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1.  POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA 

 

Program opremljanja je dokument, ki ga občina sprejme z odlokom.  Z njim je določena komunalna 

oprema in druga gospodarska infrastruktura, ki jo je potrebno zgraditi in rekonstruirati skladno s 

prostorskim aktom občine, roki za gradnjo komunalne opreme po posameznih enotah urejanja prostora 

ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega 

proračuna. 

Predmetni program opremljanja je izdelan za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob 

gasilskem domu v Novi Gorici (v nadaljevanju OPPN Ob gasilskem domu) in predstavlja osnovo za 

izdelavo tega programa opremljanja.   

V programu opremljanja so prikazani stroški komunalnega opremljanja po posamezni komunalni 

infrastrukturi, stroški izdelave dokumentacije (OPPN, druga dokumentacija), stroški odkupa zemljišč, 

stroški nadzora in vodenja izgradnje. V program opremljanja je zaradi obračuna vlaganj v komunalno 

opremo, ki jo je potrebno zgraditi izven območja OPPN Ob gasilskem domu in bo služila tudi graditeljem 

na tangiranem območju, delno vključeni tudi stroški izgradnje komunalne opreme izven območja OOPN 

Ob gasilskem domu.   

Program opremljanja obravnava izgradnjo naslednje lokalne komunalne infrastrukture: 

- cestno omrežje  

- vodovod 

- fekalna kanalizacija 

- meteorna kanalizacija in odvodnik meteornih vod 

- javna razsvetljava 

- zelene površine 

- toplovod in 

- komunalni otoki 

S pojmom "izgradnja lokalne gospodarske infrastrukture" so mišljena vsa dela, ki so potrebna, da se 

posamezna infrastruktura zgradi in preda v upravljanje javni komunalni gospodarski službi. 

Skupna površina območja OPPN Ob gasilskem domu obsega 81.028 m
2
 površin stavbnih zemljišč med 

Solkansko obvoznico, načrtovanim podaljškom Lavričeve ulice, načrtovanim podaljškom Kidričeve ulice 

in obvoznice Solkan - Kromberk. Območje OPPN Ob gasilskem domu je razdeljeno na tri kareje, na 

katerih je predvidena izgradnja novih objektov oziroma dozidava obstoječih objektov in sicer na kare A, 

kare B in kare C. Skupna površina kareja A, kareje B in kareja C znaša 60.981 m
2
, 13.617 m

2
 površin je 

namenjenih cestnemu omrežju, 6.386 m
2
 površin je namenjenih za javne zelene površine in 44 m

2
 je 

namenjeno za izgradnjo ekološkega otoka.  

Na obravnavanem območju so nekatere enote že pozidane z obstoječimi objekti. Tako se v enoti B1a 

nahaja stavba gasilskega doma, v enoti B1b stavba toplarne, v enoti B1c stavba policijske postaje in na 
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enotah C1a, C1b, C1d, C1e, C1f, C1g, C1h in C1i stanovanjski objekti. Površine obstoječih objektov se 

pri izdelavi programa opremljanja odbijejo od predvidene pozidave. 

Pred določitvijo višine komunalnega prispevka je potrebno določiti obračunska območja. Na območju 

OPPN Ob gasilskem domu obstaja osem obračunskih območij posamezne komunalne infrastrukture.  

Skupni stroški, prikazani v programu opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v 

izgradnjo OPPN Ob gasilskem domu ter deloma stroške izgradnje podaljška Lavričeve ulice z 

spremljajočo komunalno infrastrukturo in podaljška Kidričeve ulice. Nekateri od teh stroškov so določeni 

s projekti in projektantskimi predračuni, pri nekaterih stroških so bili podatki pridobljeni s strani občine, 

ostali stroški, za katere ni bilo moč dobiti njihove vrednosti na podlagi projektne dokumentacije, pa so bili 

ocenjeni. 

Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere v skladu z Uredbo 

o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju Uredba), kot je v poglavju "6.1 - 

Preračun obračunskih stroškov investicije na merske enote". 

Končni znesek opremljanja zemljišč z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo za območje OPPN Ob 

gasilskem domu je naslednji:  

 

Skupno obračunsko 

območje  
 Obračunsko območje   Cp (EUR/m2)   Ct (EUR/m2)  

Novogradnje + dozidave A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8 83,90 33,85 

Obstoječe stanovanjske hiše A3 3,71 1,50 

  

               Tabela 1: Prikaz vrednosti Cp in Ct za območje OPPN Ob gasilskem domu 

 

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli: 

KPi   =  (Aparcela  x Cp1  x  Dp) +  (Kdejavnost x Atlorisna x  Ct1 x  Dt), 

ki je opisana v poglavju "6.8 - Izračun komunalnega prispevka".  

 

 

 Pri določitvi vrednosti Cp in Ct DDV ni upoštevan. 
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2.  SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA 

2.1  Pojmi in kratice 

GP .................... gradbena parcela objekta; 

NTP .................. neto tlorisna površina objekta; 

KP  ................... komunalni prispevek; 

Aparcela  ............... površina gradbene parcele ali ocenjena površina gradbene parcele objekta; 

Atlorisna ............... ocenjena dopustna neto tlorisna površina obstoječega ali predvidenega objekta; 

Dpi  .................... delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,3 < Dpi <  0,7); 

Dti  ..................... delež NTP pri izračunu komunalnega prispevka (0,3 < Dti <  0,7); Dpi + Dti  =  1; 

Kdejavnosti ............. faktor dejavnosti; 

Cpi ..................... stroški opremljanja m
2
 gradbene parcele z določeno komunalno infrastrukturo na 

obračunskem območju; 

Cti  ..................... stroški opremljanja m
2
 NTP z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem 

območju; 

Cp ..................... skupni stroški opremljanja m
2
 gradbene parcele na obračunskem območju; 

Ct  ..................... skupni stroški opremljanja m
2
 NTP na obračunskem območju; 

Cp1 .................... indeksirani skupni stroški opremljanja m
2
 gradbene parcele na obračunskem območju; 

Ct1  .................... indeksirani skupni stroški opremljanja m
2
 NTP na obračunskem območju. 

2.2  Podatki o naročniku  in izdelovalcu 

2.2.1  Naročnik 

Naročnik programa opremljanja je: 

Mestna občina Nova Gorica 

Trg Edvarda Kardelja 1 

5000 NOVA GORICA 

Identifikacijska številka za DDV: SI53055730 

tel: (05) 335 01 11; fax: (05) 302 12 33 
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Izdelovalec 

Izdelovalec programa opremljanja je: 

BSI inženiring d.o.o. 

Cesta 25. junija 1/f 

5000 Nova Gorica 

Identifikacijska številka za DDV: SI24822302 

tel: (05) 395-55-66   mobi: 041 624 196 

fax: (05) 395-55-67 

2.3  Namen izdelave programa opremljanja 

Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in v 

skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč ter Pravilnika o merilih za odmero 

komunalnega prispevka, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih 

programov občinskega proračuna. Program opremljanja se sprejme z odlokom. 

V primeru OPPN Ob gasilskem domu je program opremljanja osnovna na podlagi katere bo Občina lahko 

obračunala komunalni prispevek. Na podlagi programa opremljanja bo občina lahko z bodočimi 

investitorji sklepala pogodbe o opremljanju, ki so podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

gradnjo objektov za čas pred izvedbo potrebnih del na omrežjih gospodarske javne infrastrukture. 

V programu opremljanja so natančno določeni skupni in obračunski stroški, prav tako pa tudi merila, na 

podlagi katerih se določajo obračunska območja. To pomeni, da program opremljanja določa 

usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo, vse od načrtovanja 

finančnih sredstev za omogočanje možnosti priključevanja na komunalno infrastrukturo do njene 

izgradnje in služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. 

2.4 Opis območja opremljanja 

Območje, ki se upošteva v tem programu opremljanja, je območje določeno v OPPN Ob gasilskem domu 

in predstavlja pretežno neobdelano in deloma že pozidano zemljišče, ki ga na severu omejuje predviden 

podaljšek Lavričeve ulice, na vzhodu obvoznica Solkan – Kromberk, na zahodu podaljšek Kidričeve ulice 

ter na jugu obstoječa Sedejeva ulica.  

2.5  Podlage za izdelavo programa opremljanja 

2.5.1  Predpisi  

- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09); 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04,126/07 in 108/09); 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08 in 108/09); 

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07); 
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- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v 

Mestni občini nova Gorica (Uradni list RS, št. 54/08). 

2.5.2  Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti 

- Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Nova Gorica za obdobje 

1986 – 1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 3/90, 1/93, 9/95, 20/96, 

3/98, 13/98, Uradne objave v časopisu OKO, št. 6/99, 18/03 in Uradni list RS, št. 34/04) in 

spremembe in dopolnitve za območje komunalne infrastrukture (Uradni list RS, št. 88/04). 

2.5.3   Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage 

- Projektantski predračuni posamezne predvidene komunalne infrastrukture znotraj območja 

OPPN Ob gasilskem domu; 

- Projektantski predračuni predvidene komunalne infrastrukture izven območja OPPN Ob 

gasilskem domu - podaljšek Lavričeve in Kidričeve ulice; 

- MONG – odkupna cena m
2
 zemljiške parcele; zbirnik stroškov vlaganj v izdelavo OPPN Ob 

gasilskem domu, ocena vrednosti nadzora gradnje, drugi stroški;  

- OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici; UBI studio d.o.o. Nova Gorica. 

2.6  Izhodišča občinskega podrobnega prostorskega načrta glede zazidave območja 

Izhodišča občinskega podrobnega prostorskega načrta so opisana v Odloku o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici. 
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3.  OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

Območje OPPN Ob gasilskem domu obsega deloma že pozidano zemljišče, ki ga na severu omejuje   

predviden podaljšek Lavričeve ulice, na vzhodu obvoznica Solkan – Kromberk, na zahodu predviden 

podaljšek Kidričeve ulice ter na jugu obstoječa Sedejeva ulica.  

Območje OPPN Ob gasilskem domu je že deloma pozidano, saj se na njegovem območju nahajajo 

stavbe gasilskega doma, kotlovnice, policijske postaje ter osem individualnih oziroma vezanih 

stanovanjskih hiš. Stavbe gasilskega doma, kotlovnice in policijske postaje so že priključene na vse na 

novo predvidena omrežja komunalne infrastrukture, zato navedena obstoječa pozidava ni predmet 

odmere komunalnega prispevka. Individualne stanovanjske hiše sedaj niso priključene na fekalno 

kanalizacijo, zato so navedeni objekti  tudi predmet odmere komunalnega prispevka za navedeno vrsto 

komunalne infrastrukture, kot to določajo ZPNačrt, Pravilnik in Uredba.  

Območje OPPN Ob gasilskem domu je le deloma komunalno opremljeno in sicer tista območja, ki so že 

pozidana. Stavbe gasilskega doma, kotlarne in policijske postaje se napajajo iz Sedejeve ulice. Tudi 

ostala komunalna infrastruktura navedenih objektov se navezuje na posamezno infrastrukturo v Sedejevi 

cesti. Stanovanjski objekti, ki se pretežno nahajajo na severovzhodni strani Območja OPPN Ob 

gasilskem domu, pa se navezujejo  na Ščedensko cesto.  

OPPN Ob gasilskem domu predvideva ureditev cestnega omrežja znotraj območja, ki se bo na severni 

strani navezovalo na predvideni podaljšek Lavričeve ulice, na jugu na obstoječo Sedejevo ulico ter na 

zahodu na predviden podaljšek Kidričeve ulice. Znotraj območja sta tako predvideni dve novi cesti in 

sicer bo cesta D2 povezovala predvideni podaljšek Lavričeve ulice s Sedejevo cesto, cesta D3 pa bo 

pravokotna na prej omenjeno cesto, za zahodu se priključuje na predviden podaljšek Kidričeve ulice in 

se na vzhodu naveže na novo stanovanjsko cesto D5 individualne povezave na obravnavanem območju. 

Iz Sedejeve ulice se ohranja le interventni dovoz za potrebe Gasilskega doma. Vzdolž povezovalnih cest 

D2 in D3 sta predvideni kolesarski stezi. Površine za pešce so zagotovljene z ustreznimi pločniki vzdolž 

vseh predvidenih cest. Na vzhodni strani območja je predvidena nova pešpot. V sklopu izgradn je 

podaljška Lavričeve ulice bo potrebno izvesti krožišče, ki bo povezovalo predvideni podaljšek Lavričeve 

in Kidričeve ulice.  

V sklopu izgradnje cest znotraj območja se bo izvedla še meteorna odvodnja, ki bo služila tako za 

odvodnjo vod iz javnih površin kot tudi odvodnjo meteornih vod iz gradbenih parcel. Meteorna odvodnja 

se bo priključevala za odvodnik meteornih vod »BSC«, ki se mora zgraditi v sklopu izgradnje podaljška 

Lavričeve ulice. Navedeni odvodnik meteornih vod bo služil še za odvodnjo meteornih vod iz območja 

OPPN Ob sodišču in iz območja Ščeden. V sklopu izgradnje podaljška Lavričeve ulice je potrebno 

zgraditi tudi vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (vodovod, JR, toplovod, SN in NN omrežje, TK in 

KTV omrežje). Območje OPPN Ob gasilskem domu se bo v celoti opremilo s fekalno kanalizacijo z 

navezavo na obstoječi zbirni kanal fekalne kanalizacije ZV10. V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije bo 

potrebno še obnoviti del zbiralnega kanala fekalne kanalizacije ZV10. Območje OPPN Ob gasilskem 

domu se bo ravno tako v celoti opremilo z vodovodnim omrežjem. Predvidena je prestavitev določenih 
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vodovodnih odsekov in izgradnja novih vodovodnih odsekov. V Sedejevi ulici pa je zaradi dotrajanosti in 

zagotavljanja nemotene dobave pitne in požarne vode predvidena rekonsktrukcija dveh obstoječih 

vodovodnih odsekov. V sklopu izgradnje cest je predvidena  tudi izgradnja javne razsvetljave na 

celotnem območju OPPN Ob gasilskem domu ter na podaljšku Lavričeve ulice. Znotraj območja je 

predvidena izgradnja enega ekološkega otoka, ki pa bo služil stanovalcem individualnih stanovanjskih 

hiš. Vsaka urejevalna enota znotraj območja OPPN Ob gasilskem domu mora imeti svoj ustrezno 

dimenzioniran ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Ogrevanje objektov v kareju A in B je 

predvideno s priključitvijo na mestno kotlovnico. Posledično je potrebno zgraditi novo toplovodno 

omrežje in povečati zmogljivosti v kotlarni. 

Vsa zgoraj navedena komunalna oprema je predmet odmere komunalnega prispevka. Novogradnjam in 

prizidavam se bo komunalni prispevek odmeril za vso navedeno komunalno opremo, obstoječim 

individualnim stanovanjskim objektom pa se bo komunalni prispevek po uradni dolžnosti odmeril za 

fekalno kanalizacijo. 

Celotno območje OPPN Ob Gasilskem domu se bo opremilo tudi z električnim omrežjem (trafo postaja, 

SN in NN omrežje), TK omrežjem, KTV omrežjem in plinskim omrežjem. Navedena komunalna oprema ni 

predmet odmere komunalnega prispevka. 

Višina komunalnega prispevka se bo določila na podlagi sedanjega stanja komunalne opremljenosti. 

Tako bo komunalni prispevek za obstoječe stanovanjske hiše nižji, saj so po uradni dolžnosti odmeril le 

za novo zgrajeno fekalno kanalizacijo, medtem ko bodo novograditelji morali poravnati sorazmerni del 

celotnih stroškov komunalnega opremljanja območja OPPN Ob gasilskem domu in deloma stroškov 

izgradnje podaljška Lavričeve in Kidričeve ulice. 

Izračun višine komunalnega prispevka bo določen na podlagi obračunskih območij posamezne 

komunalne infrastrukture, ki so določeni in prikazani v podpoglavju 4.1. 

Dodaten in detajlnejši opis obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture, ki je predmet odmere 

komunalnega prispevka ter ostale infrastrukture, je opisan v besedilu OPPN Ob gasilskem domu. 

 

4.  INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

4.1  Obračunsko območje posamezne komunalne infrastrukture 

Obračunsko območje posamezne komunalne infrastrukture je območje investicije, na katerem se 

zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo, oziroma je to območje njene uporabe. 

Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij 

komunalne infrastrukture, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih 

območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni vod komunalne infrastrukture. 

V primeru OPPN Ob gasilskem domu imamo osem obračunskih območij posamezne vrste komunalne 

infrastrukture.  

Naslednja tabela prikazuje vsoto površin gradbenih parcel in NTP za obračunska območja komunalne 

infrastrukture, za katero se obračuna komunalni prispevek.  
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  Tabela 2: Prikaz vsote ocenjenih površin gradbenih parcel in ocenjenih NTP površin objektov,   ločeno po obračunskih območjih     

komunalne infrastrukture 

 

Posamezna komunalna infrastruktura na območju OPPN Ob gasilskem domu je označena sledeče: 

A1 –  predstavlja obračunsko območje cest, pločnikov in JR in zajema predvidene nove parcele na 

območju OPPN Ob gasilskem domu in dopustne novogradnje oziroma dozidave na parcelah 

ob obstoječih objektih,  

A2 –   predstavlja obračunsko območje meteorne kanalizacije in zajema predvidene nove parcele na 

območju OPPN Ob gasilskem domu in dopustne novogradnje oziroma dozidave na parcelah 

ob obstoječih objektih,  

A3 –   predstavlja obračunsko območje fekalne kanalizacije in zajema predvidene nove parcele na 

območju OPPN Ob gasilskem domu, dopustne novogradnje oziroma dozidave na parcelah ob 

obstoječih objektih ter obstoječo individualno stanovanjsko gradnjo,  

A4 –   predstavlja obračunsko območje komunalnih otokov in zelenic in zajema predvidene nove 

parcele na območju OPPN Ob gasilskem domu in dopustne novogradnje oziroma dozidave 

na parcelah ob obstoječih objektih,  

A5 –   predstavlja obračunsko območje vodovodnega omrežja in zajema predvidene nove parcele na 

območju OPPN Ob gasilskem domu in dopustne novogradnje oziroma dozidave na parcelah 

ob obstoječih objektih,  

A6 –   predstavlja obračunsko območje toplovodnega omrežja in zajema predvidene nove parcele na 

območju OPPN Ob gasilskem domu in dopustne novogradnje oziroma dozidave na parcelah 

ob obstoječih objektih,  

A7 –   predstavlja obračunsko območje podaljška Lavričeve ulice in zajema predvidene nove parcele 

na območju OPPN Ob gasilskem domu in dopustne novogradnje oziroma dozidave na 

parcelah ob obstoječih objektih, 

A8 –   predstavlja obračunsko območje podaljška Kidričeve ulice in zajema predvidene nove parcele 

na območju OPPN Ob gasilskem domu in dopustne novogradnje oziroma dozidave na 

parcelah ob obstoječih objektih,  
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4.2  Skupni stroški investicije (Ss) 

Skupni stroški investicije prikazujejo vse stroške, ki so potrebni, da se na obračunskem območju 

investicije zgradi komunalna infrastruktura. Podatki o višini skupnih stroškov se pridobijo iz investicijske, 

projektne in druge dokumentacije ali pa se ocenijo. Pri določitvi skupnih stroškov investicije se 

upoštevajo stroški izgradnje komunalne infrastrukture, stroški priprave prostorske dokumentacije in vsi 

ostali stroški, ki so nujno potrebni, da se območje opremljanja komunalno opremi. 

Skupni stroški investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture, ki se upoštevajo v programu opremljanja, 

so: 

 

Tabela 3:  Prikaz skupnih stroškov investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture 

 

Stroški izgradnje cest in pločnikov so povzeti iz projektantskega predračuna stroškov izgradnje omenjene 

infrastrukture posredovanega s strani Biro ČRTA d.o.o. Šempas, stroški izgradnje meteorne in fekalne 

kanalizacije so povzeti iz projektantskega predračuna stroškov izgradnje meteorne in fekalne 

kanalizacije posredovanega s strani Hidrolab d.o.o., stroški izgradnje komunalnih otokov na območju 

OPPN Ob gasilskem domu so bili pridobljeni od podjetja Komunala d.d. Nova Gorica, stroški izgradnje 

javne razsvetljave, električnega, TK in KTV omrežja so povzeti iz projektantskega predračuna stroškov 

izgradnje omenjenega omrežja posredovanega s strani REI d.o.o. Nova Gorica, stroški izgradnje 

vodovodnega omrežja so povzeti iz projektantskega predračuna stroškov izgradnje vodovodnega 

omrežja posredovanega s strani podjetja HYDROTECH d.o.o. NOVA GORICA, stroški izgradnje 

podaljška Lavričeve in Kidričeve ulice so povzeti iz projektantskega predračuna stroškov izgradnje 

navedenih cest, posredovanega s strani podjetja IPOD d.o.o. Nova Gorica.  
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4.3  Ostali stroški investicije 

 

Tabela 4: Prikaz ostalih stroškov investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture 

 

V zgornji tabeli so prikazani ostali stroški investicije, ki sledijo izvedbi investicije v izgradnjo komunalne 

opreme na območju OPPN Ob gasilskem domu. 

Strošek izdelave programa opremljanja za območje OPPN Ob gasilskem domu, strokovne podlage – 

hidrologija, geodetskih posnetkov, parcelacije in idejnih projektov so bili pridobljeni s strani Mestne 

občine Nova Gorica. 

Stroški nadzora gradnje znašajo 2,0 % stroškov investicije. Ocenjeni so na podlagi splošne prakse pri 

izgradnji komunalne infrastrukture.  

Stroški, ki so predvideni za odkup zasebnih zemljišč za potrebe izgradnje cestne infrastrukture, so 

določeni na podlagi primerljivih odkupov zemljišč na območju Mestne občine Nova Gorica. Upoštevan 

znesek  za m
2
 odkupljene površine znaša 60,00 EUR/m

2
. 

4.4  Obračunski stroški investicije (So) 

Obračunski stroški investicije so tisti del skupnih stroškov investicije, ki se financirajo iz sredstev, zbranih 

s plačili komunalnih prispevkov. 

Obračunski stroški (So) so stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka. Izračunajo se na 

naslednji način: 

So = Ss * (1-kdrugi viri) 

, kjer je:  

- Ss………skupni strošek investicij na obračunskem območju; 

- kdrugi viri…delež financiranja iz drugih virov. 
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Za območje OPPN Ob gasilskem domu ni predvidenih nobenih drugih virov financiranja, tako da celoten 

strošek opremljanja stavbnih zemljišč bremeni zavezance za plačilo komunalnega prispevka, ki morajo 

sorazmerni znesek obračunskih stroškov poravnati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja ali po uradni 

dolžnosti. Iz navedenega sledi, da so obračunski stroški investicije (So) enaki skupnim stroškom 

investicije (Ss). 

 

5.  TERMINSKI PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRKTURE 

 

Predviden terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture na območju OPPN Ob gasilskem domu v 

Novi Gorici in izgradnja podaljška Lavričeve ulice je sledeč: 

I. FAZA – PODALJŠEK LAVRIČEVE ULICE IN ZNOTRAJ OPPN - ja 

 sprejem Lokacijskega načrta za podaljšek Lavričeve ulice v prvi polovici leta 2012, 

 odkup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture v letu 2012 in 2013, 

 projektna dokumentacija komunalne infrastrukture v drugi polovici leta 2012 in začetek leta 

2013, 

 gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2013 

 izgradnja komunalne infrastrukture na območju OOPN Ob gasilskem domu in podaljšek 

Lavričeve ulice v drugi polovici leta 2013 in prvi polovici leta 2014, 

 pridobitev uporabnega dovoljenja komunalne infrastrukture v drugi polovici leta 2014. 

 

II. FAZA – PODALJŠEK KIDRIČEVE ULICE IN NAVEZAVA NANJO 

 terminski plan izgradnje podaljška Kidričeve ulice in navezave nanjo se bo določil z spremembo 

oziroma dopolnitvijo tega programa opremljanja. 

 

6.  PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

6.1  Preračun obračunskih stroškov investicije na merske enote 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na  

posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije preračunana na z Uredbo 

določene merske enote t.j. površine gradbenih parcel in neto tlorisne površine načrtovanih ali obstoječih 

objektov. 

Površine gradbenih parcel, ki jih je potrebno določiti na posameznem obračunskem območju, so 

pridobljene iz predloga parcelacije, ki je sestavni del OPPN Ob gasilskem domu.  
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Podatek o NTP za obstoječo pozidavo je bil pridobljen iz javne evidence katastra stavb Območne 

geodetske uprave Nova Gorica.  

Pri izračunu dopustnih NTP za objekte na novih parcelah ter dozidav na že pozidanih parcelah je bil 

upoštevan faktor največje dovoljene izrabe gradbene parcele po posameznih karejih, kot je bil določen v 

OPPN Ob gasilskem domu.. 

 

 

Tabela 5: Površina gradbenih parcel in ocenjena neto tlorisna površina predvidenih objektov na njih in površina NTP obstoječih 

objektov 

Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto gradbene 

parcele in NTP predvidenega objekta (Atlorisna) – novogradnja in dozidava 

 

 

Tabela 6: Prikaz vrednosti Cpi  in Cti  za novogradnje in dozidave 

 

Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto gradbene 

parcele in NTP za obstoječe stanovanjske objekte (Atlorisna). 
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Tabela 7: Prikaz vrednosti Cpi  in Cti za obstoječe stanovanjske objekte 

6.2 Stroški obstoječe infrastrukture (primarna komunalna infrastruktura) 

Stroški obstoječe infrastrukture (primarna komunalna infrastruktura), ki se upošteva pri izračunu 

komunalnega prispevka za izgradnjo na območju OPPN Ob gasilskem domu, so določeni iz Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 54/05) ter ob upoštevanju indeksa povišanja cen skladno z omen jenim 

odlokom. 

 

 

Tabela 8: Prikaz stroškov obstoječe infrastrukture (primarno omrežje) 

6.3  Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) 

S tem programom opremljanja se določi, da je razmerje med merilom parcele in merilom NTP 

predvidenih objektov (Dpi in Dti) pri izračunu komunalnega prispevka sledeče: 

- Dpi = 0,4 

- Dti = 0,6 

6.4  Faktor dejavnosti 

V skladu z 7. členom Pravilnika lahko program opremljanja določi tudi faktor dejavnosti. Faktor dejavnosti 

se lahko določi za posamezne vrste objektov, glede na pretežno dejavnost. Pri določitvi vrst objektov, 

glede na dejavnost, je potrebno upoštevati predpise o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov 

in predpise o določitvi objektov državnega pomena. 

Faktor dejavnosti se za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne 

infrastrukture, glede na prevladujočo dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste 

objektov določi v razponu od 0,7 do 1,3. 

Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo faktorji dejavnosti določeni v 16. členu Odloka o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradni list RS, štev.54/08). 
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6.5  Olajšave za določene kategorije zavezancev 

Občina lahko določi olajšave za določene zavezance, vendar mora posledično kriti sredstva, ki upadejo 

zaradi tega. V primeru OPPN Ob gasilskem domu ni predvidenih nobenih olajšav za zavezance za 

plačilo komunalnega prispevka. 

6.6  Zniţanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja 

Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je 

investitor sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture. V primeru OPPN Ob gasilskem 

domu ta opcija ni mogoča, saj se za obstoječe objekte odmerja komunalni prispevek samo za 

infrastrukturo, ki na območju OPPN Ob gasilskem še ni zgrajena. 

6.7  Indeksiranje stroškov opremljanja 

Izračunana vrednost Cpi in Cti za posamezno infrastrukturo velja na november 2011. Na dan obračuna se 

komunalni prispevek revalorizira z indeksom cen za nizke gradnje, ki ga objavlja Združenje za 

gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice  Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.  

6.8  Izračun komunalnega prispevka 

6.8.1  Celotni komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture 

Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture se izračuna na naslednji 

način: 

KPi   =  (Aparcela  x  Cpi1  x  Dpi) +  (Kdejavnost x Atlorisna x  Cti1 x  Dti), 

kjer je: 

- KPi  komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture; 

- KP komunalni prispevek; 

- Aparcela         površina gradbene parcele ali ocenjena površina gradbene parcele objekta; 

- Atlorisna    ocenjena neto tlorisna površina obstoječega ali predvidenega objekta; 

- Dpi  delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;  

- Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka; 

- Kdejavnosti   faktor dejavnosti;                                 

- Cpi cena na m
2
 zemljiške parcele za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na 

obračunskem območju; 

- Cti  cena na m
2
 neto tlorisne površine za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na 

obračunskem območju. 
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6.8.2  Komunalni prispevek za celotno gradnjo komunalne infrastrukture 

Komunalni prispevek za gradnjo celotne komunalne infrastrukture je seštevek zneskov komunalnih 

prispevkov za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture in se izračuna na naslednji način: 

KP   =  Σ KPi, 

kjer je: 

- KPi  komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture; 

- KP celotni komunalni prispevek. 
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7. PRIMER IZRAČUNA ODMERE KOMUN. PRISPEVKA PO POSAMEZNI PARCELI 
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Tabela 9 : Primer izračuna komunalnega prispevka po posameznih enotah  

 



BSI inţeniring d.o.o.    PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OPPN OB GASILSKEM DOMU 

V NOVI GORICI 

BSI inženiring d.o.o.                                                                                                                                                     STRAN 22/22 

8.  GRAFIČNI DEL  

 

 


