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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 

Občine Bled. 
 
Kot predstavniki predlagatelja bodo na seji sodelovali Saša Repe, vodja odd. za 
varstvo okolja in predstavniku LUZ Ljubljana. 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o programu 

opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Bled, v skladu s 73. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, 
št. 41/05), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Bled,  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Bled,  

 
 
 

 
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.: 33/2007), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št.: 80/2007), 5,  6., 7. in 8.  člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.: 95/2007) 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 

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) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so 
povezani s projektiranjem in gradnjo 
posamezne vrste komunalne opreme na 
obračunskem območju. 
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so 
tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, 
ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili 
komunalnih prispevkov in bodo bremenili 
določljive zavezance. 
(6) 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. 
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh 
tlorisnih površin objekta in se izračuna po 
standardu SIST ISO 9836. 
 

 
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:  
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- vodovod (oznaka obračunskih območij 

VO); 

- kanalizacijo (oznaka obračunskega 

območja KA); 

- ceste (oznaka obračunskega območja 

CE); 

- javne odprte in zelene površine (oznaka 

obračunskega območja JZ); 

- 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: 2 obračunski območji, VO_1 in 

VO_2; 

- 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 
(1) 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. 
(2) 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) - Cp(ij) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) - Ct(ij) 

Primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj 

VO_1 1,11 3,41 4,52 3,37 9,00 12,37 

VO_2 1,11 3,88 4,99 3,37 14,80 18,17 

 

KANALIZACIJA 

Obračunska 
območja 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 
(EUR/m2) - Cp(ij) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) - Ct(ij) 

Primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunala 
oprema 

Skupaj 

KA_1 0,44 1,03 1,47 1,29 3,01 4,30 
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CESTE 

Obračunska 
območja 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 
(EUR/m2) - Cp(ij) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) - Ct(ij) 

Primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj 

CE_1 2,82 4,23 7,05 8,97 11,62 20,59 

 

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE 

Obračunsko 
območje 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 
(EUR/m2) - Cp(ij) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) - Ct(ij) 

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema 

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema 

JZ_1 1,65 4,36 

 

POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

Obračunsko 
območje 

Strošek na m2 stavbnega zemljišča 
(EUR/m2) - Cp(ij) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) - Ct(ij) 

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 katere priključitev je 

potrebno dograditi komunalno opremo, se 

izdela poseben program opremljanja, v 

katerem se opredeli tudi delež obračunskih 

stroškov za obstoječo komunalno opremo po 

tem odloku. 
 

12. člen 

(1) Obračunski stroški opremljanja 
kvadratnega metra parcele oziroma njenega 
dela v določenem obračunskem območju z 
določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in 
stroški opremljanja kvadratnega metra neto 

tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri 
komunalnega prispevka 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«. 
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se 
uporablja datum uveljavitve programa 
opremljanja. 
 

13. člen 

(1) Za vsako posamezno komunalno opremo 
se določi znesek dela komunalnega 
prispevka, ki pripada posamezni vrsti 
komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju. 

(2) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka 
je komunalni prispevek, ki se ga odmeri 
zavezancu. 

(3) Komunalni prispevek za določeno vrsto 
komunalne opreme se izračuna po naslednji 
enačb: 

KPij = (Aparcela ⋅ Cpij ⋅ Dp) + (Kdejavnost ⋅ 

Atlorisna ⋅ Ctij ⋅ Dt), 
pri čemer je: 
- KPij: znesek dela komunalnega 

prispevka, ki pripada posamezni vrsti 
komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju, 
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- Aparcela: površina parcele, 
- Cpij: obračunski stroški, preračunani na 

m2 parcele na obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunalne opreme, 

- Dp: delež parcele pri izračunu 
komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 
0,7; Dp + Dt = 1), 

- Ctij: obračunski stroški, preračunani na 
m2 neto tlorisne površine objekta na 
obračunskem območju za posamezno 
vrsto komunalne opreme, 

- Atlorisna: neto tlorisna površina objekta, 
- Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka (min. 
0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1), 

- Kdejavnost: faktor dejavnosti (min. 0,7, 
max. 1,3; če z odlokom ni določeno 
drugače, se šteje, da je Kdejavnost enak 
1,0), 

- i: posamezna vrsta komunalne opreme, 
- j: posamezno obračunsko območje. 

 

14. člen 

(1) 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. 
(2) Obstoječim objektom se ob priključitvi na 
kanalizacijo komunalni prispevek za 
kanalizacijo lahko odmeri po uradni dolžnosti 
na podlogi stroškov iz 10. člena tega odloka. 
(3) Zavezanci obstoječih objektov, ki so že 
plačali komunalni prispevek za priključitev na 
kanalizacijo, so ob priključitvi na čistilno 
napravo in po predhodnem pisnem obvestilu 
občine, dolžni plačati še 30 % stroškov 
komunalnega prispevka za kanalizacijo iz 10. 
člena tega odloka. 
 

15. člen 
Razmerje med merilom stavbnega zemljišča 
in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka je enako na območju 
celotne občine in znaša Dp = 0,3 in Dt = 0,7. 
 

16. 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. 33/2003):  

 
 

Šifra (CC-SI) Faktor 
dejavnosti 

Opis objekta 

11221 1,3 Tri-in večstanovanjske stavbe 

11222 1,3 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

121 1,3 Gostinske stavbe 

122 1,3 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 1,3 Garažne stavbe 

12420 0,7 Garažne stavbe (podzemne garaže) 

125 1,3 Industrijske stavbe in skladišča 

1271 0,7 Nestanovanjske kmetijske stavbe 

1272 0,7 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke 
stavbe 

1273 0,7 Kulturni spomeniki 

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

23 1,3 Kompleksni industrijski objekti 

24 1,3 Drugi gradbeni inženirski objekti 
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17. člen 

(1) Komunalnega prispevka so oproščeni 
kulturni, športni, zdravstveni in gasilski 
objekti,  šole, otroški vrtci in ostali objekti, 
ki se financirajo iz občinskega proračuna, 
ter objekti socialnih in neprofitnih 
stanovanj, katerih lastnik in investitor je 
Občina Bled. 
(2) Splošna olajšava v višini 50 % se 

prizna kmetijskim stavbam - šifra (CC-
SI) je 1271. 

 
VII. ODMERA KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA 
18. člen 

(1) 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. 

(2) Za odmerne odločbe izdane po uradni 

dolžnosti lahko občina določi obročno 

odplačevanje komunalnih prispevkov za 

kanalizacijo v petih mesečnih obrokih. 

 
19. člen 

Program opremljanja je na vpogled na 
Oddelku za varstvo okolja in urejanje 
prostora v Občini Bled. 
 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. 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.  
 

21. 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. 
 

22. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o komunalnem prispevku v 
Občini Bled (Uradni list RS, št. 11/2002) in 
Odlok o merilih in kriterijih za izračun 
prispevka ob priključitvi na javni vodovod 
in kanalizacijo ter čistilno napravo v občini 
Bled (Uradni list RS, št. 78/2006).  

 
23. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
Številka: 
Datum: 
                             

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

prof. geografije 
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OBRAZLOŽITEV 

 

I. RAZLOGI 
Oddelek za okolje in prostor je pripravil osnutek novega odloka o komunalnem prispevku - Odlok o 
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Bled. Razlogi za sprejem akta so predvsem: 
- zagotoviti občini odmerjanje komunalnega prispevka na celotnem območju občine zaradi 

spremenjene zakonodaje; 
- komunalni prispevek odmerjati skladneje z dejanskimi vložki občine v komunalno opremo. 
 
II. OCENA STANJA 

Trenutno se komunalni prispevek v Občini Bled obračunava po Odloku o komunalnem prispevku v 
Občini Bled (Uradni list RS, št. 11/2002), ki temelji še na Zakonu o stavbnih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 44/1997), Navodilu za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/1999) in 
Navodilu o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list, št. 4/1999). Zakonski 
predpisi na tem področju so se spremenili že z Zakonom o urejanju prostora iz leta 2002 oziroma 
njegovimi podzakonskimi predpisi iz leta 2005. Takšno prakso izračuna komunalnega prispevka 
nadaljuje tudi nov Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007) in na njegovi 
osnovi sprejeti podzakonski predpisi - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 95/2007) in Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni 
list RS, št. 80/2007). 
 
V Občini Bled se poleg komunalnega prispevka za financiranje komunalne opreme pobira tudi t.i. 
priključnine po Odloku o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in 
kanalizacijo ter čistilno napravo v občini Bled (Uradni list RS, št. 78/2006), ki jih morajo investitorji 
oziroma zavezanci plačati ob priključitvi na javni vodovod in kanal ter čistilno napravo. Z osnutkom 
novega Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Bled se ukinja tudi te t.i. priključnine.  
 
III. CILJI 
Zagotoviti občini odmerjanje komunalnega prispevka na celotnem območju občine zaradi 
spremenjene zakonodaje in komunalni prispevek odmerjati skladneje z dejanskimi vložki občine v 
komunalno opremo. 
 
IV. NAČELA 

Osnutek odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Bled temelji na načelu enakopravne obravnave 
zavezancev glede na komunalno opremo, ki jim je nudena, in zakonsko določenih kriterijev: 
površina stavbnega zemljišča, neto tlorisna površina objekta, opremljenost stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo, namembnost objekta, izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo, olajšave, razmerje med deležem  parcele in deležem neto tlorisne površine 
objekta. 
 
Osnutek odloka temelji tudi na načelu enakopravnosti dajatve in protidajatve. Zavezanci prispevajo 
s komunalnim prispevkom po programu opremljanja za gradnjo komunalne opreme v skladu z 
nudeno komunalno opremljenostjo. Komunalni prispevek po programu opremljanja se plača za 
komunalno opremo, ki jim je zagotovljena v sorazmerju z bremenitvijo te komunalne opreme. 
 
V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Odmere na vlogo investitorja 
Ocena finančnih posledic komunalnega prispevka je narejena na osnovi izračunov povprečnih 
objektov posameznih tipov po sedanji odmeri in odmeri po osnutku odloka. Ocenjujemo, da pri isti 
dinamiki gradnje kot je bila v preteklih letih, bi se priliv iz naslova komunalnega prispevka povečal 
za približno 25 %. Dejanska višina prilivov je odvisna predvsem od posegov v prostor - po številu 
in vrsti objektov.  
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Zaradi ukinitve t.i. priključnin za razširjeno reprodukcijo, se zmanjšajo sredstva iz tega naslova za 
opremljanje zemljišč za gradnjo.  
 
Odmere po uradni dolžnosti za kanalizacijo 
Ocena odmere komunalnih prispevkov obstoječim objektom za kanalizacijo temelji predvsem na 
dinamiki priključevanja na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo. 
 
V letih 2007 do 2009 je predvideno, da se na čistilno napravo priključi 1422 objektov, ki so že 
priključeni na kanalizacijsko omrežje.  V skladu s tretjim odstavkom 14. člena osnutka odloka jim 
bo predvidoma izdana, po predhodni pridobitvi podatkov o neto tlorisni površini posameznih 
objektov in površini stavbnih zemljišč, odločba o odmeri komunalnega prispevka po uradni 
dolžnosti. Skupni priliv iz tega naslova je predviden v višini 360.000 evrov. 
 
V letih od 2007 do 2009 je predvideno da se na novo na kanalizacijsko omrežje priključi 1311 
obstoječih objektov. Skupni priliv iz tega naslova je predviden v višini 1.100.000 EUR. Odločbe 
bodo predvidoma prav tako izdane po uradni dolžnosti po predhodni pridobitvi podatkov o neto 
tlorisni površini posameznih objektov in površini stavbnih zemljišč. 
 
VI. PORABA SREDSTEV PRIDOBLJENIH S KOMUNALNIM PRISPEVKOM 

Po 84. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007)  je komunalni 
prispevek namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Sredstva, zbrana s komunalnimi 
prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom 
razvojnih programov občinskega proračuna. 
 
V načrtih razvojnih programov Občine Bled so v letih 2008 - 2012 predvidene naslednje investicije 
v komunalno opremo: 
- Izgradnja kanalizacijskega sistema - gradnja kanalizacijskega sistema se bo nadaljevala na 

območju centra Bleda, v naselju Dobe (Finžgarjeva Gregorčičeva), KS Rečica (Triglavska 
cesta, Koroška cesta, delno Kolodvorska, Zupančičeva cesta, v naselju Zasip (Rebr, Pod 
hribom), kjer se bo kanalizacijski sistem v skladu s koncesijsko pogodbo delno financiral iz 
naslova komunalnega prispevka. 

- Gradnja in obnova vodovoda - planira se obnova vodovodnega omrežja na območju KS Rečica 
(Razgledna cesta, Aljaževa cesta, Prisojna ulica) sočasno z izgradnjo plinovodnega omrežja, 
na območju centra Bleda (Rikklijeva cesta, Grajska cesta), v naselju Mlino (Mlinska cesta, 
Prežihova ulica) sočasno z izgradnjo ostale komunalne opreme, KS Zasip in KS Ribno. 

- Javna razsvetljava - gradnja kabelske kanalizacije JR sočasno z gradnjo kanalizacije in ostale 
komunalne opreme na tangiranih območjih. 

- Lokalne krajevne ceste - ureditev cest bo potekala predvsem na območjih, kjer se bo izvajala 
gradnja kanalizacijskega sistema in ostala komunalna oprema. 

- Ravnanje z odpadki - se bo izvajalo po programu gospodarjenja z odpadki (dokončanje 
Zbirnega centra, ekoloških otokov in ostale aktivnosti za ločevanje odpadkov). 

 
 
VII. PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBČINO BLED 
 
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 stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa 
opremljanja ter 79. člena, ki opredeljuje komunalni prispevek. 

- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS št.: 80/2007), v 17. 
členu govori, da mora biti program opremljanja sprejet v obliki odloka in to na tak način, da so 
enolično grafično identificirana obračunska območja. Določa samo obliko in objavo programa 
opremljanja. 

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS št.: 95/2007) v 5. členu 
govori o merilih za odmero komunalnega prispevka, 6. členu o izračunu komunalnega 
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prispevka in 7. členu o podrobnejših merilih za odmero komunalnega prispevka. 8. člen govori, 
da se lahko programi opremljanja začeti po starih podzakonskih predpisih, po teh tudi končajo.  

- 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 
praviloma povzeli obračunski stroški (stroški primarne komunalne opreme) 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 

- površine za ravnanje z odpadki. 
 
Razvoj in izgradnja omrežja za distribucijo električne energije in telekomunikacijskega omrežja niso 
predmet komunalnega prispevka (državna gospodarska javna infrastruktura). Plinovodno omrežje 
ni predmet komunalnega prispevka, ker se financira v skladu s koncesijsko pogodbo. 
 
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). Število obračunskih območij se je izdelalo glede na strukturo posameznega 
omrežja, tip poselitve, značilnosti komunalne opreme (individualna ali kolektivna komunalna 
potrošnja). 
 
Za Občino Bled je izdelano naslednje število obračunskih območij: 
- 2 obračunski območji 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. 
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Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so sestavni del odloka - priloge. 
 

Skupni stroški 
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste 
komunalne opreme na obračunskem območju. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del 
skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance. 
 
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 poleg komunalne opreme za Občino 
Bled zajeta tudi primarna komunalna oprema za Občino Gorje. Normirani stroški oziroma skupni 
stroški so se valorizirali s 1. 9. 2006 (pridobitev podatkov) na 31. 10. 2007, na osnovi mesečnih 
indeksov cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«. 
 

Komunalna oprema Skupni stroški (EUR) 

Vodovod 14.312.603 

Kanalizacija 21.087.553 

Ceste 20.159.979 

Javne odprte in zelene površine 3.437.753 

Površine za ravnanje z odpadki 88.468 

Skupaj 59.086.356 

 Preglednica 1: Skupni stroški po posamezni komunalni opremi 

 
Obračunski stroški 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunski stroški opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo, ki se določijo tako, da se skupnim stroškom odštejejo sredstva, ki so se 
vlagala v komunalno opremo, pa to niso bila sredstva pridobljena s komunalnim prispevkom. 
 
Odšteta sredstva v osnutku programa opremljanja za Občino Bled so: 

Komunalna oprema Odšteta sredstva (EUR) 

Vodovod 0 

Kanalizacija 17.118.718 

Ceste 0 

Javne odprte in zelene površine 0 

Površine za ravnanje z odpadki 0 

Skupaj 17.118.718 

Preglednica 2: Odšteta sredstva od skupnih stroškov po posamezni komunalni opremi 

 
Obračunski stroški komunalne opreme so: 
Komunalna oprema Obračunski stroški (EUR) 

Vodovod 14.312.603 

Kanalizacija 3.968.834 

Ceste 20.159.979 

Javne odprte in zelene površine 3.437.753 

Površine za ravnanje z odpadki 88.468 

Skupaj 41.967.637 

Preglednica 3: Obračunski stroški po posamezni komunalni opremi 
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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: 
 
Cp(ij) = OS(ij)/∑A(j) in Ct(ij) = OS(ij) /∑T(j) 

 

Zgornje 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 investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem območju, 

- ∑A(j) vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, 
zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra, 

- ∑T(j) vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju. 

 
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po 
standardu SIST ISO 9836. 

 
Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh 
obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za 
predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine in regije. 

 
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. 
Tako dobljeno vrednost se zmanjša za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra. 

 
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: 

- faktorje dejavnosti, kateri so za različne vrste objektov določi v razponu od 0,7 do 1,3 ter 

- razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka, pri čemer je  največje dopustno razmerje 0,3:0,7 za en ali drugi delež. 
 
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. V osnutku odloka je predlagan 
faktor dejavnosti 1. Izjema so 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 kulturni, športni, zdravstveni in gasilski objekti, šole, 
otroški vrtci in ostali objekti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, ter objekti socialnih in 
neprofitnih stanovanj, katerih lastnik in investitor je Občina Bled. 
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A) ENODRUŽINSKA STANOVANJSKA HIŠA 

Upoštevani parametri: 
- 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. 
 

BLED (brez kanalizacije) 

Komunalna oprema Obračunsko območje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_1 2.545 

Ceste CE_1 4.151 

Javne odprte in zelene 
površine JZ_1 908 

Površine za ravnanje z 
odpadki RO_1 18 

Skupaj 7.622 

Obstoječ odlok 3.566 (+ cca. 600 priključnine) 

 

BLED (s kanalizacijo) 

Komunalna oprema Obračunsko območje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_1 2.545 

Kanalizacija KA_1 867 

Ceste CE_1 4.151 

Javne odprte in zelene 
površine JZ_1 908 

Površine za ravnanje z 
odpadki RO_1 18 

Skupaj 8.488 

Obstoječ odlok 5.138 (+ cca. 1.200 priključnine) 

 

ZASIP 

Komunalna oprema Obračunsko območje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_2 3.441 

Kanalizacija KA_1 867 

Ceste CE_1 4.151 

Površine za ravnanje z 
odpadki RO_1 18 

Skupaj 8.477 

Obstoječ odlok 4.703 (+ cca. 1.200 priključnine)  

 

OBRNE, BOHINSKA BELA, KUPLJENIK … 

Komunalna oprema Obračunsko območje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_2 3.441 

Ceste CE_1 4.151 

Površine za ravnanje z 
odpadki RO_1 18 

Skupaj 7.610 

Obstoječ odlok 2.716 (+ cca. 600 priključnine)  
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B) VEČSTANOVANJSKI OBJEKT 

Upoštevani parametri: 
- velikost stavbnega zemljišča je 1.700 m2, 
- neto tlorisna površina objekta je 1.300 m2, 
- faktor dejavnosti je 1,3 in 
- razmerje med površino zemljišča in neto tlorisno površino objekta je 0,3:0,7. 
 

BLED (s kanalizacijo) 

Komunalna oprema 
Obračunsk
o območje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_1 16.934 

Kanalizacija KA_1 5.834 

Ceste CE_1 27.954 

Javne odprte in zelene 
površine JZ_1 6.002 

Površine za ravnanje z 
odpadki RO_1 123 

Skupaj 56.846 

Obstoječ odlok 34.000 (+ priključnina odvisna od premera cevi) 

 
 
C) TRGOVSKI OBJEKT 

Upoštevani parametri: 
- velikost stavbnega zemljišča je 1.800 m2, 
- neto tlorisna površina objekta je 2.000 m2, 
- faktor dejavnosti je 1,3 in 
- razmerje med površino zemljišča in neto tlorisno površino objekta je 0,3:0,7. 
 

BLED (s kanalizacijo) 

Komunalna oprema 
Obračunsko 
območje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_1 24.948 

Kanalizacija KA_1 8.616 

Ceste CE_1 41.282 

Javne odprte in zelene 
površine JZ_1 8.829 

Površine za ravnanje z 
odpadki RO_1 181 

Skupaj 83.856 

Obstoječ odlok 69.128 (+ priključnina odvisna od premera cevi) 

 
C) KMETIJSKI OBJEKT 

Upoštevani parametri: 
- velikost stavbnega zemljišča je 600 m2, 
- neto tlorisna površina objekta je 200 m2, 
- faktor dejavnosti je 1, 
- olajšava je 50 % in 
- razmerje med površino zemljišča in neto tlorisno površino objekta je 0,3:0,7. 
 

BOHINJSKA BELA, RIBNO, SELO PRI BLEDU, OBRNE, ZASIP … 

Komunalna oprema Obračunsko območje Komunalni prispevek (EUR) 

Vodovod VO_2 1.721 

Ceste CE_1 2.075 

Skupaj 3.796 

Obstoječ odlok 1.244 - 1.659 
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S tem odlokom se razveljavlja tudi Odlok o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na 
javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo v občini Bled (Uradni list RS, št. 78/2006). Občani 
za priključitev na komunalno opremo ne bodo več plačevali t.i. priključnine, ki se nanaša na 
razširjeno reprodukcijo.  
 
VIII. PRIMERJAVA S SOSEDNJIMI OBČINAMI 
Odmera komunalnega prispevka v Občini Bled po novem osnutku odloka se je primerjala s 
primerljivimi občinami, ki so že sprejele nove odloke na osnovi spremenjene zakonodaje iz leta 
2002 oziroma 2005 in 2007. Primerjava je narejena z naslednjimi Občinami: Občina Jesenice, 
Občina Kranjska Gora, Občina Grosuplje in Občina Črnomelj. Narejena je za enodružinsko 
stanovanjsko hišo s površino stavbnega zemljišča 600 m2 in neto tlorisno površino 200 m2.  
 

 Občina Mestni del (EUR) Podeželski del (EUR) 

Občina Bled 7.622 - 8.488 7.610 – 8.477 

Občina Jesenice 7.772 - 9.165 7.110 - 10.902 

Občina Kranjska Gora 8.853 3.395 - 8.853 

Občina Grosuplje* 10.967 - 14.035 6.186 - 12.014 

Občina Črnomelj* 5.966 2.462 - 4.129 

 

Opomba: 
* Program opremljanja v fazi osnutka. 
 
 
IX. UPOŠTEVANJE PRIPOMB PODANIH NA 5. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BLED (Z DNE 2. 10. 2007) IN SEJAH DELOVNIH TELES 
 
Odgovori na pripombe, ki so bile dane na sejah delovnih teles 
 
Odbor za prostor in varstvo okolja 

V novem osnutku odloka so se upoštevali novi podzakonski predpisi. Nanaša se na nov Pravilnik o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007). V novem osnutku se je 
popravilo določeno izrazoslovje in podale nove definicije v skladu z novimi podzakonskimi predpisi.  
 
Odbor za gospodarsko infrastrukturo 
V novem osnutku odloka so se upoštevali novi podzakonski predpisi - odgovor v gornjem 
odstavku. 
 
Dopolnjen je 14. člen odloka z dikcijo: «Zavezanci obstoječih objektov, ki so že plačali komunalni 
prispevek za priključitev na kanalizacijo, so ob priključitvi na čistilno napravo in po predhodnem 
pisnem obvestilu občine, dolžni plačati še 30 % stroškov komunalnega prispevka za kanalizacijo iz 
10. člena tega odloka.« 
 
Meteorna kanalizacija je upoštevana v stroških kanalizacije, kar predstavlja manjši delež vrednosti. 
Meteorna kanalizacija se je zaradi zahtev ločevanja odpadnih in padavinskih voda gradila sočasno 
z gradnjo kanalizacijskega sistema (območje zaledja Prešernove ceste) oz. sredstev okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja padavinskih voda. 
 
17. člen odloka, ki govori o olajšavah, se je dopolnil z: »…in ostali objekti, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna…«. 
 
V obrazložitvi osnutka odloka je podana primerjava s primerljivimi občinami - točka VIII. 
 
Odbor za proračun in finance 

V 22. členu osnutka odloka se je dodala dikcija, ki je razveljavila Odlok o merilih in kriterijih za 
izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo v občini Bled 
(Uradni list RS, št. 78/2006). 
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V obrazložitvi osnutka odloka so podane finančne posledice sprejetja tega odloka, podan okvirni 
program porabe zbranih sredstev iz naslova komunalnega prispevka (točka V. in VI.) in narejena 
primerjava odmere komunalnega prispevka s primerljivimi občinami, ki so že sprejele programe 
opremljanja po novi zakonodaji (točka VIII). 
 
Dikcija, ki se je navezovala na odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo po uradni dolžnost i 
se je nadomestila z novo: »Obstoječim objektom se ob priključitvi na kanalizacijo komunalni 
prispevek za kanalizacijo lahko odmeri po uradni dolžnosti na podlogi stroškov iz 10. člena tega 
odloka.« Po 3. členu Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/2007) občina lahko izda odločbe o komunalnem prispevku po uradni dolžnosti. Takšne odločbe 
v primeru komunalnega prispevka pridejo v poštev za obstoječe objekte, ki se na novo priključujejo 
na določeno komunalno opremo. Prej priključitev teh objektov na to komunalno opremo ni bila 
mogoča, ker komunalna oprema ni bila zgrajena na območju teh objektov. Ko se takšen objekt 
priključi na posamezno komunalno opremo, se mu lahko izda odločba po uradni dolžnosti. Dikcija v 
odloku se nanaša samo na plačilo komunalnega prispevka po uradni dolžnosti za kanalizacijo. Do 
sedaj je Občina Bled v teh primerih odmerjala t.i. priključnine po uradni dolžnosti, po Odloku o 
merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno 
napravo v občini Bled (Uradni list RS, št. 78/2006). Z novim odlokom o komunalnem prispevku se 
te priključnine odpravlja. 
 

Obrazložitev dikcije: »Za objekte, za katere priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, 

se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za 

obstoječo komunalno opremo po tem odloku.« Po 74. členu Zakona o prostorskem načrtovanju 

(Uradni list RS, št. 33/2007) mora občina graditi komunalno opremo na podlagi programa 

opremljanja. Izjema je komunalna oprema, ki po vrednosti letno ne presega pet odstotkov 

sredstev, ki jih je občina v preteklem letu vložila v komunalno opremo. Dikcija pomeni, da lahko pri 

izdelavi programov opremljanja za novo komunalno opremo se upošteva tudi delež stroškov iz 

programa opremljanja za obstoječo komunalno opremo, po 10. členu Odloka o programu 

opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje Občine Bled - praviloma so to stroški primarne komunalne opreme. 
 
Statutarno pravna komisija 
V obrazložitvi osnutka odloka so podane finančne posledice sprejetja tega odloka (točka V.) 
 
Dodatni odgovori na pripombe dane v razpravi na seji občinskega sveta 

Ponovno se je preučilo število obračunskih območij za vodovod. Le ti so se združili iz desetih na 
dve območji. Pri tem se je izhajalo iz tipa posameznih naselij. Obračunsko območje (VO_1) 
zavzema urbani del Občine Bled, drugo obračunsko območje (VO_2) zavzema naselja z vaškim 
značajem. Grafična oblika območij je prikazana v grafičnih prilogah odloka. 
 
Faktorji dejavnosti so bili v osnutku odloka določeni v skladu s 7. členom Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007). Po tem pravilniku se lahko nanašajo 
samo na posamezne vrste objektov glede na pretežen namen. Pri določitvi vrst objektov glede na 
pretežen namen uporabe je potrebno upoštevati predpise o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije  
vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena. Po zakonskih oziroma podzakonskih 
predpisih se faktorje dejavnosti ne more oblikovati npr. za večje uporabnike, onesnaževalce ipd. 
Oblikuje se jih lahko samo za različne vrste objektov. V osnutku odloka so podani faktorji 
dejavnosti za objekte, ki manj bremenijo komunalno opremo oziroma so v interesu občine. Višji 
faktorji dejavnosti za predlagani za objekte, ki bolj bremenijo komunalno opremo (npr. ceste). Za 
kmetijske objekte je bilo ocenjeno, da je kljub uvedbi najnižjega faktorja (0,7) višina komunalnega 
prispevka še vedno visoka, zato je za te objekte opredeljena olajšava v višini 50 % (pri izračunu za 
faktor dejavnosti 1). 

         


