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7) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v 

prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo 

komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občini Bled. 
 

 

Kot predstavniki predlagatelja bodo na seji sodelovali Saša Repe, vodja odd. za varstvo 

okolja in urejanje prostora in predstavniki LUZ Ljubljana. 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja za 

obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje Občini Bled. 

2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o programu opremljanja za 

obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje Občini Bled, upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, 

naj navede ustrezno obrazložitev. 

 

 
 

 

Janez Fajfar, 

         univ.dipl.etnolog,prof.geografije 

župan Občine Bled  
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           Osnutek  

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

(Uradni list RS, št. 33/20007), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 

zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), 11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 

prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004 in 75/2005) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list 

RS, št. 119/03 – UPB in 84/06), na ...... redni seji, dne ............, sprejel 

 

 

ODLOK 

O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 

IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE 

BLED 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) S tem odlokom se sprejme program 

opremljanja za obstoječo komunalno opremo 

za območje Občine Bled, ki ga je izdelalo 

podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, 

Ljubljana, št. projekta 430-0012/2006-POG. 

 

2. člen 

Program opremljanja je podlaga za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo. 

 

3. člen 

(1) Program opremljanja vsebuje: 

- prikaz obstoječe komunalne opreme na 

območju Občine Bled; 

- obračunska območja posameznih vrst 

obstoječe komunalne opreme; 

- skupne in obračunske stroške 

opremljanja po posameznih vrstah 

komunalne opreme in po obračunskih 

območjih; 

- preračun obračunskih stroškov 

opremljanja na stavbno zemljišče 

oziroma na neto tlorisno površino 

objekta po posameznih vrstah komunalne 

opreme in obračunskih območjih. 

(2) Program opremljanja vsebuje tudi 

podrobnejša merila za odmero komunalnega 

prispevka. 

 

4. člen 

(1) 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. 

(2) Komunalni prispevek je plačilo dela 

stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga 

zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem 

besedilu: zavezanec) plača občini. V višini 

komunalnega prispevka niso vključeni 

stroški vzdrževanja komunalne opreme. 

(3) Obračunsko območje posamezne vrste 

komunalne opreme je območje, na katerem 

se zagotavlja priključevanje na to vrsto 

komunalne opreme, oziroma območje njene 

uporabe.  

(4) Obračunski stroški opremljanja z 

določeno vrsto komunalne opreme na 

obračunskem območju so skupni stroški, 

izračunani po metodi nadomestitvenih 

stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri 

financiranju načrtovanih investicij iz načrtov 

razvojnih programov občinskega proračuna.  

(5) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela 

oziroma več zemljiških parcel ali njihovih 

delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma 

zemljiška parcela, ki je z občinskim 

prostorskim načrtom namenjena za graditev 

objektov. 

(6) Neto tlorisna površina je seštevek vseh 

tlorisnih površin objekta in se izračuna po 

standardu SIST ISO 9836. 
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II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE 

OPREME 

5. člen 

Prikaz obstoječe komunalne opreme je 

razviden v programu opremljanja. 

 

6. člen 

Program opremljanja obravnava naslednjo 

obstoječo komunalno opremo v Občini Bled:  

- vodovod (oznaka obračunskih območij 

VO); 

- kanalizacijo (oznaka obračunskih 

območij KA); 

- ceste (oznaka obračunskih območij CE); 

- javne odprte in zelene površine (oznaka 

obračunskih območij JZ); 

- javne površine za ravnanje z odpadki 

(oznaka obračunskega območja RO). 

 

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA 

POSAMEZNIH VRST OBSTOJEČE 

KOMUNALNE OPREME 

7. člen 

(1) Obračunska območja za posamezno 

komunalno opremo so: 

- vodovod: 10 obračunskih območij od 

VO_1 do VO_10; 

- kanalizacija: 1 obračunsko območje, 

KA_1; 

- ceste: 1 obračunsko območje, CE_1; 

- javne odprte in zelene površine: 1 

obračunsko območje, JZ_1 in 

- površine za ravnanje z odpadki: 1 

obračunsko območje RO_1. 

(2) V primeru, da se objekt, ki se priključuje 

na posamezno komunalno opremo nahaja 

izven obračunskih območij te komunalne 

opreme, se obračunska območja razširijo na 

stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se 

izvede na obračunskem območju, na 

katerega se objekt priključuje. 

 

8. člen 

Obračunska območja so prikazana v 

grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega 

odloka (Priloga 1 - Vodovod, Priloga 2 - 

Kanalizacija, Priloga 3 - Ceste, Priloga 4 - 

Javne odprte in zelene površine in Priloga 5 

- Površine za ravnanje z odpadki). 

 

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI 

OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH 

VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO 

OBRAČUNSKIH OBMOČJIH 

9. člen 

Skupni in obračunski stroški opremljanja po 

posameznih vrstah komunalne opreme in po 

obračunskih območjih so na vpogled v 

programu opremljanja. 

 

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH 

STROŠKOV OPREMLJANJA NA 

STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA 

NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA 

PO POSAMEZNIH VRSTAH 

KOMUNALNE OPREME IN 

OBRAČUNSKIH OBMOČJIH 

10. člen 

Stroški opremljanja kvadratnega metra 

stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne 

površine objekta za določeno komunalno 

opremo na obračunskem območju so 

opredeljeni kot seštevek stroška primarne in 

sekundarne komunalne opreme. 

 

Stroški opremljanja kvadratnega metra 

stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine 

objekta za določeno komunalno opremo na 

obračunskem območju so: 

 

VODOVOD 

Obračunska 

območja 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 

(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 

objekta (EUR/m2) 

Primarna 

komunalna 

oprema 

Sekundarna 

komunalna 

oprema 

Skupaj Primarna 

komunalna 

oprema 

Sekundarna 

komunalna 

oprema 

Skupaj 

VO_1 0,00 9,51 9,51 0,00 50,16 50,16 

VO_2 0,00 6,83 6,83 0,00 34,76 34,76 

VO_3 0,00 5,82 5,82 0,00 23,56 23,56 

VO_4 0,00 4,18 4,18 0,00 15,20 15,20 
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VO_5 1,13 4,41 5,54 3,39 15,19 18,59 

VO_6 1,13 3,34 4,47 3,39 14,36 17,75 

VO_7 1,13 4,06 5,19 3,39 10,97 14,36 

VO_8 1,13 2,95 4,09 3,39 7,69 11,09 

VO_9 1,13 3,07 4,20 3,39 8,26 11,65 

VO_10 1,13 3,29 4,42 3,39 12,84 16,24 

 

KANALIZACIJA 

Obračunska 

območja 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 

(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 

objekta (EUR/m2) 

Primarna 

komunalna 

oprema 

Sekundarna 

komunalna 

oprema 

Skupaj Primarna 

komunalna 

oprema 

Sekundarna 

komunala 

oprema 

Skupaj 

KA_1 0,43 1,00 1,43 1,25 2,93 4,18 

 

CESTE 

Obračunska 

območja 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 

(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 

objekta (EUR/m2) 

Primarna 

komunalna 

oprema 

Sekundarna 

komunalna 

oprema 

Skupaj Primarna 

komunalna 

oprema 

Sekundarna 

komunalna 

oprema 

Skupaj 

CE_1 2,70 4,04 6,74 8,58 11,12 19,70 

 

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE 

Obračunsko 

območje 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 

(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 

objekta (EUR/m2) 

Primarna in sekundarna komunalna 

oprema 

Primarna in sekundarna komunalna 

oprema 

JZ_1 1,60 4,21 

 

POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

Obračunsko 

območje 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 

(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 

objekta (EUR/m2) 

Primarna in sekundarna komunalna 

oprema Primarna in sekundarna oprema 

RO_1 0,03 0,09 

 

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA 

ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA 

11. člen 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega 

prispevka je investitor oziroma lastnik 

objekta, ki se na novo priključuje na 

komunalno opremo, ali ki povečuje neto 

tlorisno površino objekta ali spreminja 

njegovo namembnost. 

Komunalni prispevek se za obstoječo 

komunalno opremo odmeri: 

- za objekte za katere je potrebno 

gradbeno dovoljenje, na zahtevo 

zavezanca pred izdajo gradbenega 

dovoljenja, 

- za objekte za katere ni potrebno pridobiti 

gradbenega dovoljenja ob priključitvi, 

na zahtevo zavezanca ali po uradni 

dolžnosti. 

(2) Za objekte, za katerih priključitev je 

potrebno dograditi komunalno opremo, se 

izdela poseben program opremljanja, v 

katerem se opredeli tudi delež obračunskih 
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stroškov za obstoječo komunalno opremo po 

tem odloku. 

 

12. člen 

(1) Stroški iz 10. člena tega odloka se 

indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, 

ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu 

programa opremljanja oziroma njegove 

morebitne zadnje indeksacije do 31. 

decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. 

(2) Za indeksiranje se uporabi povprečni 

letni indeks cen za posamezno leto, ki ga 

objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 

Gospodarske zbornice Slovenije, pod 

»gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

 

13. člen 

Komunalni prispevek za določeno vrsto 

komunalne opreme se izračuna na naslednji 

način: 

KPi=(A(parcela)·Cpi·Dpi)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·C

ti·Dti) 

 

Zgornje oznake pomenijo: 

KPi komunalni prispevek za določeno 

vrsto komunalne opreme, 

A(parcela)  površina stavbnega zemljišča 

objekta (m2) 

Cpi indeksirani stroški opremljanja 

kvadratnega metra stavbnega 

zemljišča z določeno komunalno 

opremo na obračunskem območju, 

Dpi delež stavbnega zemljišča pri 

izračunu komunalnega prispevka, 

K(dejavnosti)      faktor dejavnosti, 

Cti indeksirani stroški opremljanja 

kvadratnega metra neto tlorisne 

površine objekta z določeno 

komunalno opremo na 

obračunskem območju, 

A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta (m2) 

in 

Dti delež neto tlorisne površine 

objekta pri izračunu komunalnega 

prispevka. 

 

14. člen 

Celotni komunalni prispevek za objekte iz 

15. člena se izračuna na naslednji način: 

KP = ∑KPi 

 

Zgornje oznake pomenijo: 

KP celotni izračunani komunalni 

prispevek, 

KPi izračunani komunalni prispevek za 

posamezno vrsto komunalne opreme, 

na katero se objekt priključuje. 

 

15. člen 

(1) V primeru dozidav in nadzidav se 

komunalni prispevek izračuna za povečano 

neto tlorisno površino objekta oziroma 

površino stavbnega zemljišča.  

(2) V primeru rekonstrukcij in sprememb 

namembnosti se komunalni prispevek 

izračuna, če je prišlo do povečanja neto 

tlorisne površine objekta ali površine 

stavbnega zemljišča ali izboljšanja 

opremljenosti stavbnega zemljišča s 

komunalno opremo. 

(3) Pri nadomestnih gradnjah se obračuna 

razlika pri povečanju površine stavbnega 

zemljišča oziroma neto tlorisne površine 

objekta ter pri izboljšanju opremljenosti 

stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 

(4) Obstoječi objekti, ki na dan uveljavitve 

tega odloka niso imeli tehnične možnosti 

priključitve na kanalizacijsko omrežje, se jim 

komunalni prispevek za kanalizacijo odmeri 

po uradni dolžnosti, na podlogi stroškov iz 

10. člena tega odloka. 

 

16. člen 

Razmerje med upoštevanjem merila 

stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne 

površine pri izračunu komunalnega 

prispevka je Dpi:Dti = 0,3:0,7. 

 

17. člen 

(1) Faktor dejavnosti je 1, razen za 

naslednje vrste objektov določenih po 

Uredbi o uvedbi in uporabi enotne 

klasifikacije vrst objektov in po določitvi 

objektov državnega pomena (Uradni list RS, 

št. 33/03):  
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Šifra(CC-

SI) 

Faktor dejavnosti Opis objekta 

11221 1,5 Tri-in večstanovanjske stavbe 

11222 1,5 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

121 1,5 Gostinske stavbe 

122 1,5 Upravne in pisarniške stavbe 

123 1,5 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 

12410  1,5 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njim povezane stavbe 

1242 1,5 Garažne stavbe 

12420 0,5 Garažne stavbe (podzemne garaže) 

125 1,5 Industrijske stavbe in skladišča 

1271 0,5 Nestanovanjske kmetijske stavbe 

1272 0,5 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe 

1273 0,5 Kulturni spomeniki 

1274 1,5 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 

23 1,5 Kompleksni industrijski objekti 

24 1,5 Drugi gradbeni inženirski objekti 

 

18. člen 

Komunalnega prispevka so oproščeni 

kulturni, športni, zdravstveni in gasilski 

objekti ter šole in otroški vrtci, ki se 

financirajo iz občinskega proračuna, ter 

objekti socialnih in neprofitnih stanovanj, 

katerih lastnik in investitor je Občina Bled. 

 

VII. ODLOČBA O ODMERI 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

19. člen 

Občinski upravni organ izda odmerno 

odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni 

dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o 

izdani odločbi pa Občina obvesti tudi 

upravno enoto. 

 

20. člen 

Program opremljanja je na vpogled na 

Oddelku za varstvo okolja in urejanje 

prostora v Občini Bled. 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE 

DOLOČBE 

21. člen 

Na območjih, kjer je potrebna zgraditev 

nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali 

povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne 

opreme, se komunalni prispevek izračuna na 

podlagi sprememb in dopolnitev tega 

programa opremljanja ali novega programa 

opremljanja. V novem programu 

opremljanja se stroški obstoječe komunalne 

opreme prevzamejo po stroških opredeljenih 

v 10. členu tega odloka. V novem programu 

opremljanja se ponovno opredelijo tudi 

merila za odmero komunalnega prispevka.  

 

22. člen 

Odmera komunalnega prispevka se v 

nedokončanih postopkih, v katerih do 

začetka veljave tega odloka še niso bile 

izdane odločbe o odmeri komunalnega 

prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih. 

 

23. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 

veljati Odlok o komunalnem prispevku v 

Občini Bled (Ur. l. RS št. 11/02). 

 

24. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 

Datum:   Janez Fajfar 

  Župan Občine Bled 
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Obrazložitev:  

 

1. PRAVNA PODLAGA 

 

Pravna podlaga za sprejem Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled, so naslednji akti: 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št.: 33/2007), v nadaljevanju (ZPNačrt) in 

sicer 74. člen, ki govori o tem, da se opremljanje zemljišč za gradnjo izvaja na podlagi 

programa opremljanja, ki ima za podlago občinski prostorski načrt. Podlaga za komunalni 

prispevek je 79. člen, ki ga opredeljuje kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, 

ki ga zavezanec/zavezanka plača občini. 

- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS št.: 117/2004 in 

74/2005), v 19. členu govori, da mora biti program opremljanja sprejet v obliki odloka in to 

na tak način, da so enolično grafično identificirana obračunska območja. Podatke o 

programu opremljanja mora občina posredovati tudi Ministrstvu za okolje in prostor, ki je 

pristojno za vodenje zbirke pravnih režimov po predpisih o urejanju prostora. V programu 

opremljanja je seznam vseh upoštevanih dokumentov in strokovnih podlag, ki so bili 

upoštevani pri izdelavi dokumenta. Komunalni prispevek je namenski vir gradnje komunalne 

opreme. 

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS št.: 117/2004 in 

75/2005) v 11. členu govori o podrobnejših merilih za razmerje med merilom parcele in 

merilom neto tlorisne površine, ter o faktorjih dejavnosti in olajšavah za določene kategorije 

zavezancev. 

- Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/1995 in 22/1997). 

 

 

2. PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBČINO BLED 

Osnutek programa opremljanja za Občino Bled je pripravljen za območje celotne občine. Na 

osnovi tega programa opremljanja se bo lahko odmerjal komunalni prispevek za stroške 

obstoječe komunalne opreme. V primeru novih, večjih investicij, kjer bo potrebno zgraditi novo 

komunalno opremo, ki bo namenjena izključno novi investicijski gradnji oziroma večjemu 

območju, bo za to območje potrebno izdelati nov program opremljanja. V tem programu 

opremljanja se bodo povzeli obračunski stroški iz obstoječega programa opremljanja in novi 

stroški, ki bodo nastali z izgradnjo nove komunalne opreme. 

 

Osnutek programa opremljanja za Občino Bled vsebuje vse potrebne podlage za obračun in 

odmero komunalnega prispevka, in sicer: 

- prikaz komunalne opreme, 

- investicije v gradnjo komunalne opreme (niso predmet osnutka odloka-glej zgornji odstavek), 

- podlage za odmero komunalnega prispevka (obračunska območja posamezne vrste 

komunalne opreme, izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih, preračun obračunskih stroškov 

opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih 

vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih) in  

- merila za odmero komunalnega prispevka. 

 

Osnutek programa opremljanja za Občino Bled obravnava naslednjo komunalno opremo: 

- vodovod, 

- kanalizacijo, 

- ceste, 

- javne odprte in zelene površine in 
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- površine za ravnanje z odpadki. 

 

Razvoj in izgradnja omrežja za distribucijo električne energije in telekomunikacijskega omrežja 

niso predmet komunalnega prispevka (državna gospodarska javna infrastruktura). 

 

 

A) PODLAGE ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA 

Prostorski plan Občine Bled in podatki o komunalni opremi (vodovodu, kanalizaciji, 

kategorizaciji občinskih cest, javni razsvetljavi, javnih odprtih in zelenih površinah ter površinah 

za ravnanje z odpadki). 

 

 

B) PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

Obračunska območja 

Obračunsko območje se določi za posamezno komunalno opremo posebej in praviloma ni 

odvisno od poselitve. Upoštevajo pa se podatki prostorskega plana. Bistveni vhodni podatek je 

možnost, da se je na določenem stavbnem zemljišču možno priključiti na komunalno opremo brez 

dodatne širitve obstoječega omrežja (komunalno že opremljeno stavbno zemljišče oziroma 

možnost hišnega priključka). 

 

Za Občino Bled je izdelano naslednje število obračunskih območij: 

- 10 obračunskih območij za vodovod, 

- 1 obračunsko območje za kanalizacijo, 

- 1 obračunsko območje za ceste, 

- 1 obračunsko območje za javne odprte in zelene površine ter 

- 1 obračunsko območje za površine za ravnanje z odpadki. 

Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so sestavni del odloka-priloge. 

 

Skupni stroški 

Skupni stroški se izračunajo po metodi nadomestitvenih stroškov za določeno vrsto komunalne 

opreme na obračunskem območju. Ker se v osnutku programa opremljanja za Občino Bled 

obravnava samo obstoječo komunalno opremo, so skupni stroški enaki nadomestitvenim 

stroškom. Nadomestitveni stroški obstoječe komunalne opreme so po višini enaki stroškom, ki bi 

nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivosti in namenu primerljiva z 

obstoječo. 

 

Osnova za določanje stroškov opremljanja na območju Občine Bled so bili podatki upravljavca 

komunalne opreme in občine. Za posamezno komunalno opremo so določeni normirani stroški na 

tekoči meter oziroma za ceste in javne odprte in zelene površine na kvadratni meter. Na osnovi 

tega so izračunani skupni stroški za posamezno komunalno opremo, ki so prikazani v spodnji 

preglednici. V prikazu stroškov  za vodovod in kanalizacijo je zajeta tudi primarna komunalna 

oprema med Občino Bled in Občino Gorje. 

Komunalna oprema Skupni stroški (EUR) 

Vodovod 13.723.115 

Kanalizacija 20.340.724 

Ceste 22.151.360 

Javne odprte in zelene površine 3.227.426 

Površine za ravnanje z odpadki 84.647 

Skupaj 59.527.272 

 Preglednica 1: Skupni stroški po posamezni komunalni opremi 
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Obračunski stroški 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunski stroški opremljanja z obstoječo 

komunalno opremo, ki se za določeno obračunsko območje izračunajo na naslednji način: 

 

S(o)= S(s) * (1-k(drugi viri)) 

 

Zgornje oznake pomenijo: 

S(o) obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na 

obračunskem območju, ki so osnova za izračun komunalnega prispevka, 

S(s) višina skupnih stroškov, izračunanih po metodi nadomestitvenih stroškov za 

določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju, 

k(drugi viri) poprečni delež drugih virov. 

 

Drugi viri, upoštevani v osnutku programa opremljanja za Občino Bled so: 

Komunalna oprema Drugi viri (EUR) 

Vodovod 0 

Kanalizacija 16.570.003 

Ceste 0 

Javne odprte in zelene površine 0 

Površine za ravnanje z odpadki 0 

Skupaj 16.570.003 

Preglednica 2: Drugi viri po posamezni komunalni opremi 
 

Obračunski stroški komunalne opreme so: 

Komunalna oprema Obračunski stroški (EUR) 

Vodovod 13.723.115 

Kanalizacija 3.770.721 

Ceste 22.151.360 

Javne odprte in zelene površine 3.227.426 

Površine za ravnanje z odpadki 84.647 

Skupaj 42.957.269 

Preglednica 3: Obračunski stroški po posamezni komunalni opremi 

 

Preračun obračunskih stroškov na enoto mere 

Izračunane skupne obračunske stroške je potrebno preračunati na enoto mere (površina 

stavbnega zemljišča in neto tlorisno površino objekta), ki se uporabljajo za odmero komunalnega 

prispevka. Preračun se opravi na naslednji način: 

C(pi) = S(o)/A(J) 

 

C(ti)  = S(o) /T(J) 

 

Zgornje oznake pomenijo: 

C(pi) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno  opremo, 

C(ti) strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine z določeno 

komunalno opremo, 

S(o)           obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo, 

A(J)           vsota površin vseh parcel oz. delov parcel znotraj obračunskega območja in 

T(J)           vsota površin vseh neto tlorisnih površin znotraj obračunskega območja. 

Kot parcela se šteje vsaka parcela na poselitvenem območju in zunaj poselitvenega območja, kjer 

je zgrajen objekt in kjer je s prostorskim aktom predvidena oziroma dovoljena gradnja objektov. 
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Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se šteje neto tlorisne površine vseh 

obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nepozidanih stavbnih zemljiščih. 

Obračunski stroški na enoto mere so prikazani v osnutku odloka (10. člen). 

 

 

C) ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

Podrobnejša merila 

Program opremljanja oziroma občinski odlok lahko podrobneje določi predvsem naslednja 

podrobnejša merila: 

- razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (D(pi) in D(ti) pri izračunu 

komunalnega prispevka, pri čemer je največje dopustno razmerje 0,3:0,7 za eno ali drugo 

merilo, 

- faktor dejavnosti in 

- olajšave za določene kategorije zavezancev. 

 

Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površin objektov 

Osnutek odloka za Občino Bled opredeljuje razmerje med merilom parcele in merilom neto 

tlorisne površine objekta z 0,3:0,7. 

 

Faktor dejavnosti 

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

komunalne opreme glede na prevladujočo dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za 

različne vrste objektov določi v razponu od 0,5 do 1,5. V osnutku odloka je predlagan faktor 

dejavnosti 1. Izjema so le objekti navedeni v 17. členu osnutka odloka. 

 

Olajšave za določene kategorije zavezancev 

Po zakonu o Prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/2007) se komunalnega prispevka ne 

plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. V osnutku odloka je opredeljeno, da so 

oproščeni plačila komunalnega prispevka tudi kulturni, športni, zdravstveni in gasilski objekti ter 

šole in otroški vrtci, ki se financirajo iz občinskega proračuna, ter objekti socialnih in neprofitnih 

stanovanj, katerih lastnik in investitor je Občina Bled. 

 

 

3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC (PRIMERJAVE BODOČIH 

IZRAČUNOV KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA POSAMEZNE TIPE GRADNJE IN 

NOVO DOLOČENA OBRAČUNSKA OBMOČJA) 

Skupna višina prilivov je odvisna od predvidenih posegov v prostoru. Spodaj je prikaz izračuna 

komunalnega prispevka za enodružinsko stanovanjsko hišo, industrijski in trgovski objekt po 

osnutku odloka. 

 

 

A) ENODRUŽINSKA STANOVANJSKA HIŠA 

 

Upoštevani parametri (novogradnja): 

- velikost stavbnega zemljišča je 600 m2, 

- neto tlorisna površina objekta je 200 m2, 

- faktor dejavnosti je 1 in 

- razmerje med površino zemljišča in neto tlorisno površino objekta je 0,3:0,7. 
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BLED (brez kanalizacije) 

Komunalna oprema Obračunsko obdobje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_8 2.288 

Ceste CE_1 3.972 

Javne odprte in zelene površine JZ_1 877 

Površine za ravnanje z odpadki RO_1 17 

Skupaj 7.154 

Obstoječ odlok 3.566 
 

 

 

BLED (s kanalizacijo) 

Komunalna oprema Obračunsko obdobje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_8 2.288 

Kanalizacija KA_1 843 

Ceste CE_1 3.972 

Javne odprte in zelene površine JZ_1 877 

Površine za ravnanje z odpadki RO_1 17 

Skupaj 7.997 

Obstoječ odlok 5.138 
 

 

 

ZASIP 

Komunalna oprema Obračunsko obdobje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_10 3.069 

Kanalizacija KA_1 843 

Ceste CE_1 3.972 

Površine za ravnanje z odpadki RO_1 17 

Skupaj 7.901 

Obstoječ odlok 4.703 
 

 

 

OBRNE 

Komunalna oprema Obračunsko obdobje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_1 8.735 

Ceste CE_1 3.972 

Površine za ravnanje z odpadki RO_1 17 

Skupaj 12.724 

Obstoječ odlok 2.716 
 

 

 

 

BOHINJSKA BELA 

Komunalna oprema Obračunsko obdobje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_4 2.881 

Ceste CE_1 3.972 

Površine za ravnanje z odpadki RO_1 17 

Skupaj 6.870 

Obstoječ odlok 4.703 

 

 

B) VEČSTANOVANJSKI OBJEKT 

Upoštevani parametri: 

- velikost stavbnega zemljišča je 1.700 m2, 
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- neto tlorisna površina objekta je 1.300 m2, 

- faktor dejavnosti je 1,5 in 

- razmerje med površino zemljišča in neto tlorisno površino objekta je 0,3:0,7. 

 

 

BLED (s kanalizacijo) 

Komunalna oprema Obračunsko obdobje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_8 17.216 

Kanalizacija KA_1 6.435 

Ceste CE_1 30.332 

Javne odprte in zelene površine JZ_1 6.565 

Površine za ravnanje z odpadki RO_1 133 

Skupaj 60.681 

Obstoječ odlok 34.000 

 

 

C) TRGOVSKI OBJEKT 

 

Upoštevani parametri: 

- velikost stavbnega zemljišča je 1.800 m2, 

- neto tlorisna površina objekta je 2.000 m2, 

- faktor dejavnosti je 1,5 in 

- razmerje med površino zemljišča in neto tlorisno površino objekta je 0,3:0,7. 

 

BLED (s kanalizacijo) 

Komunalna oprema Obračunsko obdobje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_8 25.487 

Kanalizacija KA_1 9.549 

Ceste CE_1 45.016 

Javne odprte in zelene površine JZ_1 9.709 

Površine za ravnanje z odpadki RO_1 198 

Skupaj 89.959 

Obstoječ odlok 69.128 
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