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19. Sprejem osnutka Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Bled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Bled. 



Občinski svet Občine Bled je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 

(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 

43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena 

Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5.,  6., 7. in 8.  

člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena 

Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) na 12. redni seji, dne 16. 3. 2017, 

sprejel 

 

 

O D L O K 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 

območju občine Bled 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero 

komunalnega prispevka, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka na območju občine 

Bled.  

 

(2) Program opremljanja po tem odloku velja na celotnem območju občine Bled z izjemo območij, 

ki se urejajo s podrobnejšimi programi opremljanja.   

 

(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in načrtovano 

komunalno opremo. 

 

(4) Program opremljanja in odlok določata: 

 vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku, 

 obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme, 

 skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme, 

 preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere, 

 podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, 

 druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka. 

 

2. člen 

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot jih določa zakon, ki ureja prostorsko 

načrtovanje in predpisi, ki urejajo merila za odmero komunalnega prispevka. 

 

 

II. KOMUNALNA OPREMA, OBRAČUNSKA OBMOČJA TER OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE 

OPREME 

 

3. člen 

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na območju občine Bled: 

 omrežje ceste (oznaka obračunskih območij C), 

 vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij VO), 

 kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij KA), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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 javne površine in parkirišča (oznaka obračunskih območij JP), 

 površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO). 

 

4. člen 

(1) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 

priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Na območju 

občine so določena sledeča obračunska območja posamezne komunalne opreme: 

 cestno omrežje: C-1, 

 vodovodno omrežje: VO-1, 

 kanalizacijsko omrežje: KA-1, 

 javne površine in parkirišča: JP-1, 

 prostori za ravnanje z odpadki: RO-1. 

 

(2) Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so opredeljena v grafičnem izrisu 

obračunskih območij in so na vpogled v programu opremljanja. Program opremljanja stavbnih 

zemljišč s pripadajočim grafičnim izrisom obračunskih območij se hrani in je na vpogled v 

prostorih Občine Bled. 

 

(3) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območjih, prikazanih v grafičnem izrisu obračunskih 

območij iz drugega odstavka tega člena, se v primeru, da se lahko priključijo na posamezno 

vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih obračunskih območjih posamezne 

vrste komunalne opreme, na katero se lahko priključijo. 

 

5. člen 

(1) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih obračunskih območjih po tem odloku 

znašajo: 

Vrsta komunalne opreme Obračunsko območje 
Vrednost  

[€] 

Cestno omrežje C-1 25.217.806,68 

Vodovodno omrežje  VO-1 14.926.753,55 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 9.696.145,77 

Javne površine in parkirišča  JP-1 5.248.013,17 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 734.304,76 

 

(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi) in mersko 

enoto neto tlorisne površine objekta (Cti) za določeno komunalno opremo na posameznem 

obračunskem območju so: 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 

Cena ne enoto Cpi 

[EUR/m2] 

Cena ne enoto Cti 

[EUR/m2] 

Cestno omrežje C-1 8,71 23,89 

Vodovodno omrežje  VO-1 5,21 14,33 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 3,48 9,57 

Javne površine in parkirišča  JP-1 1,81 4,97 

Prostori za ravnanje z 
odpadki RO-1 0,25 0,70 

SKUPAJ 19,47 53,45 

III. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
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6. člen 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 

priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 

njegovo namembnost. 

 

(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo: 

 za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo 

gradbenega dovoljenja, 

 za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte, na 

zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti, 

 za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo 

zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 

7. člen 

(1) Višina komunalnega prispevka za vsako posamezno komunalno opremo na posameznem 

obračunskem območju se določi po naslednji formuli: 

 

    tititpipipi DCAKDCAKP   

pri čemer je: 

 KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme. 

 Ap … površina parcele (m2). 

 At … neto tlorisna površina objekta (m2). 

 K … faktor dejavnosti. 

 Dpi … delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka. 

 Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega 

prispevka. 

 Cpi … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno 

opremo na obračunskem območju. 

 Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z 

določeno komunalno opremo na obračunskem območju. 

 

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 

 

  iKPKP i  

pri čemer je: 

 KPi … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 

opreme, na katero se objekt priključuje, 

 KP … celotni izračunani komunalni prispevek, 

 i … indeks rasti cen v  gradbeništvu. 

 

(3) Seštevek zneskov po formuli iz prvega in drugega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga 

odmeri zavezancu. 

 

(4) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz 

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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(5) Kadar površine parcele ni mogoče določiti na način določen s prejšnjim odstavkom, oziroma 

parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko 

izvedbenih aktov občine.  

 

(6) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča 

objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko 

Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz 

prvega odstavka tega člena. 

 

(7) Pri določitvi neto tlorisne površine objekta se upošteva: 

 neto tlorisna površina iz projektne dokumentacije, projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (Vodilna mapa in Načrt arhitekture), 

 neto tlorisna površina po podatkih iz uradnih evidenc, 

 neto tlorisna površina pridobljena po izvedenem ugotovitvenem postopku, s katerim 

občinski organ pridobi vse potrebne podatke za izvedbo odmere komunalnega prispevka. 

 

(8) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno 

dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, katera mora biti 

izračunana po standardu SIST ISO 9836 in skladna z ostalimi predpisi, ki urejajo pojem 

površine objekta. V primeru nejasnosti se neto tlorisna površina ugotovi na temelju izvedenega 

ugotovitvenega postopka s strani občinske uprave ob določilih veljavnih standardov in 

predpisov.  

 

(9) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se 

komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri 

pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega 

prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena. 

 

8. člen 

(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek obračuna na enak način, kot 

je določen v prejšnjem členu. 

 

(2) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se 

komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po 

spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega 

prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni 

prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom 

po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma 

namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača. 

 

(3) V primeru nadomestne gradnje se komunalni prispevek obračuna na enak način, kot je določen 

v prejšnjem odstavku.  

 

 

IV. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

9. člen 

(1) Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem 

neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je enako na območju 
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celotne občine in je: Dpi = 0,35 in Dti = 0,65. Tako je delež površine parcele pri izračunu 

komunalnega prispevka (Dpi) 0,35 in delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka (Dti) 0,65. 

 

10. člen 

(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in 

uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena in sicer:   

Šifra (CC-
SI) 

Opis objekta Faktor 
dejavnosti (K) 

11221 Tri-in večstanovanjske stavbe 1,3 
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 1,3 
121 Gostinske stavbe 1,3 
122 Upravne in pisarniške stavbe 0,7 
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,3 
12410  Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njim povezane stavbe 
1,3 

1242 Garažne stavbe in deli stavb, namenjeni parkiranju osebnih 
vozil, razen garaž v eno in dvostanovanjskih objektih (CCSI: 
11100 in 11210), ki se obračunajo s faktorjem dejavnosti za 
klasifikacijo pretežnega namena stavbe 

0,7 

125 Industrijske stavbe in skladišča 1,3 
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7 
1274 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 0,7 
23 Kompleksni industrijski objekti 1,3 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti 1,3 

 

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi 

glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo 

enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da 

dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem 

odloku 1. 

 

11. člen 

(1) Za indeksiranje stroškov iz 5. člena tega odloka, se uporabi povprečni letni indeks cen (IGM) za 

posamezno leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala v 

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

 

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega odloka. 

 

12. člen 

(1) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima 

možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja 

določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni 

prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.  

 

(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima 

možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, 

se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo. 

 

(3) Za vse parcele se upošteva, da so opremljene s cestnim omrežjem, površinami za ravnanje z 

odpadki in javnimi površinami.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0107/odlok-o-programu-opremljanja-stavbnih-zemljisc-in-merilih-za-odmero-komunalnega-prispevka-na-obmocju-obcine-braslovce/#11. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0107/odlok-o-programu-opremljanja-stavbnih-zemljisc-in-merilih-za-odmero-komunalnega-prispevka-na-obmocju-obcine-braslovce/#11. člen
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V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

13. člen 

(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni 
dolžnosti.  

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega 
odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je 
potreben za odmero komunalnega prispevka.  

(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od 
upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora 
biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki 
je potreben za odmero komunalnega prispevka. 

(4) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih: 
 komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s 

komunalno opremo, 

 če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je 

lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno 

površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka. 

 

(5) Če se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča se 

podatki, ki so potrebni za odmero komunalnega prispevka pridobijo iz uradnih evidenc.  

 

(6) Rok za izdajo odločbe iz drugega in tretjega odstavka tega člena je 15 dni, o izdani odločbi pa 

občina obvesti tudi upravno enoto. 

 

(7) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni. 

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo 

po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo odloka. 

 

 

15. člen 

(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača. 

 

(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen 

zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. 

To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.  

 

(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst 

stavb za izobraževanje, znanstveno - raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni 
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klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma pravna oseba, katerih 

ustanovitelj je občina ali država.  

 

16. člen 

(1) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem 

odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže 

in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za 

obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na katero se navezuje to območje se obračunajo v 

skladu z osnovnimi merili iz 2. odstavka 5. člena tega odloka v deležu in podrobnejšimi merili, 

ki se jih določi s programom opremljanja za posamezno območje. 

 

17. člen 

(1) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti 

zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor 

sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki 

ureja prostorsko načrtovanje. 

 

18. člen 

(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Bled. Občina lahko sredstva 

zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z 

načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. 

 

19. člen 

(1) Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku pred izdajo gradbenega dovoljenja 

oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na komunalno infrastrukturo.  

 

(2) O možnosti obročnega plačila komunalnega prispevka odloči župan na predlog zavezanca s 

sklepom, v katerem se določijo tudi roki obročnega plačila komunalnega prispevka. 

 

20. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 14/2015).  

 

 

 

21. člen 

(1)  Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi. 

 

 

Številka:   

Datum:                                                 Župan Občine Bled 

                                              Janez Fajfar  
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Obrazložitev k Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka na območju občine Bled 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na 

podlagi programa opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi občinskega 

prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. Z odlokom ga sprejme 

občinski svet. Na podlagi programa opremljanja se izvaja tudi odmera oziroma izračun 

komunalnega prispevka. 

 

Občina Bled je po potrditvi in sprejemu Občinskega prostorskega načrta (OPN) skladno z določili 

79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) pripravila in sprejela program opremljanja 

stavbnih zemljišč, vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo 

komunalno opremo na območju celotne občine. V ta namen je bil izdelan Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občine Bled v februarju 2015. Na osnovi izdelanega programa je bil 

sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015), na podlagi 

katerega se izvaja obračun in odmera komunalnega prispevka na območju občine.  

 

Občina je v preteklih dveh letih (2015 in 2016) izvedla vlaganja v dograditev in nadgradnjo 

posameznih vrst komunalne opreme. Poleg tega ima občina v planu v prihodnjih dveh letih (2017 in 

2018) izvesti še dodana vlaganja v komunalno opremo, ki je predmet komunalnega opremljanja. 

ZPNačrt s področnimi predpisi dopušča možnost, da občina ob že vloženih sredstvih v izgradnjo 

komunalne opreme (obstoječa komunalna oprema) v okviru priprave programa opremljanja 

upošteva tudi predvidene investicije v gradnjo komunalne opreme, ki so določene v občinskem 

načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto. Poleg navedenega je bilo ugotovljeno, da je 

potrebno dodatno analizirati območja kjer se bodo sprejemali podrobnejši programi opremljanja 

ter skladno s temi ugotovitvami preveriti in določiti obračunska območja posamezne komunalne 

opreme. Na podlagi novih podatkov Registra nepremičnin (REN) je bilo ugotovljeno, da je smiselno 

tudi preveriti in prenoviti podatke o neto tlorisnih površinah objektov na obračunskih območjih, saj 

so podatki REN vseskozi dopolnjujejo in posodabljajo.   

 

Na temelju navedenega in določil predpisov s predmetnega področja je bila sprejeta odločitev za 

izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Bled, ki bo obravnava vso 

obstoječo komunalno opremo v občini skupaj z izvedenimi vlaganji v zadnji dveh letih ter zajel tudi 

predvidena vlaganja v gradnjo komunalne opreme za tekoče in prihodnje leto (2017 in 2018).  

 

Program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih 

zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07). Pri pripravi programa sta bila smiselno upoštevana tudi ZPNačrt 

in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07). 
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V primerjavi z veljavnim Programom opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Bled in 

Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 

na območju občine Bled so izvedene sledeče spremembe: 

 v skupni program opremljanja je vključeno območje EUP RE-6, ker je bilo ugotovljeno, da se na 

tem območju ne bo posebej gradila nova komunalna oprema iz naslova komunalnega prispevka 

in ker je že z obstoječo opremo omogočeno priključevanje načrtovanih objektov v sklopu tega 

območja urejanja, 

 iz skupnega programa opremljanja je izločeno območje EUP KO-4, ker se na tem območju 

načrtuje izdelava ločenega podrobnejšega programa opremljanja za gradnjo potrebne 

komunalne opreme,  

 izvedena je podrobnejša analiza z namenom določitve obračunskih območij posamezne 

komunalne opreme, glede na podatke uradnih evidenc in izvedeno stanje opreme, 

 izvedena je analiza in vključitev izvedenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme v preteklih 

dveh letih ter analiza predvidenih vlaganj v tekočem in prihodnjem letu; to je bilo upoštevano 

pri posodobitvi vrednosti skupnih stroškov komunalne opreme, ki je predmet potencialnega 

obračuna komunalnega prispevka ter obračunskih stroškov, 

 ponovno analizirani in preračunani obračunski stroški na mersko enoto kvadratnega metra 

parcele (Cpi) in mersko enoto neto tlorisne površine objekta (Cti) za določeno komunalno 

opremo na posameznem obračunskem območju, ki je osnova za izračun komunalnega 

prispevka.  

 

Skladno z zgoraj navedenim so obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra 

parcele (Cpi) in mersko enoto neto tlorisne površine objekta (Cti) za določeno komunalno opremo 

na posameznem obračunskem območju sledeči: 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 

Cena ne enoto Cpi 

[EUR/m2] 

Cena ne enoto Cti 

[EUR/m2] 

Cestno omrežje C-1 8,71 23,89 

Vodovodno omrežje  VO-1 5,21 14,33 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 3,48 9,57 

Javne površine in parkirišča  JP-1 1,81 4,97 

Prostori za ravnanje z 
odpadki RO-1 0,25 0,70 

SKUPAJ 19,47 53,45 

 

V primerjavi z obstoječim Programom opremljanja stavbnih zemljišč, ki je bil sprejet in potrjen v 

letu 2015 je prišlo do sprememb preračunanih cen na enoto mere (Cpi in Cti) ker je prikazano v 

nadaljevanju: 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 

POSZ in Odlok iz leta 2015 Predlog POSZ in Odlok 

2017 

Cpi 

[EUR/m2] 

Cti 

[EUR/m2] 

Cpi 

[EUR/m2] 

Cti 

[EUR/m2] 

Cestno omrežje C-1 8,09 22,56 8,71 23,89 

Vodovodno omrežje  VO-1 5,24 14,25 5,21 14,33 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 3,21 9,18 3,48 9,57 
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Javne površine in 
parkirišča  JP-1 

1,73 4,82 1,81 4,97 

Prostori za ravnanje z 
odpadki RO-1 

0,25 0,70 0,25 0,70 

SKUPAJ 18,52 51,51 19,47 53,45 

Poleg zgoraj navedenega je izvedena tudi posodobitev izhodiščnih vrednosti za faktorje dejavnosti 

objekta, glede na pretežno rabo v skladu z uporabo enotne klasifikacije vrst objektov po Uredbi o 

klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena. Pri tej postavki je predlog, da se 

spremenijo faktorji dejavnosti za sledeče vrste objektov: 

Šifra (CC-SI) Faktor dejavnosti 
(K) 

Opis objekta 

1271 0,7 (prej je bil 1,3) Nestanovanjske kmetijske stavbe 

1274 0,7 (prej je bil 1,3) Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 

 

V vsebini programa opremljanje in odloka so dodana jasnejša določila glede obračuna komunalnega 

prispevka za vse vrste objektov. Tako se komunalni prispevek odmeri ob priključevanju na 

komunalno opremo: 

 za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo 

gradbenega dovoljenja. 

 za objekte za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte na 

zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo 

zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 

Veljavni predpisi s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja (ZGO-1 in ZPNačrt) 

določata odmero komunalnega prispevka v primeru gradenj vseh vrst objektov, ki se priključujejo 

na komunalno opremo. ZPNačrt določa kot zavezanca za odmero komunalnega prispevka 

(zavezanec je lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto 

tlorisno površino objekta, ali spreminja njegovo namembnost). 

 

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) 

podrobneje določa vrste objektov glede na zahtevnost gradnje. Ta jih glede na to razvršča na: 

 zahtevne objekte, 

 manj zahtevne objekte, 

 nezahtevne objekte, 

 enostavne objekte. 

 

Glede na vsebino navedene uredbe, je odmera komunalnega prispevka upravičena za vse vrste 

objektov, če ti objekti izpolnjujejo pogoje za odmero po programu opremljanja. Tu pa je treba 

zasledovati pogoj: ali se objekt priključuje na komunalno opremo in/ali jo uporablja. Upoštevajoč to 

določilo se lahko zaključi, da se tudi enostavnim in nezahtevnim objektom (poleg zahtevnih in manj 

zahtevnih objektov) lahko odmeri komunalni prispevek, če se bodo samostojno priključili na 

komunalno opremo. 
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Primer izračuna KP za enostanovanjski objekt in primerjava s prejšnjim programom 

Izračun komunalnega prispevka za objekt z neto tlorisno površino 250 m2, pri čemer je površina 

parcele (zazidljivo zemljišče) velikosti 600 m2. Parcela je opremljena z vsemi v tem programu 

obravnavanimi vrstami komunalne opreme. 

 

Vhodni podatki 
Predlog POSZ in 

Odlok 2015 

Predlog POSZ 

in Odlok 2017 
Enota 

površina parcele  600,00 600,00 m2 

neto tlorisna površina objekta 

(m2) 

250,00 250,00 m2 

faktor dejavnosti 1,0 1,0 (enostanovanjski objekt) 

Dpi 0,35 0,35  

Dti 0,65 0,65  

Cpi 18,52 19,47 €/m2 

Cti 51,51 53,45 €/m2 

Komunalni prispevek    

KP 12.259,58 12.773,45 € brez DDV 

 

Komunalni prispevek (KP) za enostanovanjski objekt, na parceli velikosti 600 m2 in neto tlorisne 

površine 250 m2 znaša 12.773,45 € in v primeru, da je i (indeks rasti cen) = 1. V primerjavi s 

obstoječim programom se zaradi že izvedenih in predvidenih vlaganj komunalni prispevek za 

enostanovanjski objekt poveča za 513,87 EUR.  
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1 Povzetek programa opremljanja 

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na 

podlagi programa opremljanja. Na podlagi programa opremljanja se izvaja tudi odmera oz. obračun 

komunalnega prispevka. Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega 

prispevka z odlokom sprejme občinski svet.  

 

Občina Bled je po potrditvi in sprejemu Občinskega prostorskega načrta Občine Bled pripravila in 

sprejela program opremljanja stavbnih zemljišč, vključno s podlagami za odmero komunalnega 

prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. V ta namen je bil sprejet 

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

območju občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015). V preteklih dveh letih je 

občina izvedla znatna vlaganja v dograditev komunalne opreme in ima v planu v prihodnjih dveh 

letih izvesti še dodana vlaganja v komunalno opremo. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je dodatno 

treba analizirati območja kjer se bodo sprejemali podrobnejši programi opremljanja ter  na podlagi 

novih podatkov Registra nepremičnin (REN) preveriti in prenoviti podatke o neto tlorisnih 

površinah objektov na obračunskih območjih. Na temelju navedenega je bila sprejeta odločitev o 

izdelavi prenove programa  opremljanja stavbnih zemljišč. 

 

Program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih 

zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07). Pri pripravi programa sta bila smiselno upoštevana tudi ZPNačrt in 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07). ZPNačrt in Uredba o 

vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) določata, da se obračunska 

območja določijo za obstoječo komunalno opremo (infrastrukturo) in za vso predvideno novo 

komunalno opremo (infrastrukturo) iz občinskega Načrta razvojnih programov v okviru 

občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto (za leto 2017 in 2018).  

 

V skladu s projektno nalogo program opremljanja vsebuje: 

 prikaz komunalne opreme na območju občine; 

 obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme; 

 merske enote za vsako obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme; 

 obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih 

območjih; 

 preračun obračunskih stroškov opremljanja na merske enote po posamezni vrsti 

komunalne opreme; 

 podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka. 

 

Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene osnove, podatki in dokumentacija, ki jih je 

izdelovalec programa opremljanja prejel s strani naročnika in upravljavcev komunalne opreme.  

 

 

Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Bled: 

 omrežje cest (oznaka obračunskega območja C); 
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 vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja VO); 

 kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja KA); 

 javne površine in parkirišča (oznaka obračunskega območja JP); 

 površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO). 

 

Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom poteka komunalne opreme 

(infrastrukture) so podana v grafičnih prilogah tega programa. Za obračunska območja posameznih 

vrst komunalne opreme so bile določene merske enote na katere se preračunajo obračunski stroški. 

Merske enote so m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta. Skupna površina parcel na 

posameznem obračunskem območju in neto tlorisna površina objektov na posameznem 

obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme glede na ugotovitve izvedenih 

analiz znaša: 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 

Površina parcel  

[m2] 

NTP  objektov 

[m2] 

Cestno omrežje C-1 2.893.999,32 1.055.784,83 

Vodovodno omrežje  VO-1 2.865.964,06 1.041.758,66 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 2.787.235,33 1.013.482,96 

Javne površine in parkirišča  JP-1 2.893.999,32 1.055.784,83 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 2.893.999,32 1.055.784,83 

 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem 

območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. 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 obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo: 

Vrsta komunalne opreme Obračunsko območje 
Vrednost  

[€] 

Cestno omrežje C-1 25.217.806,68 

Vodovodno omrežje  VO-1 14.926.753,55 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 9.696.145,77 

Javne površine in parkirišča  JP-1 5.248.013,17 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 734.304,76 

 

Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi) za določeno 

komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so: 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 

Površine parcel 

[m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne enoto  

[EUR/m2] 

Cestno omrežje C-1 2.893.999,32 25.217.806,68 8,71 

Vodovodno omrežje  VO-1 2.865.964,06 14.926.753,55 5,21 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 2.787.235,33 9.696.145,77 3,48 

Javne površine in parkirišča  JP-1 2.893.999,32 5.248.013,17 1,81 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 2.893.999,32 734.304,76 0,25 

Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta (Cti) za določeno 

komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so: 

Vrsta opreme Obračunsko NTP objektov Vrednost  Cena ne enoto  
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območje [m2] [EUR] [EUR/m2] 

Cestno omrežje C-1 1.055.784,83 25.217.806,68 23,89 

Vodovodno omrežje  VO-1 1.041.758,66 14.926.753,55 14,33 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 1.013.482,96 9.696.145,77 9,57 

Javne površine in parkirišča  JP-1 1.055.784,83 5.248.013,17 4,97 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 1.055.784,83 734.304,76 0,70 

 

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko odmeri, če se stavbno 

zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme (ZPNačrt). V primeru, da se 

objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto opreme, se mu komunalni prispevek ne 

zaračuna za tisto vrsto komunalne opreme na katero ni možna priključitev. Za komunalno opremo, 

ki se uvršča med grajeno javno dobro (ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine) se 

komunalni prispevek vedno obračuna.  

 

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na 

komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti (ZPNačrt). 

 

V skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) in 

Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) se v običajnem primeru 

višina komunalnega prispevka določi po naslednji formuli: 

 

    tititpipipi DCAKDCAKP   

pri čemer je: 

 KPi … prispevek za določeno vrsto komunalne opreme. 

 Ap … površina parcele (m2). 

 At … neto tlorisna površina objekta (m2). 

 K (dejavnost) … faktor dejavnosti. 

 Dpi … delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka. 

 Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka. 

 Cpi … stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z določeno komunalno 

opremo na obračunskem območju. 

 Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno 

komunalno opremo na obračunskem območju. 

 

Celotni komunalni prispevek za objekte se izračuna na naslednji način: 

 

KP = ΣKPi 

pri čemer je: 

 KPi … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se 

objekt priključuje. 

 KP … celotni izračunani komunalni prispevek. 

 

Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem neto 

tlorisne površine objekta (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka  določi kot Dpi : Dti = 0,35 : 0,65. 

 

Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in 

uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena in sicer:   



Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled 

 

Stran 20 od 78 

Šifra (CC-SI) Faktor dejavnosti 

(K) 

Opis objekta 

11221 1,3 Tri-in večstanovanjske stavbe 

11222 1,3 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

121 1,3 Gostinske stavbe 

122 0,7 Upravne in pisarniške stavbe 

123 1,3 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 

12410  1,3 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 

ter z njim povezane stavbe 

1242 0,7 Garažne stavbe 

125 1,3 Industrijske stavbe in skladišča 

1271 0,7 Nestanovanjske kmetijske stavbe 

1274 0,7 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 

23 1,3 Kompleksni industrijski objekti 

24 1,3 Drugi gradbeni inženirski objekti 

 

Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji preglednici, se faktor dejavnosti objektu 

določi glede na skupino iz zgornje preglednice v katero, se na podlagi Uredbe, ki ureja uvedbo in 

uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V 

primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor 

dejavnosti enak 1. 
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Primer izračuna KP za enostanovanjski objekt  

Izračun komunalnega prispevka za objekt z neto tlorisno površino 250 m2, pri čemer je površina 

parcele velikosti 600 m2. Parcela je opremljena z vsemi v tem programu obravnavanimi vrstami 

komunalne opreme in se predvideni enostanovanjski objekt priključuje na: 

 omrežje cest (obračunsko območje C-1); 

 vodovodno omrežje (obračunsko območje VO-1); 

 kanalizacijsko omrežje (obračunsko območje KA-1); 

 javne površine in parkirišča (obračunsko območje JP-1); 

 površine za ravnanje z odpadki (obračunsko območje RO-1). 

 

Vhodni podatki Vrednosti Enota 

površina parcele  600,00 m2 

neto tlorisna površina objekta (m2) 250,00 m2 

faktor dejavnosti (K) 1,0 (enostanovanjski objekt) 

Dpi 0,35  

Dti 0,65  

Cpi 19,47 EUR/m2 

Cti 53,45 EUR/m2 

Komunalni prispevek - KP 12.773,45 EUR brez DDV 

 

Komunalni prispevek (KP) za enostanovanjski objekt, na parceli velikosti 600 m2 in neto tlorisno 

površino 250 m2 znaša 12.773,45 EUR. Cena je brez davka na dodano vrednost (DDV) in v primeru, 

da je indeks rasti enak 1 (i=1).  

 



Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled 

 

Stran 22 od 78 

2 Uvodna pojasnila 

 

2.1 Uvod z ozadjem za pripravo programa 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na 

podlagi programa opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi občinskega 

prostorskega načrta (OPN) v kolikor se sprejema za celotno območje občine ali občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v kolikor se pripravlja podrobnejši program za ožje 

območje opremljanja. Program, ki se pripravi na podlagi OPN obravnava komunalno opremo na 

celotnem območju občine. Program se izdela in sprejme za določanje in usklajevanje dejavnosti v 

zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo, za načrtovanje finančnih sredstev za 

opremljanje, za omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo in kot podlago za 

odmero komunalnega prispevka. Z odlokom ga sprejme občinski svet. Na podlagi programa 

opremljanja se izvaja tudi odmera oziroma obračun komunalnega prispevka. 

 

Občina Bled je po potrditvi in sprejemu Občinskega prostorskega načrta (OPN)1 skladno z določili 

79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) pripravila in sprejela program opremljanja 

stavbnih zemljišč, vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo 

komunalno opremo na območju celotne občine. V ta namen je bil izdelan Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (AD- SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 2015). 

Na osnovi izdelanega programa je bil sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 14/2015), na podlagi katerega se izvaja obračun in odmera komunalnega prispevka na 

območju občine.  

 

Občina je v preteklih dveh letih (2015 in 2016) izvedla vlaganja v dograditev in nadgradnjo 

posameznih vrst komunalne opreme. Poleg tega občina ima v planu v prihodnjih dveh letih (2017 in 

2018) izvesti še dodana vlaganja v komunalno opremo, ki je predmet komunalnega opremljanja. 

ZPNačrt s področnimi predpisi dopušča možnost, da občina ob že vloženih sredstvih v izgradnjo 

komunalne opreme (obstoječa komunalna oprema) v okviru priprave programa opremljanja 

upošteva tudi predvidene investicije v gradnjo komunalne opreme, ki so določene v občinskem 

načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto. Poleg navedenega je bilo ugotovljeno, da je 

treba dodatno analizirati območja kjer se bodo sprejemali podrobnejši programi opremljanja ter 

skladno s temi ugotovitvami preveriti in določiti obračunska območja posamezne komunalne 

opreme. Na podlagi novih podatkov Registra nepremičnin (REN) je smiselno preveriti in prenoviti 

podatke o neto tlorisnih površinah objektov na obračunskih območjih. Na temelju prej navedenega 

je občina odločila izvesti izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in v sklopu tega jasneje 

in bolj natančno opredeliti posamezna določila za obračun komunalnega prispevka.  

 

Na temelju zgoraj navedenega in zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje s področja prostorskega 

načrtovanja, se je občina odločila za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

Občine Bled.  

                                                           
1
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Bled  (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2014, 40/2014). 
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2.2 Zakonska izhodišča 

Pri pripravi tega programa so kot osnova uporabljene sledeče zakonske podlage: 

 Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 

14/15 – ZUUJFO). 

 Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04-UPB, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 

93/05 - ZVMS, 111/05-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11-odl. US, 57/12, 

101/13-ZDavNepr in 110/13, 19/15). 

 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07). 

 Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13 in 

26/13). 

 Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS, št. 109/11). 

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

 Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov 

opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Ur. l. RS, št. 

95/07). 

 

V skladu z ZPNačrt je gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, 

dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih. ZPNačrt v 77. členu zavezuje občino, da zagotavlja 

gradnjo komunalne opreme. 

 

ZPNačrt določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja. 

Program opremljanja se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta (OPN) ali občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in ga sprejme Občinski svet z odlokom. Na podlagi 

programa opremljanja se izvaja tudi odmera komunalnega prispevka. 

 

ZPNačrt med drugim določa, da Občina lahko odmerja komunalni prispevek na podlagi programa 

opremljanja le, če je že sprejela program opremljanja s podlagami za odmero komunalnega 

prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. 

 

Vsebino programa opremljanja podrobno določa Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih 

zemljišč, ki opredeljuje, da se s programom opremljanja določi komunalno opremo in drugo 

gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno s prostorskim 

aktom občine in roki za gradnjo komunalne opreme po posameznih enotah urejanja prostora. Za 

komunalno opremo se določijo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka (4. člen navedene 

Uredbe). 
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2.3 Obstoječi program opremljanja in ključna izhodišča  

Zadnji veljavni Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (AD- SVETOVANJE, 

Anes Durgutović s.p., februar 2015) je bil izdelan na temelju Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu (OPN) Občine Bled  (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2014, 40/2014).  Na podlagi 

navedenega programa je bil sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 

odmero komunalnega prispevka na območju občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

14/2015), na podlagi katerega občina izvaja obračun in odmero komunalnega prispevka na 

območju občine.  

 

Navedeni program opremljanja stavbnih zemljišč je bil izdelan v skladu z Uredbo o vsebini 

programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07). Pri pripravi programa sta bila 

smiselno upoštevana tudi ZPNačrt in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. 

RS, št. 95/07). Program opremljanja je obravnaval vso obstoječo komunalno infrastrukturo v Občini 

Bled in predvidena vlaganja v gradnjo komunalne opreme za leto 2015 in leto 2016.  

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč je vseboval: 

 prikaz obstoječe komunalne opreme na območju občine; 

 prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme v letu 2015 in letu 2016; 

 obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme; 

 merske enote za vsako obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme; 

 obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih 

območjih; 

 preračun obračunskih stroškov opremljanja na merske enote po posamezni vrsti 

komunalne opreme; 

 podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka. 

 

Program opremljanja stavnih zemljišč je določil in obravnaval naslednjo komunalno opremo v 

občini: 

 omrežje cest (oznaka obračunskega območja C); 

 vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja VO); 

 kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja KA); 

 javne površine in parkirišča (oznaka obračunskega območja JP); 

 površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO). 

 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem 

območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. 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. S programom so bili določeni skupni in 

obračunski stroški komunalne opreme, določena obračunska območja in merske enote na 

obračunskih območjih. Na tej osnovi so bili določeni stroški opremljanja kvadratnega metra 

stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na 

obračunskem območju. Ti so prikazani v spodnji preglednicah. 
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Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi) za določeno 

komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so: 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 

Površine parcel 

[m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne enoto  

[EUR/m2] 

Cestno omrežje C-1 2.940.333,28 23.801.781,79 8,09 

Vodovodno omrežje  VO-1 2.821.587,12 14.778.753,55 5,24 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 2.694.767,38 8.650.390,08 3,21 

Javne površine in parkirišča  JP-1 2.940.333,28 5.085.682,35 1,73 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 2.940.333,28 733.811,64 0,25 

SKUPAJ (Cpi)  18,52 

 

Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta (Cti) za določeno 

komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so: 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
NTP objektov [m2] 

Vrednost  

[EUR] 

Cena ne enoto  

[EUR/m2] 

Cestno omrežje C-1 1.054.995,16 23.801.781,79 22,56 

Vodovodno omrežje  VO-1 1.036.906,58 14.778.753,55 14,25 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 942.778,46 8.650.390,08 9,18 

Javne površine in parkirišča  JP-1 1.054.995,16 5.085.682,35 4,82 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 1.054.995,16 733.811,64 0,70 

SKUPAJ (Cpi)  51,51 

 

Določeno je bilo razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka 

in deležem neto tlorisne površine objekta (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka in sicer kot 

razmerje: Dpi : Dti = 0,35 : 0,65. 

 

Izhodiščni faktor dejavnosti (K) je enak 1, razen za sledeče primere:   

Šifra (CC-

SI) 

Faktor dejavnosti 

(K) 

Opis objekta 

11221 1,3 Tri-in večstanovanjske stavbe 

11222 1,3 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

121 1,3 Gostinske stavbe 

122 0,7 Upravne in pisarniške stavbe 

123 1,3 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 

12410  1,3 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njim 

povezane stavbe 

1242 0,7 Garažne stavbe 

125 1,3 Industrijske stavbe in skladišča 

1271 1,3 Nestanovanjske kmetijske stavbe 

1274 1,3 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 

23 1,3 Kompleksni industrijski objekti 

24 1,3 Drugi gradbeni inženirski objekti 

 

Izhajajoč iz dejstva, da se dosedanji način obračuna komunalnega prispevka po zadnjem veljavnem 

programu opremljanja stavbnih zemljišč od predvidenega načina obračuna komunalnega prispevka 

ne razlikuje bistveno, podrobnejših določil v nadaljevanju posebej ne obravnavamo. 
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2.4 Podlage za izdelavo programa 

Prostorska podlaga za izdelavo prenove programa opremljanja je: 

 Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Bled  - Odlok o občinskem prostorskem načrtu 

(OPN) Občine Bled  (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2014, 40/2014). 

 Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine 

Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015). 

 

Vhodni podatki za izdelavo programa opremljanja so sledeči: 
 Banka cestnih podatkov ''BCP'' (Občina Bled; Realis d.o.o., februar 2017). 

 Kataster gospodarske javne infrastrukture ''GJI'' (Občina Bled; Realis d.o.o., januar 2017). 

 Kataster vodovodnega omrežja (Občina Bled; Infrastruktura Bled d.o.o., januar 2015, 2017). 

 Kataster kanalizacijskega omrežja (Občina Bled; WTE Bled d.o.o., februar 2015, 2017). 

 Kataster javne razsvetljave (Občina Bled; Javna razsvetljava d.d., februar 2015, 2017) 

 Kataster ''ekoloških otokov'' (Občina Bled, 2015).  

 Kataster drugih javnih površin (Občina Bled, 2015). 

 Register nepremičnin ''REN'' za območje občine Bled (GURS, februar 2017). 

 Kataster stavb za območje občine Bled (GURS, februar 2017). 

 Digitalni orto-foto posnetki ''B-DOF'' (GURS, februar 2017). 

 Digitalni sloji veljavnega OPN Občine Bled (Občina Bled, 2015, februar 2017).  

 Prostorski informacijski sistem Občine Bled (PISO), 2017.  

 Izpis podatkov o vlaganjih v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Bled v obdobju 

2015 in 2016 (Občina Bled, februar 2017). 

 Načrt razvojnih programov Občine Bled za prihodnje obdobje (Občina Bled, 2017). 

 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (LUZ d.d., januar 2008). 

 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (AD- SVETOVANJE, Anes 

Durgutović s.p., februar 2015). 

 Informacije in podatki posredovani s strani Občine Bled v času izdelave programa (glej: 

Viri).  
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2.5 Metodološki pristop  in potek priprave programa 

Predmetni program opremljanja stavbnih zemljišč je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa 

opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), ki opredeljuje tudi podrobno vsebino programa 

opremljanja. Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi ZPNačrt in Pravilnik o merilih za 

odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07). Pri tem velja izpostaviti, da gre v konkretnem 

primeru za posodobitev obstoječega programa opremljanja in so zato v osnovi bili izhodiščni 

podatki o obstoječi komunalni opremi in oceni vrednosti te opreme povzeti po predhodno 

izdelanem programu opremljanja iz leta 2015 v sklopu katerega je bila izvedena podrobnejša 

analiza obstoječe komunalne opreme, ki je predmet opremljanja.  

 

V skladu s projektno nalogo program opremljanja stavbnih zemljišč vsebuje: 

 prikaz obstoječe komunalne opreme na območju občine (povzetek informacij iz obstoječega 

programa opremljanja in upoštevana vlaganja v preteklih dveh letih); 

 prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju občine; 

 obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme; 

 merske enote za vsako obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme; 

 obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih 

območjih; 

 preračun obračunskih stroškov opremljanja na merske enote po posamezni vrsti 

komunalne opreme; 

 podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka. 

 

Izdelava programa je bila izvedena v sledečih korakih: 

 zbiranje podatkov in informacij (vhodni podatki) po posameznih vrstah komunalne 

opreme; 

 pregled obstoječih podatkov o komunalni opremi, zazidljivosti zemljišč in neto tlorisnih 

površinah stavb; 

 pregled predvidenih vlaganj v infrastrukturo s strani občine; 

 prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju občine; 

 pregled in oblikovanje predloga obračunskih območij po vrstah komunalne opreme; 

 določitev merskih enot po obračunskih območjih; 

 določitev meril za izračun komunalnega prispevka (opredelitev podrobnejših meril); 

 izdelava vsebine programa opremljanja (vsebina elaborata po zahtevah iz Uredbe in 

Pravilnika); 

 priprava grafičnega dela programa opremljanja.  

 

V času priprave tega programa opremljanja je bilo izvedenih več usklajevalnih sestankov s 

predstavniki občine in izdelovalcem, na katerih so obravnavane posamezne vsebine in doseženi 

dogovori o ključnih vsebinskih temah.  
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2.6 Pomen uporabljenih izrazov 

Izrazi, ki so uporabljeni v tem programu opremljanja, imajo naslednji pomen: 

Izraz Pomen izraza 

Komunalna 

oprema 

Komunalna oprema so: 

 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 

 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 

služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 

 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 

površine. 

Obračunsko 

območje 

Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se 

zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. 

Skupni 

stroški 

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne 

vrste komunalne opreme na obračunskem območju.  

 

Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se upoštevajo naslednji stroški: 

 stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo KO; 

 stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter 

omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje KO; 

 stroški gradnje KO (stroški: materiala, dela, gradbene opreme, režije); 

 

Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se ne upoštevajo naslednji stroški: 

 vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi 

nemotenemu delovanju te infrastrukture;  

 prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom; 

 odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno 

normalno delovanje. 

Obračunski 

stroški 

Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz 

sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance. 

Komunalni 

prispevek 

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za 

plačilo komunalnega prispevka plača občini. 

Zavezanec Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na 

novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali 

spreminja njegovo namembnost. 

Objekt Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 

objektov. 

Parcela Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je 

objekt že zgrajen.  

Neto tlorisna 

površina 

Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu 

SIST ISO 9836. 

Program 

opremljanja 

Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih 
zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka. 

Grajeno 

javno dobro 

Grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi 
namenjeni splošni rabi in so dostopni vsem pod enakimi pogoji (ZPNačrt). 
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3 Območje opremljanja  

Območje katerega obravnava predmetni program opremljanja je območje vseh stavbnih zemljišč, ki 

so opredeljena v veljavnem krovnem občinskem prostorskem aktu (OPN za območje Občine Bled) v 

vseh naseljih občine Bled, na katerih se lahko gradi objekte, ki so predmet odmere komunalnega 

prispevka ter območja ostalih zemljišč, na katerih stojijo objekti. Območje opremljanja je 

podrobneje prikazano v kartografskem delu programa opremljanja in na spodnji sliki. 

 

 
Slika 1: Informativni prikaz območja opremljanja po tem programu (meja območja obravnave POSZ) 
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4 Obstoječa komunalna oprema  

 

Po ZPNačrt-u je komunalna oprema: 

 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in odvoz komunalnih 

odpadkov…). 

 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po 

predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna (distribucijsko 

plinovodno omrežje, distribucija toplote); 

 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 

površine. 

 

Gradnjo komunalne opreme v skladu z ZPNačrt zagotavlja občina. Oprema, ki skladno z ZPNačrt ni 

opredeljena kot komunalna oprema, ne more biti predmet odmere komunalnega prispevka. V 

okviru programa opremljanja se namreč pod pojmom komunalna oprema urejajo objekti, omrežja 

in površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere občina odmerja 

komunalni prispevek in so potrebni, da lahko predvideni objekti in ureditve služijo svojemu 

namenu. S tem programom opremljanja se ureja že zgrajeno komunalno opremo in predvidena 

vlaganja v prihodnjih dveh letih v komunalno opremo na območjih, ki niso izločena (območja, ki se 

bodo urejala s posebnimi programi).  

 

Na temelju navedenega v nadaljevanju obravnavamo samo tisto komunalno opremo, za katero je na 

območju Občine Bled možno izvesti obračun komunalnega prispevka in sicer: 

 cestno omrežje; 

 vodovodno omrežje; 

 kanalizacijsko omrežje; 

 območja javnih površin; 

 prostori za ravnanje z odpadki.  

 

V programu opremljanja ni posebej obravnavana komunalna oprema, za katero občina ne namenja 

posebnih sredstev iz občinskega proračuna. Tako ne obravnavamo elektroenergetskega, 

telekomunikacijskega, plinovodnega omrežja, ali drugega podobnega omrežja, ki bi bilo v lasti 

občine.  

 

V programu opremljanja je v sklopu komunalne opreme obravnavana vsa obstoječa (že zgrajena) 

komunalna oprema na območju Občine Bled in načrtovana komunalna oprema, ki je vključena v 

načrt razvojnih programov za tekoče in prihodnje leto, torej predvidena vlaganja za leto 2017 in 

leto 2018. 
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4.1 Cestno omrežje2 

Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto 

uporablja na način in pod pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na 

njih. Javne ceste se delijo na državne in občinske. Predmet odmere komunalnega prispevka so lahko 

samo občinske ceste. Občinske ceste so javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Na 

območju občine cestno omrežje sestavljajo kategorizirane državne ceste in občinske ceste. Direkcija 

RS za ceste upravlja z državnimi cestami. Občina Dobrepolje upravlja z občinskimi cestami. 

Predmet tega programa opremljanja so samo občinske ceste. Program opremljanja obravnava 

občinsko prometno omrežje v občini in preko njega določa merila za obračun komunalnega 

prispevka za že opremljena območja. 

 

Cestno omrežje v občini je dobro razvejano. Javne ceste potekajo do vseh območij, ki so naseljena. Z 

omrežjem državnih cest je občina ustrezno povezana s sosednjimi občinami. Osnova za pregled  

občinskega prometnega omrežja je sloj občinskih cest iz katastra, ki ga vodi občina in banke cestnih 

podatkov.  

 

Občinske ceste se glede na dostopne podatke kategorizirajo na: 

 lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in  

 javne poti (s skrajšano oznako JP). 

 

Lokalne ceste v naseljih Občine Bled z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje 

podkategorije: 

 zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), 

 mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK). 

 

Lokalne ceste so: 

 ceste med naselji v Občini Bled in ceste med naselji v Občini Bled in naselji v sosednjih 

občinah, 

 ceste v mestu Bled in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije. 

 

Za obravnavano analizo cestnega omrežja, ki je v lasti Občine Bled smo uporabili digitalni sloj 

podatkov o prometnicah iz Gospodarske javne infrastrukture (GJI) in Banke cestnih podatkov 

(BCP). Dolžine cest so skladno s prej navedeno kategorizacijo podane v spodnji preglednici. 

 
Preglednica 1: Osnovni podatki o občinskih cestah po posamezni kategoriji cest v Občini Bled 

Vrsta opreme (ceste) Oznaka Dolžina (km) 

Javne poti JP 65,38 

Lokalne ceste LC 26,23 

Mestne ceste in krajevne ceste LK 9,26 

Zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste LZ 4,46 

SKUPAJ 105,45 

                                                           
2 Poglavje je povzeto po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 

2015). Povzeta sta bila tako opis, kot ocenjena vrednost cestnega omrežja. Pri čemer sta bila oba dela nekoliko dopolnjena s podatki stanja iz 

uradnih evidenc in vrednosti vlaganj v obdobju 2015–2016, ki so bile vključene v postavko obstoječega cestnega omrežja.  
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Obstoječe cestno omrežje, ki je uporabljeno v tem programu opremljanja je prikazano na spodnji 

sliki.  

 

 
Slika 2: Prikaz cestnega omrežja na območju občine  
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V sklopu cestnega omrežja na območju občine Bled se obravnava tudi javna razsvetljava, saj le ta 

predstavlja del cestnega telesa. Pri tem velja poudariti, da je cestna razsvetljava sestavni del javnih 

cest in predstavlja varnostni element zagotavljanja varnega peš prometa skozi naselje, zato se ta 

izbirna gospodarska javna služba šteje kot del prometnega omrežja in na ta način obravnava v 

sklopu občinskih cest. V tem programu opremljanja je obravnavana le za tista javna razsvetljava, ki 

jo je gradila Občina Bled v sklopu cestnega omrežja. Osnovni podatki o tej javni razsvetljavi so 

prikazani v spodnji preglednici. 

 
Preglednica 2: Osnovni podatki o javni razsvetljavi v Občini Bled 

Vrsta opreme (javna razsvetljava) število (kos) 

Svetilke javne razsvetljave na tipskih drogovih 1.316 

Prižigališča 59 

 

Vse ceste in javna razsvetljava na območju občine, ki so bili uporabljeni kot podatek za analizo 

obstoječega cestnega omrežja in izdelavo programa opremljanja, so opredeljene kot grajeno javno 

dobro. Občinske ceste služijo vsem občanom ne glede na območje na katerem se na njih 

priključujejo in predstavljajo grajeno javno dobro. Za cestno omrežje s spremljajočo javno 

razsvetljavo se tako določi eno obračunsko območje. 
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4.2 Vodovodno omrežje3 

Javni vodovod je sistem vodovodov, objektov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se 

povezujejo v omrežje s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba s pitno vodo. Objekte in naprave 

javnega vodovoda uvrščamo med objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture za izvajanje 

obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

in imajo status grajenega javnega dobra.  

 

Na območjih, kjer se storitve javne službene ne izvajajo, se oskrba s pitno vodo običajno vrši preko 

zasebnih vodovodov. Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb 

zasebnega prava in so namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo. Ker zasebni vodovod ni namenjen 

opravljanju storitev javne službe, ne more biti predmet odmere komunalnega prispevka. Zato v 

nadaljevanju takih vodovodov ne obravnavamo.  

 

Po podatkih upravljavca vodovodnega omrežja so na območju občine Bled štirje vodovodni sistemi 

(v nadaljevanju VS) in sicer4: 

1. VS Radovna: Magistralni vodovod Radovna oskrbuje s pitno vodo približno 15.000 

prebivalcev v občinah Gorje, Bled in Radovljica v naslednjih naseljih: Bled, Bodešče, 

Bohinjska Bela (zgornja in spodnja vas), Grabče, Koritno, Krnica, Mevkuž, Podhom, Poljšica 

pri Gorjah, Radovna, Ribno, Selo pri Bledu, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zasip, 

Zgornje Gorje, Zgornje Laze, Hlebce, Lesce, Studenčice, Hraše, Zapuže, Nova vas pri 

Radovljici in v Radovljici ulice: Gradnikova ulica, Roblekovo naselje in Triglavska cesta. Vir 

naravne vode je podzemna voda iz zajetij: Ovčja jama, Zmrzlek (rezervni vodni vir v 

mirovanju), Dobravca (rezervni vodni vir v mirovanju),  Slamniki (rezervni vodni vir v 

mirovanju za del naselja Bohinjska Bela: Zgornja vas, Spodnja vas, V Grabnu, Breg in Brezje). 

2. VS Bohinjska Bela: iz VS se oskrbuje s pitno vodo približno 100 prebivalcev in 250 

pripadnikov Slovenske vojske in sicer v delu vasi Podklanec, vojašnica Bohinjska Bela in na 

železniški postaji. Vir pitne vode je podzemna voda iz zajetja Pod Klancem;  

3. VS Obrne: iz VS se oskrbuje približno 60 prebivalcev v vasi Obrne. Vir pitne vode je 

podzemna voda iz zajetja Obrne; 

4. VS Kupljenik: iz VS se oskrbuje približno 50 prebivalcev v vasi Kupljenik. Vir pitne vode je 

podzemna voda iz zajetij Nad rezervoarjem, Ob cesti in Pod skalo. 

 

Dolžine vodovodnega omrežja glede na vrsto voda so po posameznih vodovodnih sistemih 

informativno prikazane v spodnji preglednici. Podatki so povzeti iz katastra vodovodnega omrežja, 

ki je bil pridobljen s strani upravljavca Infrastruktura Bled d.o.o.  

 

 

 
 

Preglednica 3: Podatki o vodovodnem omrežju na območju Občine Bled 

                                                           
3 Poglavje je povzeto po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 

2015). Povzeta sta bila tako opis, kot ocenjena vrednost vodovodnega omrežja. Pri čemer sta bila oba dela nekoliko dopolnjena s podatki stanja 

katastra in vrednosti vlaganj v obdobju 2015–2016, ki so bile vključene v postavko obstoječega vodovodnega omrežja.  
4
 Letno poročilu o oskrbi s pitno vodo v občina Bled in Gorje (Infrastruktura Bled d.o.o., februar 2016). 
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Vodovodni sistem / 
Vrsta voda 

Bohinjska 
Bela (m1) 

Kupljenik 
(m1) 

Obrne 
(m1) 

Radovna 
(m1) 

Skupna dolžina 
(m1) 

Magistral        4.219,19 4.219,19 

Primar 1.775,82 101,88 1.274,62 21.974,59 25.126,91 

Glavni vod 1.130,97 711,63   43.847,18 45.689,78 

Sekundarni 46,54 0,36 65,94 13.353,74 13.466,58 

Blatnik     12,18 66,05 78,23 

Hidrantni vod 9,89 4,92 5,25 1.190,81 1.210,87 

SKUPAJ  2.963,22 818,79 1.357,99 84.651,56 89.791,56 

 

V zgornji preglednici ni vključen podatek o primarnem vodovodnem omrežju, ki je na območju 

Občine Gorje, ki pa se navezuje in je povezani del vodovodnega sistema tudi na območju Občine 

Bled. Dolžina primarnega omrežja v občini Gorje znaša 13.912,95 m. Navedeno primarno omrežje 

prestavlja povezovalni vod z vodnim zajetjem Ovčja jama. Pri vodovodnem omrežju je treba 

upoštevati tudi sorazmerni delež (dolžino) tega voda. Ta po znanih podatkih znaša dobrih 77%. 

Zato pripadajoči delež tega voda v nadaljevanju obravnavamo kot  komunalno opremo Občine Bled. 

Za obravnavano analizo vodovodnega omrežja, ki je v lasti Občine Bled smo uporabili digitalni sloj 

podatkov o vodovodnem omrežju. Podatki o dolžinah po premeru vodovodne cevi so podane v 

spodnji preglednici. 

 
Preglednica 4: Osnovni podatki o dolžinah vodov po vrsti  

Vrsta opreme (vodovod) Premer voda (DN) Dolžina (m1) 

Vodovodno omrežje 0 7305,66 
Vodovodno omrežje 15 656,65 
Vodovodno omrežje 20 531,77 
Vodovodno omrežje 25 350,02 
Vodovodno omrežje 30 119,83 
Vodovodno omrežje 32 398,01 
Vodovodno omrežje 40 1.656,58 
Vodovodno omrežje 50 5.131,80 
Vodovodno omrežje 63 3.945,19 
Vodovodno omrežje 65 3.104,29 
Vodovodno omrežje 75 852,43 
Vodovodno omrežje 80 7.566,40 
Vodovodno omrežje 90 11.216,35 
Vodovodno omrežje 100 8.962,76 
Vodovodno omrežje 110 10.070,73 
Vodovodno omrežje 125 8.173,91 
Vodovodno omrežje 140 68,76 
Vodovodno omrežje 150 1.074,13 
Vodovodno omrežje 160 3.280,43 
Vodovodno omrežje 175 1.806,43 
Vodovodno omrežje 200 6.552,28 
Vodovodno omrežje 250 1.831,43 
Vodovodno omrežje 280 329,16 
Vodovodno omrežje 500 4.202,85 

Skupna vsota 89.187,85 

 

 

 

Grafični prikaz vodovodnega omrežja na področju Občine Bled je podan na spodnji sliki.  
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Slika 3: Prikaz vodovodnega omrežja na območju občine  
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Podatki o pripadajočih objektih, ki so prisotni na vodovodnem omrežju in so tudi sestavni del 

omrežja so podani v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 5: Podatki o objektih na vodovodnem omrežju na območju Občine Bled 

Vrsta objekta (naziv) Tip objekta Konstrukcija Zmogljivost (m3) 

Vodohran Kupljenik vodohran betonski 60 

Obrne vodohran betonski 15 

BLED-LISICE vodohran - 6 

SELO vodohran betonski 40 

Bohinjska Bela, Iglica vodohran betonski 80 

SLAMNIKI razbremenilnik - 1 

SLAMNIKI razbremenilnik - 1 

SLAMNIKI razbremenilnik - 1 

SLAMNIKI razbremenilnik - 1 

Bohinjska Bela - POD KLANCEM vodohran betonski 80 

Bohinjska Bela - ŽP vodohran - 0 

GRAD-BLED vodohran - 400 

STRAŽA vodohran - 400 

RIBNO vodohran - 60 
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4.3 Kanalizacijsko omrežje5 

Javna kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških 

naprav s pomočjo katerih se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter 

padavinske vode s strešin in utrjenih zasebnih površin ter iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim 

materialom prekritih javnih površin. Objekte in naprave javne kanalizacije uvrščamo med objekte 

in omrežja gospodarske javne infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja. 

 

Značilnost kanalizacijskega omrežja na tem območju je, da sta lastnici kanalizacijskega omrežja 

(kanalizacijske cevi, črpališča, razbremenilniki ipd) Občina Bled in Občina Gorje. Vsaka navedena 

občina je lastnica omrežja na svojem območju in ga tako tudi uporablja, razen dela omrežja, ki se 

uporablja za potrebe obeh občin in sicer za: 

 kanal iz naselja Poljšice pri Gorjah;  

 centralni kanal, ki pride iz občine Gorje v občino Bled pri Lip-u in poteka v Občini Bled od 

Rečice do CČN;  

 kanal iz naselja Podhoma, ki se navezuje na naselje Zasip. 

 

Poleg navedenega sta Občina Bled in Občina Gorje tudi lastnici centralne čistilne naprave (CČN) in 

jo obe tudi uporabljata. 

 

Podatki o kanalizacijskem omrežju niso v celoti bili na razpolago (dostopni so samo digitalni 

podatki o poteku vodov, ki pa nimajo atributnih podatkov o vrsti materiala, tipu ipd.) Zato v 

nadaljevanju ne podajamo opisa osnovnih značilnosti kanalizacijskega omrežja. Za potrebe 

nadaljnjih obdelav so bili v sodelovanju z občinsko upravo in upravljavcem določeni osnovni 

podatki, ki so bili osnova za nadaljnje obdelave v sklopu priprave tega programa.  

 

Spodnja slika prikazuje obstoječe kanalizacijsko omrežje v Občini Bled.  

 

                                                           
5 Poglavje je povzeto po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 

2015). Povzeta sta bila tako opis, kot ocenjena vrednost kanalizacijskega omrežja. Pri čemer sta bila oba dela nekoliko dopolnjena s podatki 

stanja katastra in vrednosti vlaganj v obdobju 2015–2016, ki so bile vključene v postavko obstoječega kanalizacijskega omrežja.  
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Slika 4: Prikaz kanalizacijskega omrežja na območju občine 
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4.4 Območja javnih površin  

Grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni 

splošni rabi in so dostopni vsem pod enakimi pogoji. Javna površina je površina, katere raba je pod 

enakimi pogoji namenjena vsem.  

 

Urejene javne površine najdemo v skoraj v vseh večjih naseljih občine. Med javne površine, ki jih v 

nadaljevanju obravnavamo v tem programu opremljanja, so bila upoštevana: javna parkirišča, 

parkovne površine, športne površine, otroška igrišča in zelenice. To so površine, s katerimi 

upravljanja Občina Bled.  

 

Lokacije in velikost javnih površin, ki smo jih zajeli v tem programu opremljanja so bili posredovani 

s strani občine. Podatki o površinah v tem programu opremljanja obravnavanih javnih površin so 

podani v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 6: Osnovni podatki o javnih površinah in parkiriščih v občini Bled 

Vrsta opreme  
Površina (m2) 

Druge urejene zelene površine 117.047,00 

Parki 89.819,00 

Površine za oddih, rekreacijo in šport 118.296,00 

Parkirišča 22.684,79 

SKUPAJ 347.846,79 

 

Grafično so prikazane upoštevane javne površine tudi na spodnji sliki.  
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Slika 5: Prikaz javnih površin na območju občine 
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4.5 Prostori za ravnanje z odpadki 

Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z 

nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju. Objekte in naprave za 

zagotavljanje zbiranja komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 

komunalnih odpadkov uvrščamo med objekte in naprave za izvajanje obvezne lokalne gospodarske 

javne službe varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja.  

 

Med objekte za ravnanje z odpadki uvrščamo zbiralnice ločenih frakcij (nadzemne in podzemne 

''ekološke otoke''), zbirne centre, sortirnice komunalnih odpadkov, odlagališča odpadkov ipd. 

 

Na območju Občine Bled ni prisotnega odlagališča za odpadke. 

 

Občina ima urejen sistem ločenega zbiranja odpadkov. Za ravnanje z odpadki v občini Bled od leta 

2002 skrbi Infrastruktura Bled d.o.o.. V občini je vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki, ki je 

opredeljen z občinskim odlokom in Programom ravnanja z odpadki. Cilj tega sistema so 

preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov na izvoru 

nastanka, vračanje koristnih odpadkov v vnovično uporabo, sprejemljivost ukrepov za okolje ter 

uveljavitev načela "stroške plača povzročitelj". V ta sistem se morajo vključiti vsi prebivalci in vse 

osebe, ki delujejo ali imajo dejavnost na območju občine (http://www.infrastruktura-

bled.si/Dejavnosti/Odpadki).  

 

Na območju občine je prisotnih 50 zbiralnih točk (ekološki otoki), ki so sestavni del prostorov za 

ravnanje z odpadki.  

 

Na območju občine je prisoten tudi Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Bled, ki je zgrajen na 

gradbeni parceli velikosti ca. 4.400 m2 z bruto površino 2.100 m2. V zbirnem centru se ločeni 

odpadki odlagajo v ustrezne tipizirane kontejnerje. 

 

Grafično so prikazani podatki tudi na spodnji sliki. 

 

http://www.infrastruktura-bled.si/Dejavnosti/Odpadki
http://www.infrastruktura-bled.si/Dejavnosti/Odpadki
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Slika 6: Prikaz površin za ravnanje z odpadki na območju občine 
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5 Predvidena komunalna oprema6 

Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka, lahko občina v okviru priprave 

programa opremljanja upošteva ob že vloženih sredstvih v izgradnjo komunalne opreme (obstoječa 

komunalna oprema) tudi predvidene investicije v gradnjo komunalne opreme, ki so določene v 

občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto. Komunalni prispevek se za 

predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko mu je omogočena 

priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem 

ali naslednjem letu7.  

 

Seznam predvidenih investicij v tekočem in predvidenem letu (2017 in 2018), po posamezni 

komunalni opremi, ki je predmet tega programa opremljanja je podan nadaljevanju. Podatki 

temeljijo na Načrtu razvojnih programov Občine Bled in posredovanih informacijah s strani 

predstavnikov občine Bled.  

 

 

5.1 Cestno omrežje  z javno razsvetljavo 

Občina Bled v tekočem in prihodnjem letu (letu 2017 in letu 2018) načrtuje izvedbo vlaganj v 

cestno omrežje in javno razsvetljavo v skupnem znesku 1.740.322,20 EUR. To je vrednost, ki je bila 

z dodatno analizo s strani občine opredeljena kot vlaganja v komunalno opremo po veljavnem 

Načrtu razvojnih programov Občine Bled za prihodnje obdobje.  

 

Po stališču in informacijah predstavnikov občine gre za vlaganja v gradnjo cestnega omrežja, ki se 

jih lahko vključi v skupne in obračunske stroške za obračun komunalnega prispevka. Zato je bila za 

predvidena vlaganja v nadaljnjih preračunih uporabljena navedena predvidena vrednost prihodnjih 

vlaganj v gradnjo predmetne komunalne opreme.  

 

 

5.2 Vodovodno omrežje  

Občina Bled v tekočem in prihodnjem letu (letu 2017 in letu 2018) načrtuje izvedbo vlaganj v 

vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti v skupnem znesku 148.000,00 EUR. To je vrednost, ki je 

bila z dodatno analizo s strani občine opredeljena kot vlaganja v komunalno opremo po veljavnem 

Načrtu razvojnih programov Občine Bled za prihodnje obdobje.  

 

Po stališču in informacijah predstavnikov občine gre za vlaganja v nadgradnjo vodovodnega 

omrežja s pripadajočimi objekti, ki se jih lahko vključi v skupne in obračunske stroške za obračun 

komunalnega prispevka. Zato je bila za predvidena vlaganja v nadaljnjih preračunih uporabljena 

navedena predvidena vrednost prihodnjih vlaganj v gradnjo predmetne komunalne opreme.  

  

 

 

                                                           
6 Podatkov za predvideno komunalno opremo v grafični obliki ni, zato tudi niso prikazani na slikah in grafičnih prilogah. 
7 Po določilih 4. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07). 
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5.3 Kanalizacijsko omrežje  

Občina Bled v tekočem in prihodnjem letu (2017 in 2018) načrtuje izvedbo dodatnih vlaganj v 

omrežje kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v skupnem znesku 960.130,84 EUR. To je 

vrednost, ki je bila z dodatno analizo s strani občine opredeljena kot vlaganja v komunalno opremo 

po veljavnem Načrtu razvojnih programov Občine Bled za prihodnje obdobje.  

 

Po stališču in informacijah predstavnikov občine gre za vlaganja v nadgradnjo omrežja 

kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti, ki se jih lahko vključi v skupne in obračunske 

stroške za obračun komunalnega prispevka. Zato je bila za predvidena vlaganja v nadaljnjih 

preračunih uporabljena navedena predvidena vrednost prihodnjih vlaganj v gradnjo predmetne 

komunalne opreme.  

 

 

5.4 Območja javnih površin  

Občina Bled v tekočem in prihodnjem letu (2017 in 2018) načrtuje izvedbo dodatnih vlaganj v 

javne površine, ki so opredeljene kot javno dobro (npr: parkirišča, parki in igrišča pripadajočimi 

ureditvami) v skupnem znesku 100.000,00 EUR. To je vrednost, ki je bila z dodatno analizo s strani 

občine opredeljena kot vlaganja v komunalno opremo po veljavnem Načrtu razvojnih programov 

Občine Bled za prihodnje obdobje.  

 

Po stališču in informacijah predstavnikov občine gre za vlaganja v nadgradnjo javnih površin, ki se 

jih lahko vključi v skupne in obračunske stroške za obračun komunalnega prispevka. Zato je bila za 

predvidena vlaganja v nadaljnjih preračunih uporabljena navedena predvidena vrednost prihodnjih 

vlaganj v gradnjo predmetne komunalne opreme.  

 

 

5.5 Prostori za ravnanje z odpadki 

Občina Bled v tekočem in prihodnjem letu (2017 in 2018) načrtuje izvedbo dodatnih vlaganj v 

prostore za ravnanje z odpadki in objekte za ravnanje z odpadki v skupnem znesku 50.000,00 EUR. 

To je vrednost, ki je bila z dodatno analizo s strani občine opredeljena kot vlaganja v komunalno 

opremo po veljavnem Načrtu razvojnih programov Občine Bled za prihodnje obdobje.  

 

Po stališču in informacijah predstavnikov občine gre za vlaganja v nadgradnjo javnih prostorov za 

ravnanje z odpadki in objektov za ravnanje z odpadki, ki se jih lahko vključi v skupne in obračunske 

stroške za obračun komunalnega prispevka. Zato je bila za predvidena vlaganja v nadaljnjih 

preračunih uporabljena navedena predvidena vrednost prihodnjih vlaganj v gradnjo predmetne 

komunalne opreme.  
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6 Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme  

 

6.1 Način določitve obračunskih območij  

ZPNačrt in Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) določata, da 

se obračunska območja določijo za obstoječo komunalno opremo in za vso predvideno novo 

komunalno opremo iz občinskega načrta razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za 

tekoče ali naslednje leto. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 

80/07) v 10. členu določa, da se za komunalno opremo s statusom grajenega javnega dobra določi 

eno obračunsko območje za posamezno komunalno opremo na celotnem območju občine. 

 

Obračunska območja pokrivajo območja stavbnih zemljišč po veljavnem prostorskem aktu (OPN), 

poseljena območja in območja predvidene poselitve. Vzpostavitev obračunskih območij temelji na 

njihovi opremljenosti s posamezno vrsto komunalne opreme oz. možnosti za priključevanje na to 

opremo. 

 

Pri tem velja izpostaviti, da je na podlagi predhodno izvedenih analiz in znanih izhodišč 

opredeljeno, da so vse ceste, pločniki in javna razsvetljava, ki so uporabljeni v tem programu 

opremljanja (cestno omrežje) opredeljene kot grajeno javno dobro. Iz tega izhaja, da je za cestno 

omrežje določeno eno samo obračunsko območje. Enako velja tudi za površine za ravnanje z 

odpadki in druge javne površine. Obračunska območja za navedene vrste komunalne opreme so 

enaka območju Občine Bled. Pri vodovodnem omrežju in kanalizacijskem omrežju pa so 

obračunska območja določena skladno z razvejanostjo omrežja. Podlaga za določitev obračunski 

območjih je grafični potek omrežja.  

 

Bistveni vhodni podatek za določitev obračunskega območja je možnost, da je na določeni parceli 

možno priključiti na komunalno opremo brez dodatne obsežnejše širitve obstoječega omrežja. 

Možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo je različno definirana, razlika je med 

samimi omrežji (npr: vodovod, kanalizacija). 

 

Za najdaljšo dolžino vodovodnega priključka je bila skladno z odločitvijo občine določena razdalja 

70 m. Ta dolžina velja, v kolikor med vodom in uporabnikovo zemljiško parcelo ni drugih ovir, kot 

je npr. vodotok, železnica ali pomembnejša prometnica. Prav tako je potrebno upoštevati 

potencialne dodatne uporabnike na obravnavanem zazidljivem območju. V takšnem primeru je že v 

začetni fazi ustrezneje načrtovati širitev vodovodnega sekundarnega omrežja. Tak pristop, je bil 

uporabljen na podlagi odločitve s strani občine že v okviru izdelave osnovnega programa 

opremljanja in se v okviru predmetnega programa ni posebej spreminjal. Obračunsko območje za 

vodovodno omrežje je, na podlagi navedenih informacij določeno kot pas širine 140 m (70 m na 

vsaki strani osi voda). To območje se je nadalje ročno popravljalo še z upoštevanjem ostalih pogojev 

(fizične ovire, meje poselitve) in mejami zemljiških parcel (v kolikor so bile le-te primernih 

velikosti) ter izvedene ročne preveritve in izvedenimi popravki s predstavniki občine in 

upravljavcem omrežja.  
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Za najdaljšo dolžino kanalskega priključka je bila skladno z odločitvijo občine predvidena razdalja 

30 m od objekta do kanalizacijskega voda. Ta dolžina velja, v kolikor med vodom in uporabnikovo 

zemljiško parcelo ni drugih fizičnih ovir, kot je npr. prevelika višinska razlika, vodotok, železnica ali 

pomembnejša prometnica. Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja na podlagi navedenega 

določeno kot pas širine 60 m (30 m na vsaki strani osi voda). Tak pristop, je bil uporabljen na 

podlagi odločitve s strani občine že v okviru izdelave osnovnega programa opremljanja v letu 2015 

in se v okviru predmetnega programa ni posebej spreminjal. To območje se je nadalje ročno 

popravljalo še z upoštevanjem ostalih pogojev (fizične ovire, meje poselitve) in mejami zemljiških 

parcel (v kolikor so bile le-te primerne velikosti) ter izvedene ročne preveritve in izvedenimi 

popravki s predstavniki občine in upravljavcem omrežja. 

 

Obračunska območja so bila določena na podlagi digitaliziranih podatkov veljavnega prostorskega 

akta Občine Bled (OPN). Na podlagi teh digitalnih podatkov smo obravnavali območja, ki so po 

namenski rabi OPN Občine Bled opredeljena kot stavbna zemljišča. Poleg stavbnih zemljišč smo pri 

določitvi obračunskih območij upoštevali še razpršeno gradnjo. V primeru cestnega omrežja, 

prostorov za ravnanje z odpadki in javnih površin tako obračunsko območje predstavljajo vsa 

stavbna zemljišča na območju občine Bled. V primeru kanalizacijskega in vodovodnega omrežja pa 

obračunska območja predstavljajo zgolj tista stavbna zemljišča, na katerih je priklop na 

kanalizacijsko ali vodovodno omrežje mogoč. 

 

Velja poudariti, da so bila iz obračunskih območij v nadaljevanju izločena območja, ki se bodo 

urejala z izvedbenimi prostorskimi akti in za katera bodo predvidoma sprejeti posebni podrobnejši 

programi opremljanja. Izločena območja, ki se urejajo oz. bodo urejala z ločenimi podrobnejši 

programi opremljanja in niso zajeta v obračunska območja po tem programu opremljanja so 

sledeča: 

1. EUP BL-27 (OPPN Seliše); 

2. EUP BJ-9 (OPPN Kamp v Veliki Zaki); 

3. EUP RE-7 (OPPN Lip Bled – stanovanjsko območje); 

4. EUP ZR-9 (OPPN Za Kozarco); 

5. EUP ML-4 (ZN BL S24, Mlino); 

6. EUP KO-4 (ZN Koritno – Polica). 

 

V primerjavi s prejšnjim programom opremljanja iz leta 2015 je bilo s strani občine odločeno, da se 

v predmetni program opremljanja vključi območje EUP RE-6, ker je bilo ugotovljeno, da se na tem 

območju ne bo posebej gradila nova komunalna oprema iz naslova komunalnega prispevka in ker je 

že z obstoječo opremo omogočeno priključevanje načrtovanih objektov v sklopu tega območja 

urejanja. Občina je tudi sprejela odločitev, da se iz predmetnega programa opremljanja izloči 

(izvzame) območje EUP KO-4, ker se na tem območju načrtuje izdelava ločenega podrobnejšega 

programa opremljanja za gradnje potrebne komunalne opreme.  
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6.2 Obračunska območja komunalne opreme  

Na podlagi izvedene analize in izvedenih uskladitev s predstavniki občinske uprave so za območje 

Občine Bled določena sledeča obračunska območja: 

 obračunsko območje za ceste s pripadajočimi objekti (v nadaljevanju oznaka: C); 

 obračunsko območje za vodovodno omrežje (v nadaljevanju oznaka: VO); 

 obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju oznaka: KO); 

 obračunsko območje za površine za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju oznaka: RO); 

 obračunsko območje za druge javne površine (v nadaljevanju oznaka: JP). 

 

Čeprav so na območju Občine Bled štirje vodovodni sistemi in le ti niso v celoti med seboj povezani 

smo za vodovodno omrežje določili eno obračunsko območje. Po zagotovilih upravljavca se 

kakovost oskrbe s pitno vodo med navedenimi sistemi ne razlikuje bistveno. Oskrba na 

posameznem območju je urejena skladno s standardi in zahtevami. Na podlagi navedenega dejstva 

je bila v sklopu priprave programa in vmesnega usklajevanja sprejeta odločitev, da se celotni 

vodovodni sistem, kljub prostorski ločenosti posameznih delov vodovodnega omrežja, obravnavan 

tako kot enoten sistem in za vodovodno omrežje določi eno skupno obračunsko območje.  

 

Tudi iz vidika kanalizacijskega omrežja se na območju občine pojavi kanalizacijsko omrežje, ki ni v 

celoti povezano med seboj. Na območju občine je vzpostavljen en centralni kanalizacijski sistem, ki 

se zaključi s centralne čistilne naprave (CČN). Poleg tega se pojavi tudi manjše območje kjer se 

kanalizacijski sistem zaključi z ločeno čistilno napravo (mala čistilna naprava). Na temelju dodatno 

izvedenih analiz in značilnosti celotnega sistema (gledano kot celota), ter po informacijah 

upravljavca storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode med navedenimi sistemi ne razlikuje 

bistveno. Na podlagi navedenega dejstva je bila v sklopu priprave programa in vmesnega 

usklajevanja s strani občine sprejeta odločitev, da se celotni kanalizacijski sistem, kljub prostorski 

ločenosti posameznih delov omrežja, obravnava kot enoten sistem in se za to območje določi eno 

obračunsko območje.  

 

Obračunska območja posamezne komunalne opreme so grafično prikazana v grafičnih prilogah tega 

programa opremljanja.  
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7 Določitev merskih enot po obračunskem območju  

Za obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme je potrebno določiti tudi merske enote 

na katere se preračunajo obračunski stroški. Merske enote so m2 parcele in m2 neto tlorisne 

površine objekta.  

 

Za potrebe preračuna obračunskih stroškov komunalne opreme na enoto mere smo v nadaljevanju 

tega  programa opremljanja določili vsoto površin parcel in vsoto neto tlorisnih površin objektov, 

kjer je možna priključitev na določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem 

območju. 

 

7.1 Površine parcel po obračunskem območju  

Osnova za določitev vsote površine parcel objektov na posameznem obračunskem območju so 

območja stavbnih zemljišč iz veljavnega Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Bled. 

Površino parcel smo določili na podlagi GIS analize z uporabo programskega orodja ArcGIS.  

 

V analizi smo upoštevali zemljišča naslednjimi namenskimi rabami: 

 SS – stanovanjske površine. 

 SK – površine podeželskega naselja. 

 SB – stanovanjske površine za posebne namene.  

 C – območja centralnih dejavnosti. 

 CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. 

 CD – druga območja centralnih dejavnosti. 

 IG – gospodarske cone. 

 IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo. 

 BC – športni centri.  

 BT – površine za turizem. 

 A – površine razpršene poselitve. 

 F – območja za potrebe obrambe.  

 

Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, se upošteva 

površina zemljiških parcel, na katerih je, v skladu s prostorskim aktom, dovoljeno graditi. Stavbna 

zemljišča za katere se lahko odmeri komunalni prispevek vendar na katerih gradnja stavb 

praviloma ni mogoča so: P - območja prometnih površin in Z - območja zelenih površin. 

 

V sklopu analize za določitev površine parcel smo pri obračunskem območju posamezne vrste 

komunalne opreme izločevali površine, ki niso predvidene za gradnjo. To so praviloma površine 

parcel na katerih ni pričakovati, da bi bile pozidane in so opredeljene kot del drugih rabe (npr: 

cestno telo prometne infrastrukture). Izločevali smo površine, ki so opredeljene kot površine 

infrastrukture (npr: ceste) in trajno nepozidane oz. nezazidljive površine. V prostorskem aktu so 

določene površine, ki predstavljajo prometno omrežje. To površino predstavlja namenska raba P in 

niso zajeta v vsoto površin parcel.  
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Ravno tako smo z dodano analizo z ročnim pregledom in primerjavo evidenc izločali tudi območja 

prometnih cestnih površin, ki niso v prostorskem aktu opredeljene kot površine namenske rabe P. 

Na območju stavbnih zemljišč potekajo državne, občinske ter nekategorizirane ceste in poti, ki 

morda niso zajete s svojo namensko rabo. Površina kategoriziranih cest je določena tudi na podlagi 

katastra cest in BCP oziroma glede na dejansko stanje v naravi. 

 

V prostorskem aktu ni določenih parcel obstoječih objektov. Iz tega razloga so z analizo in ročnim 

pregledom iz površin parcel izločene tudi tiste trajno nepozidane oz. nezazidljive površine 

(obcestni pasovi zemljišč, strme brežine na katerih gradnja ni možna, območja ob vodotokih, ipd.). 

 

Če se na enem od zgoraj navedenih ali ostalih območjih vseeno gradi objekt, za katerega se lahko 

odmeri komunalni prispevek, se le-ta izvrši glede na dejansko opremljenost območja s posamezno 

vrsto komunalne opreme oziroma glede na vrsto komunalne opreme, na katero se bo objekt, ki je 

predmet odmere komunalnega prispevka, priključeval. 

 

Podatki o površin vseh parcel na posameznem obračunskem območju so prikazani v spodnji 

preglednici.  

 
Preglednica 7: Površine parcel po obračunskih območjih komunalne opreme 

Vrsta opreme Obračunsko območje Površina parcel [m2] 

Cestno omrežje C-1 2.893.999,32 

Vodovodno omrežje  VO-1 2.865.964,06 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 2.787.235,33 

Javne površine in parkirišča  JP-1 2.893.999,32 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 2.893.999,32 
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7.2 Neto tlorisne površine objektov po obračunskem območju  

Kot vsota neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine 

vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Določitev 

neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju je bila določena na podlagi GIS analize z 

uporabo programskega orodja ArcGIS.  

 

Za določitev podatka o obstoječi neto tlorisni površini objekta, je bil iz katastra stavb prevzet 

podatek o lokaciji objekta in površini stavbišča. Iz registra nepremičnin (REN) pa je bil privzet 

podatek o njegovi neto tlorisni površini. Tako, so za obstoječe objekte neto tlorisne površine bile 

privzete iz obdelanih podatkov registra nepremičnin (REN).  

 

Za potrebe določitve vsote neto tlorisni površin objektov na prostih stavbnih zemljiščih na 

obračunskem območju, na katerem je mogoče obračunati komunalni prispevek, je bila izvedena 

analiza in določitev površine nezazidanih stavbnih zemljišč na katerih je možno graditi objekte. V 

sklopu analize je bila opredeljena in ocenjena površina prostih kapacitet stavbnih zemljišč in za ta 

zemljišča določen in ocenjen faktor izrabe. S prostorskim aktom (OPN) posebej faktor izrabe za vsa 

območja, ki so vključena v te program niso določena, zato smo tega določili na podlagi obstoječe 

gostote pozidave po posamezni namenski rabi in naselju ter podlagi dodatnih preveritev in 

uskladitev s predstavniki občine. Ocenjeni faktorji izrabe so potem bili upoštevani za določitev 

razpoložljivih kapacitet predvidenih neto tlorisnih površin objektov, na območjih prostih 

nepozidanih stavbnih zemljišč. 

 

Za predvidene objekte (neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah), so tako neto tlorisne 

površine izračunane na podlagi faktorja izrabe za posamezne namenske rabe in prostih 

nepozidanih stavbnih zemljišč. Za izračun teh neto tlorisnih površin smo uporabili sledeči obrazec: 

 

0,83FiANTP   

 
kjer zgornje oznake pomenijo: 

 A … površina parcele z določeno namensko rabo. 

 Fi … faktor izrabe parcele z določeno namensko rabo. 

 0,83 … izbrano razmerje med bruto tlorisno površino in neto tlorisno površino. 

 

Podatki o neto tlorisnih površinah objektov na posameznem obračunskem območju, ki upoštevajo 

obstoječe objekte in predvidene objekte za razpoložljivih stavbnih zemljiščih so prikazani v spodnji 

preglednici.  

 
Preglednica 8: NTP objektov po obračunskih območjih komunalne opreme 

Vrsta opreme Obračunsko območje NTP objektov [m2] 

Cestno omrežje C-1 1.055.784,83 

Vodovodno omrežje  VO-1 1.041.758,66 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 1.013.482,96 

Javne površine in parkirišča  JP-1 1.055.784,83 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 1.055.784,83 
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8 Skupni in obračunski stroški opremljanja  

8.1 Skupni stroški opremljanja  

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste 

komunalne opreme na obračunskem območju.  

 
Skladno z 12. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč se kot skupni stroški 

komunalne opreme  upoštevajo: 

 stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev 

lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme; 

 stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme; 

 stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene 

opreme, stroški režije).  

 
Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se ne upoštevajo naslednji stroški: 

 vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi 

nemotenemu delovanju te opreme; 

 prilagajanje obstoječe komunalne infrastrukture oskrbnim in tehničnim standardom; 

 odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno 

normalno delovanje. 

 
Skupni stroški se ugotavljajo na enega izmed naslednjih načinov, in sicer: 

 na podlagi dejanskih stroškov investicije; 

 na podlagi investicijske dokumentacije projekta ali na osnovi sredstev, ki so v proračunu 

občine rezervirani za dograditev projekta v tekočem ali naslednjem letu; 

 na podlagi evidenc iz poslovnih knjig, ki jih vodijo neposredni proračunski porabniki; 

 na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki 

je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe. 

 
Občina določi tisti način ugotavljanja skupnih stroškov, za katerega občina meni, da predstavlja 
realno vrednost.  
 
Skupni stroški se za vsako vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju določijo na 
naslednji način: 

     iijij CmLS   

 
kjer zgornje oznake pomenijo: 

 S(ij) … višina skupnih stroškov za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na 
obračunskem območju komunalne opreme. 

 L(ij) … dolžina voda posamezne vrste predvidene komunalne opreme oziroma površina javne 
površine na obračunskem območju. 

 Cm(i) … skupni strošek za dolžinski oziroma kvadratni meter izvedbe posamezne vrste 
komunalne opreme. 
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8.1.1 Skupni stroški opremljanja za obstoječo opremo  

8.1.1.1 Cestno omrežje 

Stroški za to komunalno opremo so določeni tako, da je bila najprej ocenjena vrednot komunalne 

opreme in nato delež ki se upošteva za skupne stroške. Pristop, ki je bil izbran za določitev 

vrednosti je sledeči:  

 določeni so osnovna izhodišča na podlagi podatkov o obstoječi komunalni opremi 

(kategorija ceste, dolžina ipd.) povzetih iz banke cestnih podatkov (kataster). 

 izračunana in ocenjena je bila povprečna širina posamezne kategorije ceste.  

 predpostavljene so bile vrednosti za primer aktualnih stroškov gradnje komunalne opreme 

na enoto mere. 

 izračunana je bila vrednost komunalne opreme. 

 

Pri izračunu vrednosti cestnega omrežja, ki je predmet tega programa opremljanja smo izhajali iz 

sledečih postavk, na podlagi katerih je bila ocenjena vrednost, in sicer: 

 stroški za zemljišča.  

 zemeljska dela.  

 gradbena dela in voziščna konstrukcija. 

 stroški za signalizacijo.  

 drugi posredni stroški. 

 

Ocena vrednosti cestnega omrežja za potrebe izdelave programa opremljanja je bila v osnovi 

narejena v okviru izdelave Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (AD-

SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 2015). Za potrebe izdelave predmetnega programa 

opremljanja je skladno z odločitvijo in usmeritvami s strani občine bilo dogovorjeno, da se k 

obstoječim, takrat določenim vrednostim te vrste komunalne opreme, prištejejo še izvedena 

vlaganja v cestno omrežje in javno razsvetljavo v letu 2015 in letu 2016. Na tej osnovi je bila 

določena vrednost cestnega omrežja z javno razsvetljavo.  

 

Na temelju navedenega je skupna ocenjena vrednost za cestno omrežje in javno razsvetljavo na 

območju občine določena v višini 23.477.484,48 EUR.  

 

Skladno s posredovanimi podatki s strani občine in informacijami s strani občine se kot skupni 

strošek te vrste komunalne opreme upošteva celotna ocenjena vrednost komunalne opreme, ki je 

zgoraj navedena.  
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8.1.1.2 Vodovodno omrežje 

Občina v svojih evidencah namreč nima natančno določenih vseh podatkov o dejanskih stroških 

investicij v gradnjo celotnega vodovodnega omrežja s spremljajočimi ureditvami, ki je urejeno na 

območju občine. Na razpolago so sicer omejeni podatki, ki pa glede na preteklo vmesno obdobje po 

oceni in mnenju upravljavca ne odražajo stvarnega stanja. Poleg tega, so bila v vmesnem času 

izvedena vlaganja v vodovodno omrežje in opremo po posameznem vodovodnem odseku. Na 

temelju navedenega je bila sprejeta odločitev, da se v osnovi izvede način ugotavljanja skupnih 

stroškov izvede na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove 

opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe 

(ocena po normiranih stroških na enoto mere). Poleg tega, se izvede tudi primerjalni izračun glede 

na izvedena vlaganja v vodovodno omrežje in na tej osnovi primerja dobljene vrednoti. Tako, je v 

primeru ocene skupne vrednosti vodovodnega omrežja s spremljajočimi ureditvami bila izvedena 

kombinacija izračuna glede na dostopnost podatkov.  

 

Skupni stroški za vodovodno opremo so določeni tako, da je bila najprej ocenjena vrednot 

komunalne opreme in nato določen delež skupnih stroškov. Pristop, ki je bil izbran za določitev 

vrednosti s strani občine je sledeči:  

 določena so osnovna izhodišča na podlagi podatkov o obstoječi komunalni opremi (vrsta 

voda, dolžina ipd.) povzetih iz katastra te komunalne opreme. 

 predpostavljene so bile vrednosti za primer aktualnih stroškov gradnje komunalne opreme 

na enoto mere in izračunana je bila vrednost komunalne opreme. 

 

Ocena vrednosti vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti za potrebe izdelave programa 

opremljanja je bila v osnovi narejena v okviru izdelave Programa opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Občine Bled (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 2015). Za potrebe izdelave 

predmetnega programa  je skladno z odločitvijo in usmeritvami s strani občine bilo dogovorjeno, da 

se k obstoječim, takrat določenim vrednostim te vrste komunalne opreme, prištejejo še izvedena 

vlaganja v nadgradnjo vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti v letih 2015 in 2016. Na tej 

osnovi je bila določena skupna vrednost vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti.  

 

Na temelju navedenega je skupna ocenjena vrednost vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti 

na območju občine ocenjena na 15.454.962,44 EUR.  

 

Skladno s posredovanimi podatki s strani občine in odločitvijo občine se kot skupni strošek te vrste 

komunalne opreme upošteva celotna ocenjena vrednost komunalne opreme, ki je zgoraj navedena.  
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8.1.1.3 Kanalizacijsko omrežje  

Ocena vrednosti kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti za potrebe izdelave programa 

opremljanja je bila v osnovi narejena v okviru izdelave Programa opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Občine Bled (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 2015). V okviru izdelave 

programa opremljanja stavbnih zemljišč v letu 2015 je bil izbran sledeči pristop za določitev 

vrednosti kanalizacijskega omrežja, in sicer: 

 vrednost se opredeli na temelju izdelanega elaborata: Finančni in pravni elaborat za delitev 

premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in 

Občini Gorje (ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA IN PARTNERJI d.o.o., 2011). Vrednosti iz 

navedenega elaborata so obravnavale stanje leta 2010 in se jih je skladno z odločitvijo 

občine upoštevalo pri oceni vrednosti te vrste opreme.  

 k izhodiščnim vrednostim, ki so bila povzeta iz zgoraj navedenega elaborata so kot vrednost 

komunalne opreme bila pripisana še vlaganja v gradnjo kanalizacijskega omrežja, ki so bila 

iz občinskega proračuna vložena v letih 2010 do 2014.  

 

Na temelju večkratnih preveritev in sestankov, v sklopu izdelave programa opremljanja stavbnih 

zemljišč v letu 2015, je bila sprejeta odločitev in je bila privzeta ocena vrednosti za kanalizacijsko 

omrežje s čistilno napravo, ki je skupaj znašala 12.702.436,97 EUR.  

 

Za potrebe izdelave predmetnega programa opremljanja je skladno z odločitvijo in usmeritvami s 

strani občine bilo dogovorjeno, da se k obstoječim, takrat določenim vrednostim te vrste 

komunalne opreme, prištejejo še izvedena vlaganja v nadgradnjo kanalizacijskega omrežja s 

pripadajočimi objekti v letih 2015 in 2016. Na tej osnovi je bila določena vrednost kanalizacijskega 

omrežja s pripadajočimi objekti.  

 

Na temelju navedenega je skupna ocena vrednosti kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti 

na območju občine ocenjena na vrednost  14.188.061,82 EUR.  

 

Skladno s posredovanimi podatki s strani občine in odločitvijo občine se kot skupni strošek te vrste 

komunalne opreme upošteva celotna ocenjena vrednost komunalne opreme, ki je navedena zgoraj.  
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8.1.1.4 Območja javnih površin 

Ocena vrednosti za javne površine in parkirišča na območju občine za potrebe izdelave programa 

opremljanja je bila v osnovi narejena v okviru izdelave Programa opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Občine Bled (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 2015).  

 

Stroški za to komunalno opremo so bili določeni na način: 

 Vrednost za javne površine (druge urejene zelene površine, parki, površine za oddih, 

rekreacijo in šport) so bile privzete na podlagi evidenc iz poslovnih knjig, ki jih vodijo 

neposredni proračunski porabniki – vrednosti poslane s strani občine.  

 Vrednost za parkirišča je bila določena na način ugotavljanja skupnih stroškov izvede na 

podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme (ocena 

po normiranih stroških na enoto mere).  

 

Na temelju navedenih izhodišč je bila ocenjena in privzeta  vrednost za javne površine in parkirišča 

na območju občine, ki je znašala 4.785.682,35 EUR.  

 

Za potrebe izdelave predmetnega programa opremljanja je skladno z odločitvijo in usmeritvami s 

strani občine bilo dogovorjeno, da se k obstoječim, takrat določenim vrednostim te vrste 

komunalne opreme, prištejejo še izvedena vlaganja v nadgradnjo območij javnih površin in 

parkirišč s pripadajočimi ureditvami v letih 2015 in 2016. Na tej osnovi je bila določena vrednost 

javnih površin in parkirišč s pripadajočimi ureditvami. 

 

Na temelju navedenega je skupna ocena vrednosti javnih površin in parkirišč s pripadajočimi 

ureditvami na območju občine določene v znesku od 5.148.013,17 EUR.  

 

Skladno s posredovanimi podatki s strani občine se kot skupni strošek upošteva celotna privzeta 

vrednost komunalne opreme, ki je navedena zgoraj.  
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8.1.1.5 Prostori za ravnanje z odpadki 

Ocena vrednosti za prostore za ravnanje z odpadki na območju občine za potrebe izdelave 

programa opremljanja je bila v osnovi narejena v okviru izdelave Programa opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje Občine Bled (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 2015).  

 

Stroški za to komunalno opremo so določeni na način: 

 Vrednost za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov je bil privzete na podlagi evidenc iz 

poslovnih knjig, ki jih vodijo neposredni proračunski porabniki – vrednost posredovana s 

strani občine.  

 Vrednost za ekološke otoke je bila določena na način ugotavljanja skupnih stroškov, ki se 

izvede na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove 

opreme (ocena po normiranih stroških na enoto mere).  

 

Na temelju navedenih izhodišč je bila ocenjena in privzeta  vrednost za javne površine in parkirišča 

na območju občine, ki je znašala 658.811,64 EUR.  

 

Za potrebe izdelave predmetnega programa opremljanja je skladno z odločitvijo in usmeritvami s 

strani občine bilo dogovorjeno, da se k obstoječim, takrat določenim vrednostim te vrste 

komunalne opreme, prištejejo še izvedena vlaganja v nadgradnjo območij javnih površin in 

parkirišč s pripadajočimi ureditvami v letih 2015 in 2016. Na tej osnovi je bila določena vrednost 

javnih površin in parkirišč s pripadajočimi ureditvami. 

 

Na temelju navedenega je skupna ocena vrednosti javnih površin in parkirišč s pripadajočimi 

ureditvami na območju občine sledeča: 684.304,76 EUR.  

 

Skladno s posredovanimi podatki s strani občine se kot skupni strošek upošteva celotna privzeta 

vrednost komunalne opreme, ki je navedena zgoraj.  

8.1.1.6 Pregled skupnih stroškov posamezne vrste obstoječe komunalne opreme  

Po tem programu opremljanja so skupni stroški obstoječe komunalne opreme, ki je zajeta v tem 

programu opremljanja opredeljena na podlagi podatkov, ki so predstavljeni v prejšnjih poglavjih. 

Na podlagi izvedene analize, ki je predstavljena v prejšnjem poglavju po posamezni vrsti 

komunalne opreme so v nadaljevanju podani skupni stroški obstoječe komunalne opreme, ki je 

predmet obravnave v tem programu opremljanja.  

 
Preglednica 9: Podatki o oceni skupnih stroškov za obstoječo komunalno opremo na območju občine 

Vrsta opreme Skupni stroški (EUR) 

Cestno omrežje 
23.477.484,48 

Vodovodno omrežje  
15.454.962,44 

Kanalizacijsko omrežje 
14.188.061,82 

Javne površine in parkirišča  
5.148.013,17 

Prostori za ravnanje z odpadki 
684.304,76 
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8.1.2 Skupni stroški opremljanja za predvideno opremo 8 

Po tem programu opremljanja so skupni stroški načrtovane komunalne opreme opredeljeni na 

podlagi podatkov, ki so predstavljeni v poglavju, ki opisuje predvidena vlaganja v komunalno 

opremo. Na podlagi izvedene analize po posamezni vrsti komunalne opreme so v nadaljevanju 

podani skupni stroški načrtovane komunalne opreme, ki je predvidena za gradnjo v tekočem in 

prihodnjem letu.  

 

Skladno z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) se kot 

skupni stroški gradnje nove komunalne opreme ne upoštevajo naslednji stroški:     

 vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi 

nemotenemu delovanju te infrastrukture, 

 prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom in 

 odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno 

normalno delovanje. 

 

Na podlagi izvedene analize in odločitve s strani občine je stališče občine, da predvidena vlaganja v 

komunalno opremo v tekočem in prihodnjem letu ne zapadejo pod zgoraj navedene kategorije, tako 

da se predvidena vlaganja vključijo kot skupni stroški za predvideno opremo. Podatki o skupnih 

stroških predvidene komunalne opreme, ki bo grajena v prihodnjih dveh letih (2017 in 2018) so 

podani v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 10: Podatki o oceni skupnih stroškov za predvidena vlaganja v komunalno opremo na območju občine 

Vrsta opreme Skupni stroški (€) 

Cestno omrežje 
1.740.322,20  

Vodovodno omrežje  
148.000,00 

Kanalizacijsko omrežje 
960.130,84 

Javne površine in parkirišča  
100.000,00 

Prostori za ravnanje z odpadki 
50.000,00 

 

Po stališču in informacijah predstavnikov občine gre za vlaganja v komunalno opremo, ki se jih 

lahko vključi v skupne in obračunske stroške za obračun komunalnega prispevka. Zato je bila za 

predvidena vlaganja v nadaljnjih preračunih uporabljena navedena predvidena vrednost prihodnjih 

vlaganj v gradnjo komunalne opreme, ki je zajeta v predmetnem programu opremljanja.  

 

Po prejetih informacijah v navedenih zneskih ni vključenih EU sredstev ali drugih tovrstnih virov 

sofinanciranja ipd. Navedene zneske zagotovi občina iz proračuna (namenski vir financiranja). Zato 

se ti zneski v nadaljevanju obravnavajo tudi kot obračunski stroški za predvideno opremo. 

  

 

                                                           
8
 Vsebina v nadaljevanju je pripravljena na osnovi podatkov iz poglavja ''4. Predvidena komunalna oprema'' in uskladitev s predstavniki občine.  
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8.2 Obračunski stroški opremljanja  

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem 

območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. Medtem, ko skupni stroški 

predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih 

stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.  

 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunski stroški opremljanja s komunalno 

opremo. Obračunski stroški so skupni stroški, zmanjšani za druge vire financiranja. Obračunske 

stroške se običajno dobi takrat, ko se od skupnih stroškov odštejejo naslednji stroški: 

 takse na podlagi zakona o varstvu okolja. 

 sofinanciranje infrastrukture s področja varstva okolja iz državnega proračuna. 

 sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture na podlagi predpisov, ki urejajo 

dodeljevanje regionalnih državnih pomoči ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim in 

regionalnim razvojnim agencijam. 

 nepovratna sredstva Evropske unije za izgradnjo lokalne infrastrukture, sredstev iz cene 

komunalnih storitev za izgradnjo komunalne infrastrukture, določenih v skladu s 

predpisom, ki ureja način za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja. 

 zasebna vlaganja izvajalca gospodarske javne službe v komunalno infrastrukturo. 

 zasebna vlaganja občanov ali gospodarskih subjektov. 

 delež skupnih stroškov, ki ga določi občina in se ne prenese v obračunske stroške. 

 

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. V 

skladu s 3. točko 11. člena  Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 

80/07) občina določi delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim prispevkom. Ta delež 

predstavlja obračunske stroške. 

 

Praksa in usmeritve glede metodologije usmerjajo določanje obračunskih stroškov na način, da se 

kot strošek upoštevajo samo tisti viri, ki so bili vloženi v izgradnjo opreme, ne pa tudi v vzdrževanje 

opreme, saj je to naloga upravljavca z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja in oskrbe. 

 

Občina ima v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč  možnost določiti 

delež skupnih stroškov, ki se bodo upoštevali kot obračunski, pri čemer se poleg upoštevanih 

vložkov iz drugih virov lahko delež še dodatno zniža glede na stopnjo sofinanciranja zavezancev 

preko komunalnega prispevka, pri čemer zasledujemo cilj želene obremenitve s komunalnim 

prispevkom. 
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8.2.1 Obračunski stroški opremljanja za obstoječo opremo  

Na podlagi izvedene analize, ki je predstavljena v prejšnjem poglavju po posamezni vrsti 

komunalne opreme, na podlagi usklajevanj z občinsko upravo in podatkov, ki so bili posredovani v 

času izdelave tega programa opremljanja, so v nadaljevanju podani obračunski stroški obstoječe 

komunalne opreme.  

 

Pri obračunskih stroških se skladno s posredovanimi podatki s strani občine in dogovorom na 

usklajevalnih sestankih odločeno, da se od skupnih stroškov odštejejo sledeči stroški po posamezni 

komunalni opremi: 

 Kanalizacijsko omrežje: Sredstva vložena s strani koncesionarja v višini 5.452.046,89 EUR.  

 Vodovodno omrežje: Sredstva vložena v vzdrževanje in obnovo vodovodnega sistema 

(nepredvidene obnove) v znesku vlaganj, ki so izvedena v letih 2015 in 2016 in sicer v 

višini: 676.208,89 EUR.  

 
Preglednica 11: Obračunski stroški po posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
Skupni stroški  

(EUR) 

Znesek, ki se odšteje 
(EUR) 

Obračunski 
stroški  
(EUR) 

Cestno omrežje C-1 23.477.484,48 0,00 23.477.484,48 

Vodovodno omrežje  VO-1 15.454.962,44 676.208,89 14.778.753,55 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 14.188.061,82 5.452.046,89 8.736.014,93 

Javne površine in parkirišča  JP-1 5.148.013,17 0,00 5.148.013,17 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 684.304,76 0,00 684.304,76 

8.2.2 Obračunski stroški opremljanja za predvideno  opremo 

Na podlagi izvedene analize, ki je predstavljena v prejšnjem poglavju po posamezni vrsti 

komunalne opreme, na podlagi usklajevanj z občinsko upravo in podatkov, ki so bili posredovani v 

času izdelave tega programa opremljanja, so v nadaljevanju podani obračunski stroški predvidene 

komunalne opreme.  

 

Pri obračunskih stroških se skladno s posredovanimi podatki s strani občine od skupnih stroškov 

ne odštejejo dodatni  stroški po posamezni komunalni opremi. Na podlagi odločitve s strani občine 

se kot obračunske stroške upoštevajo celotna predvidena vlaganja.  

 
Preglednica 12: Obračunski stroški po posamezni vrsti predvidene komunalne opreme 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
Skupni stroški  

(EUR) 

Znesek, ki se odšteje 
(EUR) 

Obračunski 
stroški  
(EUR) 

Cestno omrežje C-1 1.740.322,20 0,00 1.740.322,20 

Vodovodno omrežje  VO-1 148.000,00 0,00 148.000,00 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 960.130,84 0,00 960.130,84 

Javne površine in parkirišča  JP-1 100.000,00 0,00 100.000,00 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 50.000,00 0,00 50.000,00 
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V navedenih zneskih ni vključenih nepovratnih EU sredstev ipd. Navedene zneske zagotovi občina 

iz proračuna. Zato se ti zneski v nadaljevanju obravnavajo tudi kot obračunski stroški za 

predvideno opremo v celoti.  

 

8.3 Celovit pregled skupnih in obračunskih stroškov komunalne  

opreme 

V prejšnji poglavjih so po posamezni komunalni opremi bili podani podatki o skupnih in 

obračunskih stroških komunalne opreme, ki je predmete tega programa opremljanja. V 

nadaljevanju je podan skupni celovit pregled skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in 

predvidene komunalne opreme. Skupni in obračunski stroški komunalne opreme po posameznih 

vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so podani v spodnji preglednici.  

 
Preglednica 13: Skupni in obračunski stroški komunalne opreme (obstoječe in predvideno) 

Vrsta opreme 
Obračunsko 

območje 
Skupni stroški  

(EUR) 
Obračunski stroški  

(EUR) 

Cestno omrežje C-1 25.217.806,68 25.217.806,68 

Vodovodno omrežje  VO-1 15.602.962,44 14.926.753,55 

Kanalizacijsko omrežje KA-1 15.148.192,66 9.696.145,77 

Javne površine in parkirišča  JP-1 5.248.013,17 5.248.013,17 

Prostori za ravnanje z odpadki RO-1 734.304,76 734.304,76 
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9 Preračun obračunskih stroškov opremljanja na merske enote 

in podlage za obračun komunalnega prispevka  

 

V skladu z določili Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in Pravilnika o merilih 

za odmero komunalnega prispevka je za odmero komunalnega prispevka potrebno določili sledeča 

merila: 

 obračunske stroške posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem 

območju, preračunane na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne 

površine objekta (Ct(i)), ki so ustrezno indeksirani. 

 razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt); 

 namembnost objekta oz. faktor dejavnosti objekta.  

 

9.1 Preračun obračunskih stroškov opremljanja na merske enote  

Za potrebe odmere komunalnega prispevka je treba izračunane in določene obračunske stroške 

komunalne opreme preračunati na merske enote in sicer površine parcel in neto tlorisne površine 

objektov. 

 

V skladu s 14. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 95/07) 

se preračun obračunskih stroškov OS(ij) na m2 parcele Cp(ij) oziroma na m2 neto tlorisne površine 

objekta Ct(ij) opravi na naslednji način:  

 

 


j

(ij)
(ij)

Ap

OS
Cp  

 
in 
 

 


j

(ij)
(ij)

At

OS
Ct  

 
kjer posamezne oznake pomenijo: 

 Cp(ij) …strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na 

obračunskem območju. 

 Ct(ij) …strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno 

komunalno opremo na obračunskem območju. 

 OS(ij) …obračunski stroški opremljanja za določeno komunalno opremo na obračunskem 

območju. 

 ΣAp(j)   …vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem 

območju,zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra. 

 ΣAt(j)   …vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju. 

 

Na temelju navedenih izhodišč je bil izveden preračun obračunskih stroškov opremljanja na merske 

enote za obstoječo komunalno opremo in predvideno komunalno opremo na območju občine.  
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V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto komunalne opreme z 

upoštevanjem obstoječe opreme in preračunom na mersko enoto parcel (Cpi). 

 
Preglednica 14: Preračun obračunskih stroškov na merske enote površine parcel po vrstah komunalne opreme  (Cpi) 

Vrsta opreme Obračunsko 
območje 

Površine parcel 
[m2] 

Vrednost  
[EUR] 

Cena ne enoto (Cpi) 
[EUR/m2] 

Cestno omrežje 
C-1 2.893.999,32 25.217.806,68 8,71 

Vodovodno omrežje  
VO-1 2.865.964,06 14.926.753,55 5,21 

Kanalizacijsko omrežje 
KA-1 2.787.235,33 9.696.145,77 3,48 

Javne površine in parkirišča  
JP-1 2.893.999,32 5.248.013,17 1,81 

Prostori za ravnanje z 
odpadki RO-1 

2.893.999,32 734.304,76 0,25 

SKUPAJ (Cpi)  19,47 

 
V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto opreme z upoštevanjem 

obstoječe opreme in preračunom na mersko enoto neto tlorisnih površin (Cti). 

 
Preglednica 15: Preračun obračunskih stroškov na merske enote NTP objektov po vrstah komunalne opreme (Cti) 

Vrsta opreme Obračunsko 
območje 

NTP objektov  
[m2] 

Vrednost  
[EUR] 

Cena ne enoto (Cti)  
[EUR/m2] 

Cestno omrežje 
C-1 1.055.784,83 25.217.806,68 23,89 

Vodovodno omrežje  
VO-1 1.041.758,66 14.926.753,55 14,33 

Kanalizacijsko omrežje 
KA-1 1.013.482,96 9.696.145,77 9,57 

Javne površine in parkirišča  
JP-1 1.055.784,83 5.248.013,17 4,97 

Prostori za ravnanje z 
odpadki RO-1 

1.055.784,83 734.304,76 0,70 

SKUPAJ (Cti) 53,45 

 

 

9.2 Razmerje med deleži Dpi in Dti 

Program opremljanja ali drug občinski odlok v merilih za odmero komunalnega prispevka določa 

razmerje, s katerim izračunava delež komunalnega prispevka, ki se ga obračunava glede na 

površino parcele in delež, s katerim se obremeni neto tlorisne površine objekta s komunalnim 

prispevkom.  

 

Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu 

komunalnega prispevka je po tem programu opremljanja Dpi : Dti = 0,35 : 0,65., pri čemer je: 

 Dpi – delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka. 

 Dti – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka. 

 

To razmerje se uporablja za obračun komunalnega prispevka za obračunska območja v tem 

programu obravnavane komunalne opreme na območju Občine Bled. Razmerje med merilom 

parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za vsa obračunska 

območja po tem programu opremljanja.  
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9.3 Faktor dejavnosti objekta 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) opredeljuje, da se lahko 

določi faktorje za posamezne objekte glede na pretežno rabo v skladu z uporabo enotne 

klasifikacije vrst objektov po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur.l. 

RS, št. 109/2011).  

 

Za pretežno dejavnost v objektu se šteje tista dejavnost, katera prevladuje glede na delež uporabne 

neto tlorisne površine objekta. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste objektov določi v 

razponu od 0,7 do 1,3. Glede namembnosti objekta se pri izračunu površin objekta uporabljajo 

faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku (KP), ki so podani v spodnji preglednici.  

 

Kot osnovni primerjalni faktor dejavnosti (K) po tem programu opremljanja je enak 1,0. Faktorji za 

ostale objekte so podani v spodnji preglednici. V kolikor ni posebej določen faktor dejavnosti (K), 

potem se uporabi 1,0.  

 
Preglednica 16: Faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku glede pretežne rabe objekta 

Šifra (CC-SI) Faktor dejavnosti 

(K) 

Opis objekta 

11221 1,3 Tri-in večstanovanjske stavbe 

11222 1,3 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

121 1,3 Gostinske stavbe 

122 0,7 Upravne in pisarniške stavbe 

123 1,3 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 

12410  1,3 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 

ter z njim povezane stavbe 

1242 0,7 Garažne stavbe 

125 1,3 Industrijske stavbe in skladišča 

1271 0,7 Nestanovanjske kmetijske stavbe 

1274 0,7 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 

23 1,3 Kompleksni industrijski objekti 

24 1,3 Drugi gradbeni inženirski objekti 

 

9.4 Indeksiranje stroškov  

Stroški opremljanja (obračunski stroški) se indeksirajo. Strošek se revalorizira z indeksom cen za 

posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 

pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.  

 

Pri odmeri komunalnega prispevka se obračunski stroški indeksirajo ob uporabi povprečnega 

letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 

Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«. Kot izhodiščni datum 

za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja. 
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10 Način obračuna komunalnega prispevka  

Komunalni prispevek se izračuna in odmeri zavezancu kadar: 

 se zavezanec priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme; 

 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove 

komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu; 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta; 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta. 

 

Za obračun komunalnega prispevka je potrebno imeti sledeče: 

 podatek o površini parcele; 

 podatek o neto tlorisni površini objekta; 

 podatek o namembnosti objekta, zaradi določitve faktorja dejavnosti (K).  

 

V večini primerov se odmera komunalnega prispevka izvaja za gradnje, za katere je potrebno 

pridobiti gradbeno dovoljenje. Vendar lahko pride tudi do situacije, da gradbeno dovoljenje za 

gradnjo objekta ni potrebno oziroma ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, da se lahko izvede 

nedvoumna določitev osnovnih izhodišč za obračun komunalnega prispevka. Zato lahko pristojni 

organ občine za odmero komunalnega prispevka izvede ustrezni ugotovitveni postopek s katerim 

pridobi vse potrebne podatke za izvedbo odmere komunalnega prispevka. Vrsta komunalne 

opreme, na katero se objekt priključuje, se določi na podlagi dokumentacije, katero predloži 

investitor ter na podlagi določb programa opremljanja. Površina parcele in neto tlorisna površina 

objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobijo iz projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka.  

 

10.1 Določitev površine parcele  

Kadar se komunalni prispevek odmerja za objekt, ki je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, se 

pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (PGD). 

 

Kadar se komunalni prispevek odmerja za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno 

opremo, se upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt ali površino 

najmanjše velikosti zemljišča namenjenega za gradnjo stavb iz veljavnega prostorskega akta. Kadar 

parcele ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim določilom, oziroma parcela ni določena, 

se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih 

prostorsko izvedbenih aktov občine. Če podatka o površini parcele ni mogoče pridobiti iz projekta 

za pridobitev gradbenega dovoljenja, se površina parcele za odmero komunalnega prispevka 

pridobi iz akta o določitvi površine parcele ali prostorskega akta ter določb odloka.  

 

V kolikor parcele ni mogoče določiti tudi na tak način se površina stavbišča objekta pomnoži s 

faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu 

komunalnega prispevka.  
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10.2 Določitev neto tlorisne površine objekta  

Pri določitvi neto tlorisne površine objekta se upošteva: 

 neto tlorisna površina iz projektne dokumentacije, projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (Vodilna mapa in Načrt arhitekture), 

 neto tlorisna površina po podatkih iz uradnih evidenc, 

 neto tlorisna površina pridobljena po izvedenem ugotovitvenem postopku, s katerim 

občinski organ pridobi vse potrebne podatke za izvedbo odmere komunalnega prispevka. 

 

Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, 

povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, katera mora biti izračunana po 

standardu SIST ISO 9836 in skladna z ostalimi predpisi, ki urejajo pojem površine objekta. V 

primeru nejasnosti se neto tlorisna površina ugotovi na temelju izvedenega ugotovitvenega 

postopka s strani občinske uprave ob določilih veljavnih standardov in predpisov.  

Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni 

prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 

2. 

 

10.3 Namembnost objekta 

Za določitev faktorja dejavnosti (K) pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po 

namembnosti glede na pretežni namen uporabe v skladu s predpisi o klasifikaciji vrst objektov. 

 

10.4 Izračun komunalnega prispevka  

Izračun komunalnega prispevka se za posamezno vrsto komunalne opreme izvede na način kot ga 

določa Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), ki določa merila za 

odmero komunalnega prispevka in način njegove odmere. Komunalni prispevek se zavezancu 

odmeri glede na stroške komunalne opreme na območju objekta glede na dva kriterija: 

 površino parcele zavezanca in 

 neto tlorisno površino objekta, izračunano v skladu s standardom SIST ISO 9836. 

 

V skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) in 

Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št., 95/07) se v običajnem 

primeru višina komunalnega prispevka določi po naslednji formuli: 

 

    tititpipipi DCAKDCAKP   

 
kjer posamezne oznake pomenijo: 

KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme. 

Ap … površina parcele (m2). 

At … neto tlorisna površina objekta (m2). 

K … faktor dejavnosti. 

Dpi … delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka. 

Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka. 

Cpi … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem 

območju. 
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Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 

opremo na obračunskem območju. 

 
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 
 

  iKPKP i  

 
kjer posamezne oznake pomenijo: 

KPi … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se 

objekt priključuje. 

KP … celotni izračunani komunalni prispevek. 

i … indeks rasti cen v  gradbeništvu. 

 

10.4.1 Izračun prispevka v primeru spreminjanja NTPO objekta 

V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta (npr: nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, 

gradnje na obstoječi parceli in gradnje nadomestnega objekta…), če se opremljenost s komunalno 

opremo ne spreminja (stari in novi objekt se priključujeta na enako komunalno opremo), se za 

izračun komunalnega prispevka upošteva samo neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se 

pri izračunu prispevka se upošteva preračunani stroški opremljanja na neto tlorisno površino 

objekta in faktor dejavnosti. Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto 

tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost 

pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne 

obračuna. 

 

V primeru spremembe neto tlorisne površine in če se opremljenost s komunalno opremo spreminja 

(npr: novi objekt se priključuje na kanalizacijo), se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva:  

 za komunalno opremo, ki se ne spreminja samo neto tlorisna površina objekta, 

 za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva površina parcele in 

neto tlorisna površina objekta. 

 

V tem primeru se uporabljajo določbe tega programa glede preračuna stroškov opremljanja na 

parcelo in neto tlorisno površino objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek 

obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. 
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10.4.2 Izračun prispevka v primeru spreminjanja namembnosti objekta  

V primeru spremembe namembnosti objekta kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se 

komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z določili tega programa. 

Smiselno se upoštevajo določila glede izračuna komunalnega prispevka, ki je podana v prejšnjem 

poglavju. V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino 

objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri 

komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta 

pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni 

prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za 

neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja. 

 
V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, 

se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna višina komunalnega prispevka po in pred 

spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se 

odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in 

komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. 

Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača. 

10.4.3 Izračun prispevka v primeru legalizacije , nadomestne gradnje, 

enostavnih ali nezahtevnih objektov  

V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek obračuna na enak način, kot je 

določen v izhodiščih za obračun komunalnega prispevka.  

 

V primeru nadomestne gradnje se komunalni prispevek obračuna na način, da se izračuna višina 

komunalnega prispevka po gradnji in pred gradnjo objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri 

zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po nadomestni gradnji in 

komunalnim prispevkom pred nadomestno gradnjo objekta. Če je razlika negativna, se komunalni 

prispevek ne plača. V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli ali njenem delu, kjer so 

bile že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo ali 

njen del ter komunalnega prispevka za objekt, se pri izračunu novega komunalnega prispevka te 

vrednosti upoštevajo. Komunalna oprema, ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za 

obstoječe stanje, je tista, ki jo je objekt koristil do časa izvedbe nadomestne gradnje. 

 

Kadar se enostavni ali nezahtevni objekt gradi na parceli za katero je že bil plačan komunalni 

prispevek, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka pri izračunu 

novega komunalnega prispevka upoštevajo. To pride v poštev, kadar je bil za obstoječi objekt in 

parcelo obračuna in plačan komunalni prispevek, nato pa se kasneje na isti parceli gradi enostavni 

ali nezahtevni objekt, ki se samostojno priključuje na komunalno opremo. V tem primeru je 

potrebno plačati komunalni prispevek za nov enostavni ali nezahtevni objekt in sicer samo v 

deležu, ki se nanaša na neto tlorisno površino. Delež za parcelo se ne obračuna ponovno, saj se šteje 

v takem primeru, da je bil poravnan že s plačilom komunalnega prispevka za obstoječi objekt na tej 

isti parceli. V takem primeru se uporabi faktor dejavnosti 1.  
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10.5 Način odmere komunalnega prispevka  

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko odmeri, če se parcela nahaja 

v obračunskem območju te vrste komunalne opreme (ZPNačrt). Za objekte, ki se ne nahajajo v 

obračunskih območij, prikazanih v grafičnem izrisu obračunskih območij tega programa, se v 

primeru, da se lahko priključijo na posamezno vrsto komunalne opreme upošteva, da se nahajajo v 

tistih obračunskih območjih posamezne vrste komunalne opreme, na katero se lahko priključijo. 

 

V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se mu 

komunalni prispevek ne zaračuna za tisto vrsto komunalne opreme za katro ni možna priključitev 

oziroma. Za komunalno opremo, ki se uvršča med grajeno javno dobro (ceste, površine za ravnanje 

z odpadki in javne površine) se komunalni prispevek vedno obračuna.  

 

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na 

komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti (ZPNačrt). 

 
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo: 

 na zahtevo zavezanca; 

 po uradni dolžnosti.  

 

Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih: 

 občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s 

strani upravne enote v zavezančevem imenu, 

 komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s 

komunalno opremo; 

 če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je 

lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno 

površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka. 

 

Vlogi za odmero komunalnega prispevka (v primeru odmere na zahtevo zavezanca ali odmere po 

prejemu obvestila s strani upravne enote) mora zavezanec priložiti izvod vodilne mape projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 

priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta, ali spreminja 

njegovo namembnost. 

 

Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo: 

 za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo 

gradbenega dovoljenja. 

 za objekte za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte na 

zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo 

zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

Komunalni prispevek se izračuna in odmeri zavezancu kadar: 
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 se zavezanec priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme; 

 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove 

komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu; 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta; 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta. 

 

Vlogi za odmero komunalnega prispevka (v primeru odmere na zahtevo zavezanca ali odmere po 

prejemu obvestila s strani upravne enote) mora zavezanec priložiti na vpogled PGD projekt. 

 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na 

neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja 

tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.  

 

Veljavni predpisi s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja (ZGO-1 in ZPNačrt) 

določata odmero komunalnega prispevka v primeru gradenj vseh vrst objektov, ki se priključujejo 

na komunalno opremo. ZPNačrt določa kot zavezanca za odmero komunalnega prispevka 

(zavezanec je lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto 

tlorisno površino objekta, ali spreminja njegovo namembnost). 

 

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) 

podrobneje določa vrste objektov glede na zahtevnost gradnje. Ta jih glede na to razvršča na: 

 zahtevne objekte, 

 manj zahtevne objekte, 

 nezahtevne objekte, 

 enostavne objekte. 

 

Glede na vsebino navedene uredbe, je odmera komunalnega prispevka upravičena za vse vrste 

objektov, če ti objekti izpolnjujejo pogoje za odmero po programu opremljanja. Tu pa je treba 

zasledovati pogoj: ali se objekt priključuje na komunalno opremo in/ali jo uporabljajo. Upoštevajoč 

to določilo se lahko zaključi, da se tudi enostavnim in nezahtevnim objektom (poleg zahtevnih in 

manj zahtevnih objektov) lahko odmeri komunalni prispevek, če se bodo samostojno priključili na 

komunalno opremo. 
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10.5.1 Posebna določila za obračun  komunalnega prispevka 

10.5.1.1 Odmera komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti  

Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda 

odmerna odločba po uradni dolžnosti. Zavezancem, ki so predpisane obveznosti za obstoječo 

komunalno opremo že izpolnili, se odmerijo le stroški izboljšanja opremljenosti stavbnega 

zemljišča s komunalno opremo. 

 

Za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, se ne šteje: 

 izboljšav, ki so posledica napredka tehnike, 

 vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi 

nemotenemu delovanju te opreme, 

 prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter 

 odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno 

normalno delovanje. 

 

Komunalni prispevek se za predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri že pred tem, 

ko mu je omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v 

proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu. 

10.5.1.2 Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja  

Zavezanec lahko sam zgradi komunalno opremo, če se zavezanec in občina tako dogovorita. Če se 

občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno opremo na območju, se 

zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se 

za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. 

 

Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne opreme, financiranja investicije, 

podrobnosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo ter druge podrobnosti, 

ki lahko vplivajo na izgradnjo in financiranje načrtovane komunalne opreme, določita občina in 

zavezanec v pogodbi o opremljanju, v skladu s predpisi s področja urejanja prostora.  

10.5.1.3 Oprostitve in olajšave pri odmeri komunalnega prispevka  

V skladu z ZPNačrt se komunalni prispevek ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.  

 

Zakon določa tudi, da se oprostitve ali olajšave lahko določijo za gradnjo neprofitnih stanovanj in 

gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po 

Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena. 

 

Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec 

za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za 

objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji. 
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10.5.2 Določitev opremljenosti posamezne vrste objekta z določeno 

komunalno opremo 

S predmetnim programom opremljanja je opredeljeno, da zavezanec plača komunalni prispevek za 

vsak objekt, ki se priključuje na vsaj eno vrsto komunalne opreme in sicer komunalni prispevek za 

skupno komunalno opremo (ceste, javne površine in parkirišča, ter prostori za ravnanje z odpadki). 

Obveznost priključitve na individualno komunalno opremo (vodovod in kanalizacija), se določi v 

ugotovitvenem postopku (npr: postopku pridobitve gradbenega dovoljenja ali postopku odmere 

prispevka). 

 

Kadar za izvedbo gradnje objekta izdelava projekta PGD ni potrebna, ali gradbeno dovoljenje za 

gradnjo objekta ni potrebno pridobiti, se obveznost priključitev na individualno komunalno 

opremo določi na podlagi vrste objekta, ki za svoje funkcioniranje potrebuje priključitev na 

vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma na podlagi potreb objekta po priključitvi. 

 

10.5.3 Plačilo komunalnega prispevka  

Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku pred izdajo gradbenega dovoljenja 

oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na komunalno infrastrukturo.  

 

Če se komunalni prispevek odmerja za objekt, za katerega ni potrebna izdaja gradbenega dovoljenja 

v skladu s predpisi s področja graditve objektov, ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 

zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme oziroma nove priključitve obstoječega objekta na 

posamezno vrsto komunalne opreme, je treba komunalni prispevek plačati pred priključitvijo 

objekta na posamezno vrsto komunalne opreme. 

 

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Komunalni prispevek se lahko plača 

tudi v več obrokih, kar se določi z odločbo. Rok za plačilo komunalnega prispevka je 30 dni po 

dokončnosti odločbe o odmeri oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. 

 

S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno 

opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 
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10.5.4 Pogodba o opremljanju in pogodba o priključitvi  

10.5.4.1 Pogodba o opremljanju 

S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del 

ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je 

gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.  

 

Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali 

podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju 

celotne občine. 

 

V primeru izkazanega interesa občina investitorju omogoči možnost, da sam vzpostavi potrebno 

komunalno opremo, če izgradnje komunalne opreme na tem območju ne načrtuje izvesti sama. V 

takem primeru se sklene pogodba o opremljanju. V primeru sklenitve pogodbe mora občina na 

ustrezen način zavarovati javni interes in morebitne svoje obveznosti, ki bi bile posledica 

neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani investitorja. V primeru sklenitve pogodbe o 

opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo, na katero se bo priključeval.  

Pogodba o opremljanju mora vsebovati najmanj vse sestavine, ki so določene v vsebini ZPNačrt-a. 

 

10.5.4.2 Pogodba o priključitvi  

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec možnost v skladu z določili ZPNačrt od občine 

zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na 

komunalno opremo. S tako pogodbo se določi rok za priključitev objekta in druga vprašanja v zvezi 

s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S tako pogodbo se občina zaveže izvesti 

komunalno opremo, za katero obračuna komunalni prispevek v predvidenem obsegu in 

načrtovanem časovnem obdobju. 

 

 



Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled 

 

Stran 74 od 78 

10.6 Priprava ločenih podrobnejših programov na neopremljenem ali 

delno opremljenem območju  

Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč, se na podlagi tega programa izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno 

opremo. Posebne programe je potrebno sprejeti za območja, ki se bodo urejala s podrobnimi 

izvedbenimi prostorskimi akti in so bila iz tega programa opremljanja izločena. Na območjih, ki se 

bodo s komunalno opremo na novo urejala, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi 

za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna 

predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. 

 

Komunalni prispevek se bo na območju, ki se bo opremljajo po uveljavitvi programa opremljanja, 

odmeril na podlagi tega programa opremljanja, ki se bo ustrezno spremenil in dopolnil, ali pa bo 

občina pripravila nov posebni program opremljanja, ki se bo nanašal na investicijo v novo 

komunalno opremo. 

 

V prvem primeru bo upoštevana celotna investicija vključno z deležem komunalnega prispevka za 

obstoječo že grajeno komunalno opremo, na katero se bo nova komunalna oprema priključevala. 

 

V drugem primeru, ko se bo pripravljal posebni program opremljanja, pa je v programu 

opremljanja treba za gradnjo vsake vrste komunalne opreme, ki se bo priključevala na obstoječe 

omrežje komunalne opreme potrebno opredeliti, ali se izvede obračun komunalnega prispevka tudi 

za obstoječo komunalno opremo. Tovrstna odmera se izvede v primeru gradnje novih objektov na 

delno opremljenih območjih, katere je potrebno dodatno opremiti s komunalno opremo, da je na 

njih gradnja objektov dovoljena oziroma v primeru odmere komunalnega prispevka po uradni 

dolžnosti, ko se v posameznem naselju zgradi komunalna oprema, ki se priključi na že obstoječo 

komunalno opremo, za katero lastnik objekta ni nikoli poravnal komunalnih obveznosti. Komunalni 

prispevek se v tem primeru odmeri na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki 

bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Preostali del 

komunalnega prispevka za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju, 

se bo obračunal na način kot bo izhajalo iz podrobnejšega programa opremljanja ob upoštevanju 

osnovnih izhodišč iz tega programa opremljanja.  
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11 Nadgradnja in prenova programa 

 

Predmet tega programa opremljanja stavbnih zemljišč je v času priprave pričujočega dokumenta že 

obstoječa komunalna oprema, ki je že zgrajena na območju občine po obračunskih območjih in tista 

predvidena komunalna oprema, katere izgradnja je predvidena v tekočem in prihodnjem letu (2017 

in 2018) za katere izgradnjo je v obravnavnem obdobju financiranje opredeljeno v načrtu razvojnih 

programov občine.  

 

Ostala načrtovana komunalna oprema bo predmet prenove pričujočega programa opremljanja, ko 

bo slednja uvrščena v načrt razvojnih programov občine. 

 

Ob vsaki bistveni spremembi načrta razvojnih programov občine ali spremembi veljavnega 

prostorskega akta se posodobi tudi program opremljanja z novo predvideno in v tem času zgrajeno 

komunalno infrastrukturo. 

 

Velja poudariti, da so bila iz obračunskih območij v izločena območja posameznih EUP, ki se bodo 

urejala z izvedbenimi prostorskimi akti in za katera bodo predvidoma sprejeti posebni podrobnejši 

programi opremljanja. Izločena območja, ki se urejajo oz. bodo urejala z ločenimi podrobnejši 

programi opremljanja in niso zajeta v obračunska območja po tem programu opremljanja so 

sledeča: 

1. EUP BL-27 (OPPN Seliše); 

2. EUP BJ-9 (OPPN Kamp v Veliki Zaki); 

3. EUP RE-7 (OPPN Lip Bled – stanovanjsko območje); 

4. EUP ZR-9 (OPPN Za Kozarco); 

5. EUP ML-4 (ZN BL S24, Mlino); 

6. EUP KO-4 (ZN Koritno – Polica). 

 

Tu gre za izločena območja, ki se že ali se bodo urejala z izvedbenimi prostorskimi akti (OPPN) in za 

katera je oz. je predvideno, da se v prihodnosti izdela in sprejme posebne podrobnejše programe 

opremljanja, ki se nanašajo na konkretno območje urejanja.  
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12 Pojasnila o celovitosti in omejitvah 

 

Program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih  

zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), ki opredeljuje tudi podrobno vsebino programa opremljanja ter 

smiselnim upoštevanjem določil Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, 

št. 95/07). Pri izdelavi POSZ so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je izdelovalec 

programa prejel s strani naročnika in pristojnih upravljavcev komunalne opreme. Prav tako so 

uporabljeni dostopni podatki iz dostopnih evidenc, ki sta jih naročnik in izdelovalec programa 

ocenila kot relevantne za uporabo v sklopu izdelave programa.  

 

Predmet tega dokumenta je v osnovi izdelava prenove Programa opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Občine Bled (AD- SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., februar 2015).. Skladno s projektno 

nalogo, ta program opremljanja obravnava vso obstoječo komunalno opremo v Občini Bled in 

predvidena vlaganja v gradnjo komunalne opreme za tekoče in prihodnje leto (za leto 2017 in 

2018). Pri tem velja izpostaviti, da gre v konkretnem primeru za posodobitev obstoječega programa 

opremljanja in so zato v osnovi bili izhodiščni podatki o obstoječi komunalni opremi in oceni 

vrednosti te opreme povzeti po predhodno izdelanem programu opremljanja iz leta 2015 v sklopu 

katerega je bila izvedena podrobnejša analiza obstoječe komunalne opreme, ki je predmet 

opremljanja. 

 

Predmetni program opremljanja obravnava vso obstoječo komunalno opremo na območju občine 

Dobrepolje in predvidena vlaganja v gradnjo komunalne opreme v tekočem in prihodnjem letu 

(2017 in 2018). Vendar samo na območjih, ki niso bila izločena iz tega programa opremljanja. 

Izločena območja bodo obravnavana v ločenih podrobnejših programih opremljanja, ki so bodisi že 

sprejeti ali pa bodo še sprejeti ob pripravi podrobnejših izvedbenih prostorskih aktov.  

 

Izvedena vlaganja v letih 2015 in 2016 so po vrednostih in višini vlaganj bili pridobljeni s strani 

občinske uprave. Po prejetih informacijah in na temelju dodatnega usklajevanja je bila sprejeta 

odločitev, da se izvedena vlaganja po posamezni vrsti komunalne opreme v celoti prikažejo pri 

skupnih stroških komunalne opreme. To je v predmetnem programu tudi upoštevano.   
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13 Viri informacij 

Pri izdelavi programa so bili uporabljeni tudi sledeči viri: 

 Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Bled  - Odlok o občinskem prostorskem načrtu 

(OPN) Občine Bled  (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2014, 40/2014). 

 Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine 

Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015). 

 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (AD- SVETOVANJE, Anes 

Durgutović s.p., februar 2015). 

 Primerjava izračuna površin stavb po SIST 9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003. 

 Finančni in pravni elaborat za delitev premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje (ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA IN 

PARTNERJI d.o.o., 2011). 

 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 55/09, 71/2012). 

 Odlokom o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih ter padavinskih voda na 

območju občine Bled (Ur. l. RS, št. 32/04). 

 Načrt razvojnih programov Občine Bled. 

 Banka cestnih podatkov ''BCP'' (Občina Bled; Realis d.o.o., februar 2017). 

 Kataster gospodarske javne infrastrukture ''GJI'' (Občina Bled; Realis d.o.o., januar 2017). 

 Kataster vodovodnega omrežja (Občina Bled; Infrastruktura Bled d.o.o., januar 2015, 2017). 

 Kataster kanalizacijskega omrežja (Občina Bled; WTE Bled d.o.o., februar 2015, 2017). 

 Kataster javne razsvetljave (Občina Bled; Javna razsvetljava d.d., februar 2015, 2017) 

 Kataster ''ekoloških otokov'' (Občina Bled, 2015).  

 Kataster drugih javnih površin (Občina Bled, 2015). 

 Register nepremičnin ''REN'' za območje občine Bled (GURS, februar 2017). 

 Kataster stavb za območje občine Bled (GURS, februar 2017). 

 Digitalni orto-foto posnetki ''B-DOF'' (GURS, februar 2017). 

 Digitalni sloji veljavnega OPN Občine Bled (Občina Bled, 2015, februar 2017).  

 Prostorski informacijski sistem Občine Bled (PISO), 2017.  

 Izpis podatkov o vlaganjih v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Bled v obdobju 

2015 in 2016 (Občina Bled, februar 2017). 

 Načrt razvojnih programov Občine Bled za prihodnje obdobje (Občina Bled, 2017). 

 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Bled (LUZ d.d., januar 2008). 

 Informacije, podatki in odločitve podane s strani Občinske uprave Občine Bled v času 

izdelave programa (usklajevalni sestanki), januar 2017 in februar 2017. 

 Podlage in projekti, ki so navedeni v poglavju: 2.4 Podlage za izdelavo programa.  

 Arhivska dokumentacija izdelovalca.  

 http://www.infrastruktura-bled.si/Dejavnosti/Odpadki, 2017. 

 http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BLED, 2017.  

 

http://www.infrastruktura-bled.si/Dejavnosti/Odpadki
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BLED
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