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PISNI DOGOVOR (PISMO O NAMERI / POGODBA) 

ZA IZGRADNJO JAVNE INFRASTRUKTURE V NASELJU OSP POD 

STENO 

[delovni osnutek 02 (osnutek 01 20180109) za MOKP, da pripravi ustrezno 

pogodbo med partnerji] 

(v nadaljevanju: 'Infrastruktura Osp pod steno'), 

ki ga sklenejo 

MESTNA OBČINA KOPER, 

matična številka:, davčna številka: SI, ki jo zastopa 

Boris Popovič, župan (v nadaljevanju: MO KOPER), 

RIŽANSKI VODOVOD KOPER,  

Javno podjetje RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 13, p.p. 

154, matična številka:, davčna številka: SI, ki jo zastopa  

Zdravko Hočevar, univ.dipl.inž.str., direktor  (v nadaljevanju: RVK KOPER), 

ELEKTRO PRIMORSKA, 

matična številka:, davčna številka: SI, ki jo zastopa 

Žarko CERKVENIK, direktor DE Sežana (v nadaljevanju: ELEKTRO 

PRIMORSKA), 

(v nadaljevanju: SOINVESTITORJI) 

ter 

ANDREJ MODIC, OSP 69, 6275 Črni Kal, 031 686 277 

MITJA REPEK, OSP 13, 6275 ČRNI KAL, 041 936 010 

TOMAŽ ŠTEBE, Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš, 051 372782 

(v nadaljevanju: PARTNERJI) 
 

1. člen 

Podpisniki uvodoma ugotavljajo skupno namero, da: 

- je cilj njihovega sodelovanja izgradnja javne infrastrukture v naselju Osp za NN 

elektro in vodovodne priključke objektov ob oz. v bližini poti pod steno - po 

zemljiščih parcela številka 2790/2, k.o. Osp 2597 ter parcela številka 3150/2 in 

2790/19 , obe k.o. Osp 2597); 

- se vgradijo tudi kabelske cevi za javno razsvetljavo in telekomunikacijske šibko 

točne oz. optične vodnike.  

 

2. člen 

Podpisniki potrjujejo namero glede skupne izvedbe javne infrastrukture, določajo 

izhodišča za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) in projekta za 

izvedbo (PZI) za 'Infrastrukturo Osp pod steno' ter določajo obveznosti 

soinvestitorjev in partnerjev pri izvedbi projekta. 

 

3. člen 

Soinvestitorji in partnerji se zavezujejo izdelati oz. financirati kot navedeno: 

- MO KOPER prevzema vsa dejanja, postopke in stroške v zvezi z izdelavo 

PGD in PZI dokumentacije projekta 'Infrastruktura Osp pod steno', vključno s 

pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Navedeno bo izvedla v roku 60 dni od 

datuma podpisa tega dokumenta (rok do dne vložitve vloge za pridobitev 

gradbenega dovoljenja). Navedena PGD in PZI dokumentacija oziroma 
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gradbeno dovoljenje bo usklajeno z RVK KOPER in ELEKTRO 

PRIMORSKA. 

- RVK KOPER prevzema stroške vgradnje cevi in opreme vodovoda, stroške 

obveznega sodelovanja pri PGD/PZI postopkih in pridobivanju gradbenega 

dovoljenja, stroške nadzora, preizkušanja in prevzema vodovoda. 

- ELEKTRO PRIMORSKA prevzema stroške vgradnje NN elektro opreme – 

kabelskih cevi, kablov, priključnih omar in druge potrebne opreme ter šibko 

točnih kabelskih cevi, stroške obveznega sodelovanja pri PGD/PZI postopkih, 

pridobivanju gradbenega dovoljenja, stroške nadzora, preizkušanja in 

prevzema elektro voda in opreme. 

- ANDREJ MODIC prevzema tretjino stroškov (33%) izkopa in urejanja javne 

površine v prvotno stanje za odsek A-B. 

- MITJA REPEK prevzema tretjino stroškov (33%)  izkopa in urejanja javne 

površine v prvotno stanje za odsek A-B, polovico stroškov (50%) izkopa in 

urejanja javne površine v prvotno stanje za odsek B-C ter celoten strošek 

(100%) izkopa in urejanja javne površine v prvotno stanje za odsek C-D. 

- TOMAŽ ŠTEBE prevzema tretjino stroškov (33%) izkopa in urejanja javne 

površine v prvotno stanje za odsek A-B in polovico stroškov (50%) izkopa in 

urejanja javne površine v prvotno stanje za odsek B-C. 

- Partnerji izberejo in plačajo izvajalca za svoj del obveznosti v skladu z 

določili te namere in na podlagi popisa del v PZI dokumentaciji. 

- Soinvestitorji, ki so hkrati tudi soglasodajalci pri pridobivanju gradbenih 

dovoljenj za gradnjo objektov, se zavežejo, da bodo na podlagi te namere in 

PGD ter PZI dokumentacije za projekt 'Infrastruktura Osp pod steno' 

partnerjem v njihovih postopkih za pridobivanje gradbenih dovoljenj za 

gradnjo objektov na njihovih parcelah ob trasi 'Infrastruktura Osp pod steno' 

izdali potrebna soglasja. 

 

Lastništvo tako zgrajene javne infrastrukture je v delu za vodovod last MO 

KOPER, v delu za NN vode in šibko točno oz. optično kanalizacijo last 

ELEKTRO PRIMORSKA (kako je z lastništvom priključkov do objektov - 

priključki do objektov so ponavadi last lastnikov objektov (od priključnega mesta 

na javni infrastrukturi do objekta). 

 

4. člen 

MO KOPER, RVK KOPER in ELEKTRO PRIMORSKA se zavežejo dejanske 

stroške partnerjev pri izvedbi projekta 'Infrastruktura Osp pod steno upoštevati 

kot zmanjšanje njihovih obveznosti pri plačilu komunalnega prispevka, 

priključnin in drugih dajatev. (Ustrezno bolj določno opredeliti poračune za 

vlaganja partnerjev) 
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5. člen 

To pismo o nameri je pravno zavezujoče kot pogodba, v kolikor določila namere 

niso v nasprotju s predpisi. 

 

To pismo o nameri je sklenjeno dne dd.mm.2018 v Kopru v enem (1) izvodu, od 

katerih prejme vsak soinvestitor oz. partner po en (1) izvod (kopija). Original 

podpisa hrani MO Koper. 

 

SOINVESTITORJI PARTNERJI 

MESTNA OBČINA KOPER ANDREJ MODIC 

RIŽANSKI VODOVOD KOPER MITJA REPEK 

ELEKTRO PRIMORSKA TOMAŽ ŠTEBE 
 

PRILOGA: Izhodišča za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) in 

projekta za izvedbo (PZI) za 'Infrastrukturo Osp pod steno'. 



Pisni dogovor (pismo o nameri / pogodba) za izgradnjo javne infrastrukture v naselju Osp pod steno (osnutek02 partnerjev z dne 20180621) 

Datoteka: PisniDogovorMOKPInfrastrukturaOspPotPodSteno-PredlogOsnutek02PartnerjevInvestitorjem201800621, Datum: 16.11.2018, Stran: 4/5 

IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROJEKTA ZA GRADBENO DOVOLJENJE 

(PGD) IN PROJEKTA ZA IZVEDBO (PZI) ZA 'INFRASTRUKTURO OSP 

POD STENO' 

 
 

TRASA IN POTEK (informativno, shematično) 

 
Shema 1 - potek trase: A - začetna točka elektro voda, parc. št.3150/3; B - začetna 

točka vodovoda, parc. št.2790/2, C - elektro omarica za priključke Andrej Modic, 

Tomaž Štebe, Mitja Repek (in druge v smeri vzhod, parc. št. 2790/2, D – lokacija 

priključka NN in vodovod za Mitja Repek – parc. Št. 3157.  

Končna točka 'Infrastrukture Osp pod steno' po tem dogovoru je za NN elektro 

točka C - omarica, za vodovod pa je končna točka na trasi parc. št. 2790/2 v smeri 

vzhodno od linije povezave do NN omarice C (na odcepu priključka za D). 

 

 
Shema 2 – skupni del Andrej-Mitja-Tomaž: Točka A - začetna točka NN elektro 

povezave, parc. št.3150/3 
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Shema 3 - Točka B - začetna točka vodovoda, parc. št.2790/2 

 

 
Shema 3 - Točka C – NN elektro kabinet; konec vodovoda in priključek vodovod 

Mitja, spodaj Tomaž. NN elektro priključki iz kabineta za Andrej, Tomaž, Mitja; 

parc. št. 2790/2. Prikazan priključek kanalizacija Tomaž. 


