delu še vedno za star vojaški vodovod. Za predvideno novo pozidavo na večini
parcel tudi ni bila zadovoljivo urejena meteorna in fekalna kanalizacija. Del objektov na vhodu v območje
opremljanja je bil priključen na obstoječo komunalno opremo.

4.2. Predvidena nova komunalna oprema
Tehnični opis je na kratko povzet po projektu za izvedbo PZI »Ureditev cestnega omrežja in gospodarske
javne infrastrukture znotraj obrtno industrijske cone Livada«, ki ga je marca 2017 izdelalo podjetje Acer
Novo mesto, d.o.o. Podrobnosti so navedene v samem projektu.
Cestno omrežje
Koncept prometne ureditve temelji na navezovanju predvidenega cestnega omrežja znotraj cone na
obstoječe cestno omrežje. Kot centralni dostop se ohranja priključek na Straško cesto pri RTP Bršljin.
V sklopu izgradnje cestnega omrežja je predvidena naslednja gradnja:
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−
−
−
−

ceste JC1 v celoti;
ceste JC2 od priključka na cesto JP1 do profila P_JC2-7;
ceste JC3 v celoti in
ceste JC5 od priključka na cesto JP1, v km 0,275, do profila P_JC5-8, ter priključek na cesto JP1 v
km 0,125.

Cesta JC 1 predstavlja centralni priključek cone na občinsko cesto (Straška cesta). Cesta JC 1 je glavna
notranja dostopna cesta, na katero se priključujejo ostale notranje ceste. Cesta JC1 poteka od obstoječega
priključka na Straški cesti, na jugozahodu cone, v smeri proti severu in severovzhodu ter se v km 0,640
zaključi v bližini obstoječega viadukta regionalne ceste. Dolžina ceste JC 1 je 640,0 m.
Cesta JC 2 se navezuje na cesto JC 1 v km 0,440. Njena izvedba je predvidena v dveh fazah. Poteka v smeri
proti jugovzhodu ob podjetju Remos d.o.o. do železniške proge, kjer se zaključi obdelava in se predvidi
navezava na obstoječe stanje. Faza 1 predvideva izvedbo prvih 120,0 m ceste, Faza 2 pa še preostalih 60
m. Zaključni slepi zavihek ceste služi kot obračališče. Celotna dolžina ceste JC 2 je 180,0 m.
Cesta JC 3 se navezuje na cesto JC 1 v km 0,340 in predstavlja slepi krak notranje ceste proti vzhodu.
Dolžina ceste JC 3 je 130,0 m.
Cesta JC 5 je sestavljena iz dveh odsekov, ki se izvedeta v dveh fazah. Cesta JC5 se dvakrat priključuje na
cesto JC1, in sicer v km 0,125 (Faza 2) in v km 0,275 (Faza 1). V sklopu Faze 1 se predvidi izvedba odseka
od profila P_JP5-1 do profila P_JP5-8, v dolžini 146,0 m. V sklopu Faze 2 pa je predvidena izvedba odseka
od profila P_JP5-17 do profila P_JP5-23 v dolžini 117,0 m.
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Prečni profili cest so sledeči:
Cesta JC1, JC2, JC5:
- vozišče
2 x 3,00 m = 6,00 m
- robni pas
2 x 0,25 m = 0,50 m
- pločnik za pešce
2 x 1,25 m = 1,25 m
- bankina / berma
1 x 0,50 m = 0,50 m
- bankina na strani pločnika
1 x 0,25 m = 0,25 m
- Skupaj
8,50 m
Cesta JC3:
- vozišče
- bankina / berma
- Skupaj

2 x 3,00 m = 6,00 m
2 x 0,50 m = 1,00 m
7,00 m

Predvidena je naslednja voziščna konstrukcija:
Vozni pasovi, priključki in parkirna mesta:
- AC 11 surf B 50/70, A3
- AC 32 base B 50/70, A3
- tampon drobljenec 0,06/60 mm - D 32
- kamnita posteljica
Skupaj
Pločnik:
- AC 8 surf B 70/100, A5
- tampon drobljenec 0,06/60 mm - D 32
- kamnita posteljica
Skupaj

5 cm
10 cm
25 cm
30 cm
70 cm

5 cm
25 cm
30 cm
60 cm

Površinska voda z vozišča, parkirnih mest in pločnika za pešce se s prečnim in vzdolžnimi nagibi vozišča
odvaja v cestne požiralnike z vtočnimi rešetkami ter naprej v predvideno padavinsko kanalizacijo. Planum
temeljnih tal se odvodnjava preko predvidenih drenaž DD DN 100.
Na območju urejanja se na cestah JC1, JC2 in JC5 predvidi enostranski pločnik za pešce. Širina pločnika
znaša 1,25 m in je določena ob upoštevanju prometnega profila pešca + varnostna širina 0,50 m. Pločnik
se od vozišča višinsko loči (dvigne) za 15 cm z betonskim robnikom 15/25 cm ter zaključi z betonskim
robnikom 5/20 cm.
Predvidena je izvedba in postavitev nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije glede na novo
ureditev.
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Komunalna kanalizacija
Na območju urejanja se uredi ločeni sistem kanalizacije. Predvidena je izgradnja kanalizacije
komunalnih odpadni vod, ki bo odvajala komunalno odpadno vodo iz celotnega območja obrtno –
industrijske cone v smeri Bršljinske ceste. Obstoječi kanalizacijski priključek objekt Remos Novo mesto
d.o.o., ki je speljan severno v smeri viadukta regionalne ceste se ohrani.
Navezava kanalizacije na obstoječo kanalizacijo se izvede v križišču Vavpotičeve ulice in Bršljinske ceste.
Investitor namerava predvidene ureditve izvajati v dveh fazah. Fazna ureditev ureditvi kanalizacije sledi
predvideni fazni ureditvi cestnega omrežja.
I. faza
V sklopu prve faze je predvidena izgradnja sledečih komunalnih kanalov:
− Kanal K1.1; trasa kanala dolžine 603.08 m se prične v osrednjem delu trase ceste JC2, poteka v
cesti ter le to zapusti in se nadaljuje v smeri jug po zasebnih zemljiščih. Nato preide na območje
ceste JC5, poteka v cesti ter v križišču cest JC5 in JC6 preide na slednjo ter nadaljuje potek po
Vavpotičevi ulici do obstoječega jaška na mešanem kanalu BC DN300 v bližini objekta Tiskarna
Novo mesto d.d., na osrednjem delu parcele št. 1054/12 k.o. Bršljin. Navezava na navedeni jašek
je začasna saj je predvideno, da se v drugi fazi izvede preostali del kanala (kanal K1) vzdolž
Vavpotičeve ulice.
− Kanal K2; trasa kanala dolžine 124,65 m se prične v križišču ceste JC1 in JC5, poteka v cesti JC5
ter se v križišču ceste JC5 in JC6 na parceli št. 1054/10 k.o. Bršljin naveže na predvideni kanal
K1.1.
− Kanal K3; zgrajeni bodo 4 m kanala K3.
− Kanal K4; trasa kanala dolžine 115,30 m se prične na začetnem delu trase ceste JC3, poteka v cesti
ter se na območju parcele št. 578/71 k.o. Bršljin naveže na predvideni kanal K1.1..
II. faza
V sklopu druge faze je predvidena izgradnja sledečih komunalnih kanalov:
− Kanal K1; trasa kanala dolžine 271,60 m predstavlja nadaljevanje kanala K1.1, katerega se v okviru
izvedbe I. faze začasno zaključi z navezavo na obstoječi jašek mešanega kanala BC DN300 v bližini
objekta Tiskarna Novo mesto d.d., na osrednjem delu parcele št. 1054/12 k.o. Bršljin. Z izvedbo
kanala K1 se zajame kanal K1.1, trasa pa se spelje vzdolž Vavpotičeve ulice. Trasa kanala se zaključi
v obstoječem jašku mešane kanalizacije na območju križišča Vavpotičeve ulice in Bršljinske ceste.
Tehnična izvedba komunalne kanalizacije
Komunalna kanalizacija se izvede s kanalizacijskimi cevmi iz armiranega poliestra nazivne togosti
SN10.000. Pri izvedbi kanalov je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna kanala. Cevi se
spajajo s spojkami in gumijastimi tesnili. Na vseh lomih trase javnih kanalov se postavijo revizijski jaški
premera Ds800 mm in Ds1000 mm. Revizijski jaški se opremijo z litoželeznimi pokrovi razreda D400
(nosilnosti 400kN). Priključki se izvedejo s PVC UKC cevmi
minimalne dimenzije DN150 ali več in temenske togosti SN8.
Padavinska kanalizacija
Večji del območja urejanja se preko novo predvidene padavinske kanalizacije ter preko novega
izpusta odvede v Bršljinski potok. Obstoječa padavinska kanalizacija na vzhodnem delu območja, ki vodi
do obstoječega izpusta namreč ne omogoča zadostnega pretoka za območje
končnega stanja ureditve gospodarske cone. Slednja se ohrani za manjši del prispevnih površin
na vzhodnem delu območja obrtno – industrijske cone.
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Padavinske vode se tako odvede v Bršljinski potok preko novega izpusta, ki se nahaja na parceli
št. 185/2 k.o. Bršljin. Padavinska voda se od izpusta iz kanalizacije po navedeni parceli odvede
preko novega odprtega jarka do izpusta v Bršljinski potok na parceli št. 1147/2 k.o. Bršljin. Odprti jarek se
izvede iz kamna položenega v beton.
Investitor namerava predvidene ureditve izvajati v dveh fazah. Fazna ureditev padavinske kanalizacije
sledi predvideni fazni ureditvi cestnega omrežja.
I. faza
V sklopu prve faze je predvidena izgradnja sledečih padavinskih kanalov:
− Kanal P1; kanal dolžine 81,94 m se nahaja na zahodnem delu območja, poteka ob cesti JC1 ter se
navezuje na padavinsko kanalizacijo ob Straški cesti.
− Kanal P2; kanal dolžine 337,64 m poteka najprej v osrednjem delu trase ceste JC1 v smeri jug, v
križišču cest JC1 in JC5 se preusmeri na slednjo ter tako poteka najprej v smeri vzhod, nadalje v
smeri sever ter pred betonarno zavije v smeri potoka. Trasa kanalizacije se zaključi na brežini, kjer
je predviden izpust v predvideni odprti kanal, ki se ga spelje v Bršljinski potok. Odprti kanal se
izvede iz kamna položenega v beton. Na izpustu kanalizacije v odprti kanal se namesti nepovratna
loputa.
− Kanal P3; trasa kanala dolžine 362 m se prične v severnem delu ceste JC1 in poteka v smeri jug, v
križišču cest JC1 in JC5 se preusmeri na slednjo ter poteka v smeri vzhod in se za betonarno na
parceli št. 139/6 k.o. Bršljin naveže predvideni kanal P2, ki vodi do predvidenega izpusta v
Bršljinski potok.
− Kanal P4; trasa kanala dolžine 436,49 m se prične v severnem delu trase ceste JC1, poteka v smeri
vzhod proti železnici ter nato v smeri jug po trasi bodoče ceste JC2. Kanal P4 cesto JC2 zapusti in
poteka v smeri jug po zasebnih zemljiščih ter se na parceli št. št. 578/101 k.o. Bršljin naveže na
predvideni padavinski kanal P3. Padavinska voda iz kanala P4 se tako preko predvidenih kanalov
odvede do predvidenega izpusta v Bršljinski potok.
− Kanal P4.1; trasa kanala dolžine 154,05 m se prične v začetnem delu trase ceste JC3, poteka do
konca trase predvidene ceste ter se na območju parcele št. 578/71 naveže na predvideni kanal
P4. Padavinska voda iz kanala P4.1 se tako preko predvidenih kanalov odvede do predvidenega
izpusta v Bršljinski potok.
− Kanal P4.2; trasa kanala dolžine 50,59 m se prične na koncu trase predvidene ceste JC1, poteka
proti jugo-vzhodu ter se na predvideni kanal P4 naveže v jašku P4-J5. Padavinska voda iz kanala
P4.2 se tako preko predvidenih kanalov odvede do predvidenega izpusta v Bršljinski potok.
− Kanal P5; trasa kanala dolžine 60,20 m se prične na začetnem delu trase ceste JC2 in poteka v cesti
do obstoječega kanala PVC DN250. Sledenji se dol-vodno zajame z odsekom dolžine 8,36 m v
predvideni kanal P4. Padavinska voda iz kanala P5 se tako preko predvidenih in obstoječih kanalov
odvede do predvidenega izpusta v Bršljinski potok.
II. faza
V sklopu druge faze je predvidena izgradnja sledečih padavinskih kanalov:
- Kanal P6; trasa kanala dolžine 36,42 m se uredi na začetnem delu trase ceste JC6 ter se naveže
na obstoječi padavinski kanal, ki poteka po delu Vavpotičeve ulice, le ta pa se zaključi z izpustom
v Bršljinski potok na parceli št. 133/1 k.o. Bršljin.
Tehnična izvedba padavinske kanalizacije
Padavinska kanalizacija se izvede s kanalizacijskimi cevmi iz armiranega poliestra nazivne togosti
SN10.000. Pri izvedbi kanalov je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna kanala. Cevi se
spajajo s spojkami in gumijastimi tesnili. Na vseh lomih trase javnih kanalov se postavijo revizijski jaški
premera Ds800 mm, Ds1000 mm in Ds1200 mm. Revizijski jaški se opremijo z litoželeznimi pokrovi razreda
D400 (nosilnosti 400 kN). Priključki se izvedejo s PVC
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UKC cevmi minimalne dimenzije DN150 ali več in temenske togosti SN8.
Padavinske vode s streh objektov se v javno kanalizacijo odvaja preko peskolov. Padavinske
vode iz prometnih površin se v padavinsko kanalizacijo odvaja preko cestnih požiralnikov s
peskolovi.
Vodovod
Na obravnavanem območju je vodovodno omrežje delno urejeno, vendar le to ne zagotavlja ustrezne
oskrbe pitne, sanitarne in požarne vode za potrebe obrtno industrijske cone Livada.
Vodovodno omrežje na območju obrtno industrijske cone se ureja v skladu s 16. členom členom Odloka o
spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada (Ur. list RS št.
43/2008). Vodovodno omrežje cone se naveže na obstoječi primarni cevovod, ki poteka ob jugo –
vzhodnem robu cone.
Investitor namerava predvidene ureditve izvajati v dveh fazah, pri čemer je vodovodno omrežje zasnovano
tako, da se v celoti izvede v okviru prve faze.
V sklopu prve faze je tako predvidena izgradnje sledečih cevovodov:
− Cevovod C1; trasa cevovoda NL DN125 dolžine 482,80 m predstavlja osrednjo zanko, ki se ob
križišču cest JC5 in JC6 na jugo-vzhodnem delu območja urejanja na parceli št. 136/1 k.o. Bršljin
naveže na obstoječi prenosni vodovod NL DN300. Na začetnem delu trasa vodovoda prečka cesto
JC5 in poteka v pločniku ob tej cesti. Nato se nadaljuje v pločniku ceste JC1 do severnega dela
območja, kjer preide v bankino ceste JC2 ter se na parceli 589/12 k.o. Bršljin naveže na obstoječi
vodovod NL DN125.
− Cevovod C1.1; trasa cevovoda NL DN100 dolžine 43,38 m je namenjena navezavi cevovoda NL
DN100, ki poteka ob objektu Poslovni sistemi Mercator d.d. na novo zgrajeno omrežje znotraj
cone. Obstoječi priključek na prenosnem vodovodu NL DN300 se tako opusti.
− Cevovod C2; trasa cevovoda NL DN100 dolžine 134,50 m se v križišču ceste JC1 in JC5 odcepi od
cevovoda C1, poteka v cesti JC1 v smeri zahod ter se v križišču ceste JC1 in Straške ceste naveže
na predvideni cevovod. Slednji je predviden v okviru projekta Rekonstrukcija Straške ceste in
ureditev javne infrastrukture izdelovalec: ACER Novo mesto d.o.o., št. projekta: PR-R4/2001,
datum: maj 2005, sprememba januar 2011.
− Cevovod C3; trasa cevovoda NL DN100 dolžine 140,13 m se od cevovoda C1 odcepi v križišču ceste
JC1 in JC5 poteka v pločniku ceste JC5 ter se na vzhodnem vogalu parcele št. 578/112 k.o. Bršljin
zaključi z nadzemnim hidrantom.
− Cevovod C4; trasa cevovoda NL DN100 dolžine 50,31 m se od cevovoda C1 odcepi v križišču ceste
JC1 in JC3 poteka v vozišču ceste JC3 ter se na zahodnem vogalu parcele št. 578/77 k.o. Bršljin ob
obstoječem hidrantu naveže na obstoječi cevovod NL DN100.
Podporni zidovi
Načrt gradbenih konstrukcij PZI-156/16-2 obravnava podporne konstrukcije na lokaciji OIC Livada v
Novem mestu
V osnovi gre za podporne zidove, temeljene na pasovne armiranobetonske temelje, izbetonirane na licu
mesta. Debelina AB sten znaša 25 cm.
EE omrežje
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Na predvidenih trasah z gradnjo cestišč se posega v obstoječe kabelske razvode in kabelsko kanalizacijo
na nivoju SN20 kV in na nivoju NN 0,4kV. V projektni dokumentaciji so definirana mesta tangenc in
definirani ukrepi za zaščito le teh tako med samo gradnjo kakor tudi odpravo zmanjšanih varnostnih
pogojev ki so se pripetili bodisi zaradi nižanja ali višanja nivoja cestišča kakor tudi zaradi spremembe in
namena uporabe vozišča.
Z investicijo bo izvedena zaščita z obbetoniranjem.
Cestna razsvetljava
Predvidena cestna razsvetljava je načrtovana tako, da kabelske trase in stojna mesta drogov v največji
možni meri potekajo po zemljišču, ki je sestavni del cestnega telesa – v bankini in dograditev k podpornim
zidkom. Za potrebo osvetlitve bodo uporabljeni tipski elementi razsvetljave, kar omogoča enostavno, hitro
in ekonomično vzdrževanje naprav in inštalacij.
Za osvetlitev vseh javnih poti se uporabijo svetila LED 50 na drogovih H=7 m. Za vse svetilke se uporabijo
svetila z LED tehnologijo priznanih proizvajalcev. Razpored svetilk je enostranski. Drogove se postavi
največ 0,5 m od zunanjega roba pločnika oz. roba cestišča.
TK omrežje
Načrt ureditve cestnega omrežja in gospodarske javne infra strukture znotraj obrtno industrijske cone
Livada predvideva dodatno zaščito obstoječe kabelske kanalizacije obbetoniranje in ojačano trdnost z
ustavljanjem armaturnih mrež, z ureditvijo platojev višinsko ureditev pokrovov obstoječih kabelskih
jaškov.

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

21

UN OBRTNO-INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

5. ROKI ZA IZVEDBO KOMUNALNEGA OPREMLJANJA
Prva faza komunalnega opremljanja območja opremljanja, kot je opredeljena v tehnični dokumentaciji in
povzeta v prejšnjem poglavju, je že zaključena in bo predana v upravljanja do konca leta 2021.
Druga faza komunalnega opremljanja predvideva začetek gradnje v letu 2021 in zaključek ter predajo
komunalne opreme v upravljanje najkasneje do konca leta 2022.

6. DOLOČITEV PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO
KOMUNALNO OPREMO
6.1. Obračunska območja programa opremljanja
Za potrebe določitve podlag za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je treba
skladno z določili Uredbe opredeliti obračunsko območje za posamezno vrsto komunalne opreme. V tem
konkretnem primeru kot obračunsko območje za novo komunalno opremo določamo celotno območje
prostorskega akta, t.j. Ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 70/99,
43/08, Dolenjski uradni list, št. 1/17).
Slika: obračunsko območje programa opremljanja za vse vrste nove komunalne opreme

Vir osnovne karte in parcelacije: Prostorski informacijski sistem občin (PISO), junij 2020
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To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo
oziroma območje njene uporabe. Za opredelitev podlag za odmero je obračunsko območje upoštevano
kot celota, saj je tudi infrastrukturna zasnova celostna.
Prav tako iz vidika predvidene pozidave in obremenjevanja infrastrukture noben objekt posebej ne
izstopa. Posledično izpeljemo sklep, da podrobnejša razdelitev stroškov na še več obračunskih območij ni
potrebna.
Obračunsko območje programa opremljanja je celotno območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k
programu opremljanja in je enako za vse vrste nove komunalne opreme. To so:
-

obračunsko območje za novo cestno omrežje,
obračunsko območje za novo vodovodno omrežje,
obračunsko območje za novo fekalno kanalizacijsko omrežje in
obračunsko območje za novo meteorno kanalizacijsko omrežje.

6.2. Skupni stroški nove komunalne opreme
Skupni stroški nove komunalne opreme se določijo kot tisti del potrebnih finančnih sredstev za izvedbo
komunalnega opremljanja, ki nastanejo izključno zaradi opremljanja stavbnih zemljišč na posameznem
območju opremljanja.

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

stroški izdelave dokumentacije za novo komunalno opremo, izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov,
stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo,
stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje,
stroški gradnje nove komunalne opreme, kot so stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene
opreme ipd. in
drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja, kot so stroški rušitev
objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora ipd…

Stroški se določijo na podlagi:
−
−
−
−

rešitev nove komunalne opreme iz občinskega prostorskega izvedbenega akta in njegovih
strokovnih podlag ali
dokumentacija za novo komunalno opremo ali
stroškov iz investicijske dokumentacije po predpisu o investicijski dokumentaciji na področju
javnih financ, če je na voljo v času izdelave programa opremljanja, ali
dejanskih stroškov izvedbe.

Kot investicija se v skladu z uredbo ne šteje:
−
−
−

vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki je namenjeno
nemotenemu delovanju te komunalne opreme,
prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter
odpravljanje manjših pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno
normalno delovanje.
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Če je posamezna vrsta nove komunalne opreme namenjena tudi drugim območjem izven območja
opremljanja, se za skupne stroške nove komunalne opreme na območju opremljanja lahko šteje le
sorazmerni del stroškov, ki se določi glede na delež obremenitve nove komunalne opreme z območja
opremljanja in vseh območij, ki jim je nova komunalna oprema namenjena.
Skupni stroški načrtovane investicije se določijo po posamezni vrsti komunalne opreme in za obračunsko
območje investicije.
V tem konkretnem primeru velja, da:
-

so stroški izdelave tehnične dokumentacije poznani na podlagi podanih ponudb izvajalcev,
so stroški odkupov zemljišč pred letom 2005 navedeni po formuli površina x 28 EUR/m2, pri čemer
so za ceno kot osnova vzete cenitve zemljišč na tem območju,
je v ceno odkupov zemljišč pred letom 2005 je vključena tudi kupnina za stanovanjski objekt
(31.500.000 tedanjih SIT), ki je bil na območju uvoza v cono,
so je stroških vključen tudi vložek zasebnega investitorja v javno komunalno opremo (fekalno in
padavinsko kanalizacijo), v skladu s končno obračunsko situacijo in zapisnikom o predaji,
izvedbe del v I. fazi in stroški zunanjih izvajalcev so povzeti po računovodski kartici,
izvedbe del v II. fazi povzeti po projektantskem predračunu, ki je sestavni del projekta PZI,
dokumentacije, strokovnega nadzora gradnje in ostalih zunanjih izvajalcev za II. fazo ocenjeni na
7 % vrednosti GOI del,
davka na dodano vrednost dodani na vse postavke, razen na vodovod in fekalno kanalizacijo, s
katerima se izvaja obdavčljiva dejavnost ter na odkup stanovanjskega objekta, kjer je bil 2 % davek
na promet z nepremičninami.

Skupni stroški nove komunalne opreme so tako sledeči:
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Tabela: skupni stroški komunalne opreme na območju UN Livada
Vsi stroški
1. Odkup zemljišč, služnosti, geodetske storitve
- odkupi zemljišč, I. faza
- pred letom 2005
2. Komunalna oprema - I. faza
- cesta
- komunalna kanalizacija
- padavinska kanalizacija
- vodovod
- AB zidovi
- tangence EE omrežja
- cestna razsvetljava
- tangence TK omrežja
- nepredvidena dela I. faze
- zaščita vodovoda in meteorne kanalizacije
- oporni zidovi na območju OIC Livada
3. Komunalna oprema - II. faza
- cesta
- komunalna kanalizacija
- padavinska kanalizacija
- AB zidovi
- tangence EE omrežja
- cestna razsvetljava
- tangence TK omrežja
- nepredvidena dela II. faze (10 %)
4. Stroški zunanjih izvajalcev (dokumentacija, nadzor…)
- za I. fazo
- za II. fazo (7 %)
5. Komunalna oprema, zgrajena po pogodbi o opremljanju
- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
Skupaj

v EUR
252.529,02
76.381,02
176.148,00
1.483.991,67
592.408,68
183.597,05
314.057,97
128.132,81
19.022,51
5.126,11
39.714,13
11.364,35
13.383,87
11.255,94
165.928,25
401.898,70
224.921,60
91.626,67
7.288,70
8.490,08
7.772,70
15.131,20
10.131,50
36.536,25
148.221,76
120.088,85
28.132,91
63.693,73
35.201,80
28.491,93
2.350.334,88
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+ DDV
55.556,39
16.803,83
38.752,56
255.421,30
130.329,91
69.092,75
4.184,95
1.127,75
8.737,11
2.500,16
2.944,45
36.504,22
66.244,05
49.482,75
1.603,51
1.867,82
1.709,99
3.328,86
2.228,93
6.022,19
32.608,79
26.419,55
6.189,24
7.744,39
7.744,39
417.574,91
25

Skupaj
308.085,41
93.184,85
214.900,56
1.739.412,97
722.738,59
183.597,05
383.150,72
128.132,81
23.207,46
6.253,86
48.451,24
13.864,51
16.328,32
11.255,94
202.432,47
468.142,74
274.404,35
91.626,67
8.892,21
10.357,90
9.482,69
18.460,06
12.360,43
42.558,43
180.830,55
146.508,40
34.322,15
71.438,12
42.946,19
28.491,93
2.767.909,80

Delež
11,13%
3,37%
7,76%
62,84%
26,11%
6,63%
13,84%
4,63%
0,84%
0,23%
1,75%
0,50%
0,59%
0,41%
7,31%
16,91%
9,91%
3,31%
0,32%
0,37%
0,34%
0,67%
0,45%
1,54%
6,53%
5,29%
1,24%
2,58%
1,55%
1,03%
100,00%

r

Prejšnja tabela je sicer formalno že zadostna podlaga za izračun komunalnega prispevka, vendar je zaradi
preglednosti običajno, da se postavke združuje po posameznih vrstah komunalne opreme. To pomeni, da
so splošne postavke (dokumentacija, nadzor…) v ustreznih proporcionalnih deležih razporejene na
posamezno vrsto komunalne opreme, v odvisnosti od tega, na katero vrsto komunalne opreme in v kakšni
višini se nanašajo. Stroški cestne razsvetljave in opornih zidov sodijo vsebinsko pod postavko »ceste«,
prav tako stroški odkupa zemljišč. Tako razporejeni skupni stroški so sledeči:
PRIKAZ SKUPNIH STROŠKOV INVESTICIJE V GRADNJO NOVE KOMUNALNE OPREME
Tabela: Skupni stroški investicije po posamezni vrsti nove komunalne opreme (v EUR)
Komunalna oprema
nova cestna infrastruktura
nova fekalna kanalizacija
nova meteorna kanalizacija
novo vodovodno omrežje
Skupaj nova komunalna oprema

Skupni stroški v EUR
1.804.926
337.618
472.804
152.561
2.767.910

6.3. Finančna sredstva za izvedbo komunalnega opremljanja
V skladu z Uredbo je potrebno za vsako vrsto komunalne opreme določiti vire financiranja za izvedbo
opremljanja.
Finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme na območju opremljanja je zagotavljala in jih bo
tudi za dokončanje projekta še naprej Mestna občina Novo mesto iz proračuna, delno tudi s pomočjo
prejetih nepovratnih sredstev (1.350.727 EUR) Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna
Republike Slovenije, ki jih je Občina že prejela kot rezultat uspešne prijave na javni razpis. Nekateri
zavezanci za plačilo komunalnega prispevka na območju opremljanja so ob pridobitvi gradbenih dovoljenj
plačali komunalni prispevek samo za obstoječo komunalno opremo, pri čemer je iz odločb o odmeri
komunalnega prispevka razvidno, da so komunalni prispevek za novo komunalno opremo še dolžni plačati.
Podobno velja tudi za zavezance, ki so gradili komunalno opremo na podlagi pogodbe o opremljanju.
Občina mora načrtovati finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme v načrtu razvojnih
programov (NRP) občinskega proračuna v skladu z roki za izvedbo opremljanja, kot so navedeni v 5.
poglavju tega dokumenta. Če ob začetku veljavnosti programa opremljanja finančna sredstva za izvedbo
opremljanja na posameznem območju opremljanja še niso vključena v načrt razvojnih programov
občinskega proračuna, jih mora občina vanj vključiti najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti
programa opremljanja.
Občina si bo sicer preko komunalnega prispevka lahko del svojega vložka v izgradnjo nove komunalne
opreme povrnila, vendar se bo to pri novograditeljih zgodilo šele takrat, ko bodo investitorji zaprosili za
gradbeno dovoljenje in dobili odločbo o plačilu komunalnega prispevka. Za obstoječe objekte pa bodo
izdane odločbe po uradni dolžnosti.

6.4. Obračunski stroški investicije (So)
Podlaga za preračun na enoto mere kot ključnega parametra pri odmeri komunalnega prispevka za
določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne
opreme.

UN OBRTNO-INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo
iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Obračunski stroški nove komunalne opreme se določijo kot skupni stroški nove komunalne opreme,
zmanjšani za finančna sredstva, ki se zagotovijo iz drugih virov financiranja v skladu z zakonom, ki ureja
prostor, in za sredstva, ki se zagotovijo iz proračunskih sredstev občine in se na posameznem
obračunskem območju izračunajo na naslednji način:
OSN(ij) = SSN(ij) – Sdrugi viri(ij) – Sproračunska sredstva(ij)
Zgornje oznake pomenijo:

OSN(ij) =

obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
SSN(ij) =
skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju,
Sdrugi viri(ij) =
drugi viri financiranja posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
Sproračunska sredstva(ij) = sredstva, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju zagotovijo iz občinskega proračuna in se ne
prenesejo na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka,
i=
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j=
posamezno obračunsko območje.
Drugi viri so predvsem:
−
−
−

sofinanciranje izgradnje komunalne opreme iz naslova dodeljevanja regionalnih državnih pomoči
ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim,
nepovratna sredstva EU za izgradnjo lokalne komunalne opreme,
druga sredstva, praviloma predvsem upravljalcev posameznih omrežij.

Pri določitvi obračunskih stroškov občina določi sredstva, ki se za financiranje komunalne opreme
zagotovijo iz občinskega proračuna. Pri tem se delež proračunskih sredstev določi na naslednji način:
Dproračunska sredstva(ij) = Sproračunska sredstva(ij) / (SSN(ij) – Sdrugi viri(ij))
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Zgornje oznake pomenijo:

Dproračunska sredstva(ij) = delež sredstev, ki se za financiranje posamezne vrste nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju zagotovi iz obračunskega proračuna in se
ne prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
Druge oznake pomenijo enako, kot pri prejšnji enačbi.
Ker je Mestna občina Novo mesto pridobila 1.350.727 EUR nepovratnih sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije se ta znesek odšteje od skupnih stroškov. Za vse ostale
stroške pa velja, da Mestna občina Novo mesto ne določa nobenih sredstev, ki bi se zagotavljala iz
občinskega proračuna in se ne bi prenesla na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, kar pomeni,
da so vsi ostali stroški obračunski stroški.
Tabela: Skupni in obračunski stroški

Komunalna oprema
nova cestna infrastruktura
nova fekalna kanalizacija
nova meteorna kanalizacija
novo vodovodno omrežje
Skupaj nova komunalna oprema

Skupni stroški
v EUR
1.804.926
337.618
472.804
152.561
2.767.910

Zunanji viri v
EUR
823.249
137.145
286.210
104.122
1.350.727
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981.676
200.473
186.594
48.439
1.417.182
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6.5. Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere
Preračun obračunskih stroškov na enoto mere se določi v skladu s 12. členom Uredbe, ki določa, da je za
potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem potrebno izračunane obračunske stroške
preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na
naslednji način:

CpN(ij) = OSN(ij) / ∑AGP(j) in CtN(ij)= OSN(ij) / ∑AOBJEKT

Zgornje oznake pomenijo:
CpN(ij)
CtN(ij)
OSN(ij)
∑AGP(j)
∑AOBJEKT(j)
i
j

stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
vsota površin gradbenih parcel stavb na posameznem obračunskem območju,
vsota bruto tlorisnih površin objektov na posameznem obračunskem območju,
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.

Glede na opredelitve iz 3. poglavja lahko zapišemo:
∑AGP = 91.966 m2 (za vrste nove komunalne opreme),
∑AOBJEKT= 43.793 m2,
OS(ij) = kot je navedeno na prejšnji strani
Strošek opremljanja, preračunan na površino gradbene parcele stavbe oziroma bruto tlorisno površino
objekta na obračunskem območju je prikazan v naslednji tabeli:
Tabela: Preračun stroškov na enoto mere za novo komunalno opremo

Izračun - nova komunalna oprema
nova cestna infrastruktura
nova fekalna kanalizacija
nova meteorna kanalizacija
novo vodovodno omrežje
Skupaj

Cpi (EUR/m2)
10,67
2,18
2,03
0,53
15,41

Cti (EUR/m2)
22,42
4,58
4,26
1,11
32,37
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7. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
Komunalni prispevek za priključevanje na obstoječo komunalno opremo se zaračunava, če ima občina
sprejet odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme in v njem določene podlage za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Mestna občina Novo mesto ima sprejet Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list št.
2/15 in 22/16,16/18 in 6/20), ki obravnava obstoječo komunalno opremo in ima tako pravno podlago, da
obračuna komunalni prispevek tudi za obstoječo komunalno opremo.
Po vsebini gre za navezavo na obstoječe prometno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Za območje se
bo tudi izvajala obvezna gospodarska javna služba ravnanja z odpadki, omogočena pa bo tudi uporaba
javnih površin.
Nova meteorna kanalizacija se ne navezuje na kakšen že obstoječ vod meteorne kanalizacije, niti splošen
občinski odlok nima posebne stavke za obračun komunalnega prispevka za obstoječe omrežje meteorne
kanalizacije, zato pa po drugi strani obstaja osnova za obračun komunalnega prispevka za obremenjevanje
ostale obstoječe komunalne opreme, na katero se bo predvideni objekt navezoval.
S tem v zvezi določamo, da se vse parametre za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo obvezno povzame po zadnji sprejeti verziji občinskega odloka, ki ureja področje komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Pri tem pa je treba upoštevati 31. člen Uredbe, ki pravi, da pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo, na katero se priključuje oz. jo bremeni nova komunalna oprema iz tega programa
opremljanja stavbnih zemljišč velja sledeče:
−

−

če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od
izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i)
– KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo 0;
če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od
izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i)
– KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
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8. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO
OPREMO IN IZRAČUN
Merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo so:
−
−
−

površina gradbene parcele stavbe,
bruto tlorisna površina stavbe,
razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površin objekta (DtN)

Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se za novogradnje povzame po
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

8.1. Razmerje med deležem gradbene parcele stavb (DpN) in deležem površine
objekta (DtN)
Občina lahko določi razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta
(DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, pri čemer je
minimum DpN ali DtN = 0,3 in DpN + DtN = 1.
V tem programu opremljanja določamo naslednje razmerje med deležem gradbene parcele in deležem
površine objekta:
DpN : DtN = 0,3 : 0,7
Enako razmerje je določeno tudi v splošnem programu opremljanja za območje celotne Mestne občine
Novo mesto in ga na tem mestu samo povzemamo.
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8.2. Izračun komunalnega prispevka
Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme za stavbe se izračuna tako, da se
seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo, in delež, ki odpade na bruto
tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
Zgornje oznake pomenijo:

KPnova (ij) =
AGP =
CpN(ij) =
DpN =
ASTAVBA =
CtN(ij) =
DtN =
i=
j=

znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,
površina gradbene parcele stavbe,
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
bruto tlorisna površina stavbe,
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo,
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek
zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto nove komunalne opreme po enačbi:
KPnova = ∑KPnova(ij)

Nominalen znesek komunalnega prispevka se prikaže na izdani odločbi in je odvisen od vsakega objekta
posebej.
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8.3. Oprostitve plačila komunalnega prispevka in način plačila
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da se oprostitve in način plačila
komunalnega prispevka povzame po splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.

8.4. Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja ter sklenitev
pogodbe o opremljanju
V skladu s 157. členom ZUreP-2 se s pogodbo o opremljanju lahko (ni pa nujno) občina in investitor
dogovorita, da investitor v določenem roku po programu opremljanja zgradi del nove komunalne opreme,
ki bi jo sicer morala občina in tako delno zagotovi opremljenost zemljišča po določilih UN Livada. Finančne
obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se poračunajo pri odmeri komunalnega
prispevka .
V tem konkretnem primeru je del javne komunalne opreme (kanalizacijo) že pred leti na podlagi podpisane
pogodbe zgradil tudi zasebni investitor. Ta njegov vložek se mu pri odmeri komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.ustrezno upošteva.
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9. PRILOGE

a.) Predlog odloka o programu opremljanja

b.) Grafični prikazi:
Karta 1: Prikaz območja opremljanja in obračunskih območij po posamezni vrsti nove komunalne
opreme
Karta 2: Prikaz zemljišč, ki jih je še treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč
Karta 3: Prikaz nove komunalne opreme
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PRILOGA 3
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 NOVO MESTO

ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ
za območje opremljanja

»UN obrtno–industrijska cona Livada«

Pripravljavec:
Mestna občina Novo mesto
Odgovorna oseba: mag. Gregor Macedoni, župan _____________________
žig in podpis

Izdelovalec:
Espri d.o.o., Novo mesto
Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek, direktor _____________________
žig in podpis

Program opremljanja je bil sprejet na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto
na seji dne ___________ in je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št.
_________ iz dne ______________ .

PRILOGA 3 - PREDLOG ODLOKA

Na podlagi 4. odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 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
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na _______
redni seji dne _______ sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN obrtno–industrijska
cona Livada«

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »UN
obrtno–industrijska cona Livada« (v nadaljevanju: program opremljanja).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo
je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo
opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
-

splošni del programa opremljanja,
podatke o pozidavi območja,
opis obstoječe in nove komunalne opreme,
časovni načrt izgradnje,
podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
grafične prikaze.

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je:
− podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in

− podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec
na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, novo
kanalizacijsko (fekalno in meteorno) ter novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja
zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok
Mestne občine Novo mesto).
(3) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s
tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov,
odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s
posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.

4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega
celotno območje ureditvenega načrta po Odloku o Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko
cono Livada (Uradni list RS, št. 70/99, 43/08, Dolenjski uradni list, št. 1/17 - v nadaljevanju UN
Livada).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati
tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma
območje njene uporabe.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)
(1) Na območju opremljanja je pred začetkom projekta komunalnega urejanja del komunalne
opreme že obstajal, vendar ne na ravni ali zasnovi, ki bi zadoščala za raven gospodarske
aktivnosti, kot je predvidena s prostorskim aktom. Vsa nova komunalna oprema po UN Livada se
navezuje na že obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja oz. v neposredni bližini.
Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje, obstoječe vodovodno
omrežje, obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki in uporabo obstoječih odprtih javnih
površin, v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto.
(2) Celostna ureditev nove komunalne opreme in tehnične podrobnosti znotraj območja
opremljanja z navezavami na obstoječe omrežje je razvidna iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) »Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne
infrastrukture znotraj obrtno industrijske cone Livada«, št. projekta: PR-R9/2016, izdelovalca
Acer Novo mesto, d.o.o., iz avgusta 2016 (PGD) in marca 2017 (PZI).

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Nova komunalna oprema
1. novo cestno omrežje
2. nova fekalna kanalizacija
3. nova meteorna kanalizacija
4. novo vodovodno omrežje
Skupaj

Skupni stroški v
EUR
1.804.926
337.618
472.804
152.561
2.767.910

Zunanji viri v
EUR
823.249
137.145
286.210
104.122
1.350.727

Obračunski
stroški v EUR
981.676
200.473
186.594
48.439
1.417.182

7. člen
(časovni načrt)
(1) Prva faza komunalnega opremljanja območja opremljanja, kot je opredeljena v tehnični
dokumentaciji, navedeni v 5. členu tega odloka, je že zaključena in bo predana v upravljanje v
letu 2021.
(2) Druga faza komunalnega opremljanja predvideva začetek gradnje v letu 2021 in zaključek ter
predajo komunalne opreme v upravljanje najkasneje do konca leta 2022.

8. člen
(financiranje predvidene investicije)
(1) Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja
zagotavlja Mestna občina Novo mesto iz proračuna, delno tudi s pomočjo prejetih nepovratnih
sredstev (1.350.727 EUR) Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike
Slovenije. Del zemljišč v območju opremljanja z nekdanjimi vojaškimi objekti in del zemljišč,
namenjenih izgradnji poslovnih objektov, je bilo prodanih s pogodbeno zavezo o sofinanciranju
komunalne opreme s strani novih lastnikov.
(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki z ustreznimi listinami (pogodba z Mestno
občino Novo mesto, potrdilo o plačilu) dokažejo vlaganje v novo komunalno opremo na območju
opremljanja v skladu z določili UN Livada, se njihov vložek upošteva pri odmeri komunalnega
prispevka.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
9. člen
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
AGP =
CpN(ij) =
DpN =
ASTAVBA =
CtN(ij) =
DtN =
i=
j=

znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,
površina gradbene parcele stavbe,
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
bruto tlorisna površina stavbe,
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo,
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.

10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN)
znaša 0,3 : 0,7.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.

11. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino
gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne
opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo

Komunalna oprema
1. novo cestno omrežje
2. nova fekalna kanalizacija
3. nova meteorna kanalizacija
4. novo vodovodno omrežje
Skupaj

CpN(ij)
(EUR/m2)
10,67
2,18
2,03
0,53
15,41

CtN(ij)
(EUR/m2)
22,42
4,58
4,26
1,11
32,37

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) 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 Mestne občine Novo mesto, na podlagi katerega se
investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki in
– obstoječe odprte javne površine.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje
oz. jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »UN obrtno-industrijska cona Livada«« velja sledeče:
− če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji
od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
− če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši
od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
(3) Za obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni na gradbenih parcelah, ki so v prostorskem aktu
označene z oznakami B1-4, B1-5 in C3-1 pred letom 1999 oz. pred uveljavitvijo UN Livada in že
tedaj priključeni na cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje velja, da so bili že v času

postavitve delno ali v celoti komunalno opremljeni in v nadaljevanju niso dobili možnosti uporabe
ali priključitve na kakšno novo vrsto komunalne opreme, ki je ne bi imeli že pred tem. To določilo
velja samo za objekte v dimenzijah in z namembnostjo, kot je bila opredeljena v letu 1999. Za vse
kasnejše spremembe teh objektov (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, spremembe
namembnosti, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ipd.)
velja, da se jim odmeri komunalni prispevek tudi za novo komunalno opremo, v skladu z določili
tega odloka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.

14. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št.:35400-2/2020
Novo mesto, dne __________
Mestna občina Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, župan
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