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8) Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S-24 Mlino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje zazidalnega načeta BL S-24 Mlino. 
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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), 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. 95/2007) in 16. člena Statuta Občine Bled 
(Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) na  14. seji, dne 14.5.2013, sprejel 
 

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

za območje zazidalnega načeta BL S -24 MLINO 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za 
območje, ki se ureja skladno z zazidalnim načrtom BL S -24 MLINO v Občini Bled (Uradni list RS, 
št. XX/XXXX) (v nadaljevanju – območje ZN BL S - 24 MLINO).  
 

2. člen 
(1) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta 
BL S - 24 MLINO, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Kamnika, pod 
številko 1467/13 v aprilu 2013. 
 

3. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče: 
 Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih 

zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka. 
 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 dobrega, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge 
javne površine. 

 Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec 
plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja 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. 

 Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se 
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. 

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

 Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že 
zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi 
gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.   
 

4. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN BL S - 24 MLINO je izdelan v skladu z 
Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje: 

 analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja, 
 analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega 

območja, 
 obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture), 
 obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po 

obračunskih območjih, 



3 

 

 preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto 
tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme, 

 podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka, 
 terminski plan izvedbe opremljanja. 

 
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN BL S - 24 MLINO sprejme občinski 
svet z odlokom. 
 
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo na 
obravnavanem območju: 

 stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPRIDZ_1);  
 stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPIPZ_1); 
 ceste (oznaka obračunskega območja OBO_C_1); 
 fekalna kanalizacija (oznaka obračunskega območja OBO_FK_1); 
 vodovod (oznaka obračunskega območja OBO_V_1) in 
 prostori za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja OBO_PRO_1). 

 
(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom 
komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja. 
 
(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska območja ter skupni in obračunski stroški 
obstoječe komunalne opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07). 
 
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

5. člen 
(1) Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu kadar: 

 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 na obravnavanem območju in s tem spreminja 
namembnost objekta, 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno 
površino objekta. 

 
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

6. člen 
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli: 
 

   DtijCttlorisnaAdejavnostKDpijCpparcelaAijKP *)(*)(*)(*)(*)()(   

 
pri čemer je: 

 KP(ij): znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju, 

 A(parcela):  površina parcele, 
 Cp(ij): 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), 
 Ct(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme, 
 K(dejavnost): občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne določi drugače, je faktor 

dejavnosti 1, 
 A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta, 
 Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, 

max. 0,7; Dp + Dt = 1), 
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 i: posamezna vrsta komunalne opreme, 
 j: posamezno obračunsko območje. 

 
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 
 
KP = ΣKP(i) 
pri čemer je: 

 KP: celotni izračunani komunalni prispevek, 
 KP(i): izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture. 

 
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi 
iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, 
oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi 
meril in pogojev iz veljavnega odloka o ZN BL S -24 MLINO.  
 
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
(6) 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, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega 
prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena. 
 

7. člen 
(1) Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na območju ZN BL S - 24 MLINO se 
obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli: 
 

piNpiOpiS CCC  1,0  oziroma tiNtiOtiS CCC  1,0  

pri čemer je: 
 CpiS … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na 

obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema 
 CtiS … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno 

komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema 
 CpiN … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na 

obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo) 
 CtiN … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 

opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo) 
 CpiO … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na 

obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stroški) 
 CtiO … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno 

komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom  
(nadomestitveni stroški) 

 
8. člen 

(1) Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega odloka, 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«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka. 
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se porablja datum uveljavitve programa opremljanja. 
 

9. člen 
(1) Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe 
(Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi : Dti= 0,5 : 05. Tako 
je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine 
objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5. 
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10. člen 

(1) Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor 
dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju ZN BL S - 24 MLINO 
s tem odlokom veljajo naslednji faktorji dejavnosti: 
Klas. 
št. 

Klasifikacija 
Faktor 
K 

11100 Stanovanjske vile 1,0 
12420 Garaže za lastne potrebe 1,0 
12620 Galerije 1,0 
24110 Igrišča za lastne potrebe, odprti bazen in zbiralnik za kapnico 1,0 

 
11. člen 

(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za 
določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi): 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO  
POVRŠINA PARCEL 

Vrsta opreme 
Oznaka 
obračunskega 
območja 

Površina 
parcele 
[m2] 

Vrednost  
[EUR] 

Vrednost 
na enoto 
Cpi_P  
[EUR/ m2] 

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 11.651,02 40.770,00 3,500 
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 11.651,02 26.150,00 2,245 
III. STROŠKI GRADNJE OPREME         
Cestno omrežje OBO_C_1 11.651,02 166.131,90 14,260 
Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 11.651,02 19.550,00 1,678 
Vodovodno omrežje OBO_V_1 11.651,02 129.594,64 11,124 
Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 11.651,02 10.000,00 0,859 
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  392.196,536 33,666 

 
 (2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za 
določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti): 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO  
NETO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTOV 

Vrsta opreme 
Oznaka 
obračunskega 
območja 

NTPO  
[m2] 

Vrednost  
[EUR] 

Vrednost 
ne enoto 
Cpi_P  
[EUR/ m2] 

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 3.442,50 40.770,00 11,844 
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 3.442,50 26.150,00 7,597 
III. STROŠKI GRADNJE OPREME 

 
      

Cestno omrežje OBO_C_1 3.442,50 166.131,90 48,260 
Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 3.442,50 19.550,00 5,680 
Vodovodno omrežje OBO_V_1 3.442,50 129.594,64 37,646 
Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 3.442,50 10.000,00 2,905 
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  392.196,54 113,93 

 
 
 
 
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

12. člen 
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti ali se ne priključi na določeno vrsto 
infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek 
infrastrukture, ki je na območju ni.  
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13. člen 

(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo: 
 na zahtevo zavezanca; 
 ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo 

gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna; 
 po uradni dolžnosti. 

 
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani 
odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. 
 
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih 
primerih: 

 če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo 
lastniki obstoječih objektov; 

 če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je 
lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino 
objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka. 

 
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se 
izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno 
opremo. 
 
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se 
izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo 
namembnost ali neto tlorisno površino. 
 
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan. 
 
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev 
odločbe o višini komunalnega prispevka. 
 

14. člen 
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Bled. Občina Bled lahko 
sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v 
skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. 
 

15. člen 
(1) Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku ali največ do šest obrokov, 
vendar tako, da je celotni komunalni prispevek poravnan pred izdajo gradbenega dovoljenja 
oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na komunalno infrastrukturo. Po plačilu 
celotnega komunalnega prispevka Občina Bled izda Potrdilo o plačanem komunalnem 
prispevku. O možnosti obročnega plačila komunalnega prispevka odloči župan na predlog 
zavezanca, za kar se sklene poseben dogovor, v katerem se določijo tudi roki obročnega plačila 
komunalnega prispevka.  
 

16. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že 
plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o 
plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega 
prispevka. 
 

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 78. 
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člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12). 
 
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal 
komunalni prispevek Občini Bled za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je 
dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, če bo obremenil že zgrajeno komunalno 
opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je. 
 

18. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev 
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 
Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve. 
 
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo 
in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 
 

19. 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) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu 
župana, občinski svet.  
 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

20. člen 
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju ZN BL S - 
24 MLINO. 
 

21. člen 
(1) Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Bled. 
 
 

22. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka _____________________ 
Bled, dne ____________________  

OBČINA BLED 
Janez Fajfar  
Župan 
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OBRAZLOŽITEV 
Predloga odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S -24 MLINO 
 

Izhodišče 
Investitor, Občina Bled, namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča območja zazidalnega 
načrta BL S -24 MLINO, za katerega je odlok izdelalo podjetje KONTURA d.o.o. v aprilu 2005, 
spremembe in dopolnitve pa podjetje Populus prostorski inženiring d.o.o. v januarju 2013. 
Obravnavano območje ZN je v prostorskih sestavinah družbenega plana opredeljeno kot stavbno 
zemljišče v območju z oznako BL S – 24 MLINO, ki je razvrščeno v območja za stanovanja (S) in 
spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene 
in poslovne dejavnosti, ki ne motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na okolico, kvartarne 
dejavnosti, od katerih se dovoljuje le dejavnost oddajanja za komercialni turizem. 
Območje zazidalnega načrta se nahaja v vasi Mlino, ki ima posebno mesto, saj se je razvila ob 
izlivu blejskega jezera ob potoku Jezernica. Območje je v naravi ravna nepozidana površina, ki se 
na jugu in zahodu dviguje nad stanovanjskimi objekti, na vzhodu nad vasjo Mlino in vodotokom 
Jezernico. Na severni strani meji na dve vili in gostišče Mlino. 
Območje zazidalnega načrta obsega zemljišča ali dele zemljišča s parcelnimi št.: 910/1, 910/9, 
909/1, 937/3, 936/1, 935/5, 935/3, 935/2, 936/10, 936/11, 936/12, 935/6, 936/14, 936/15, 
937/1 in 936/4 vse k. o. Želeče. Velikost območja zazidalnega načrta znaša 16.570 m2. 
V območju je predvidena gradnja največ šestih (6) stanovanjskih objektov, ki so po površini, 
oblikovanju in izboru gradiv nadstandardni. Dodatna kakovost pozidave je tudi velikost k 
objektom pripadajočih parcel. Predviden tip stanovanjskih objektov je sodobna interpretacija 
klasičnih blejskih vil (stanovanjska vila). V območju je dopustna gradnja objektov, ki so po 
enotni klasifikaciji vrst objektov državnega pomena po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov in določitvi vrst objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) 
razvrščeni med: 

 11100: vile, 
 12420: garaže za lastne potrebe, 
 12620: galerije, 
 24110: igrišča za lastne potrebe, odprti bazen in zbiralnik za kapnico. 

Na gradbenih parcelah je k vilam dopustna tudi gradnja naslednjih objektov za lastne potrebe: 
večjega odprtega bazena in teniškega igrišča. 
 

Razlogi za pripravo programa opremljanja stavbnih zemljišč  
 
77. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju 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), zavezuje občino, da zagotavlja gradnjo komunalne opreme. Gradnja objektov in 
omrežij, razen gospodarske javne infrastrukture, je v skladu z veljavno zakonodajo dovoljena na 
opremljenih stavbnih zemljiščih. ZPNačrt določa, da se tako opremljanje stavbnih zemljišč s 
komunalno opremo, kot odmera oz. izračun komunalnega prispevka izvaja na podlagi izdelanega 
in sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč.  
ZPNačrt določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč in odmera komunalnega prispevka lahko 
izvaja le na podlagi sprejetega programa opremljanja. Program opremljanja je podlaga za 
sprejem odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka. 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača 
občini in predstavlja pomemben namenski vir za gradnjo komunalne opreme. Komunalni 
prispevek predstavlja plačilo dejanskih stroškov izgradnje komunalnega omrežja, katerega 
zagotovi lokalna skupnost in s tem posameznemu zavezancu omogoči dostop do komunalno 
opremljenega zemljišča. 

 
Kratka obrazložitev o vsebini programa opremljanja 

Program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), ki opredeljuje tudi podrobno vsebino programa opremljanja. 
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Pri zasnovi vsebine sta bila smiselno upoštevana tudi Zakon o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07). 
Skladno s 3. in 8. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07) mora program opremljanja vsebovati naslednje podlage za odmero komunalnega 
prispevka:  

 obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme; 
 izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne 

opreme in po obračunskih območjih; 
 preračune obračunskih stroškov opremljanja na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne 

površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih; 
 podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.  

Pričujoči program opremljanja vsebuje: 
 analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja, 
 analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega 

območja, 
 obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture), 
 obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po 

obračunskih območjih, 
 preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto 

tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme, 
 podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka, 
 terminski plan izvedbe opremljanja. 

Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene osnove in dokumentacija, ki jih je 
izdelovalec programa opremljanja prejel s strani naročnika, investitorja. Prav tako so 
uporabljeni dostopni podatki, ki sta jih naročnik in izdelovalec programa opremljanja zemljišč za 
gradnjo ocenila kot relevantne za njegovo izdelavo. 
 

Podlage za odmero komunalnega prispevka 

Obračunska območja z merskimi enotami 

Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. 
 

Obstoječa oprema  

Za obstoječo komunalno opremo se skladno z 2. členom Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) šteje tista komunalna oprema, ki je že zgrajena 
in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe. 
Za potrebe nemotenega obratovanja (uporaba in funkcioniranje) obravnavanega območja 
zazidanega načrta BL S-24 MLINO, bo na omenjenem območju zgrajena potrebna spremljajoča 
komunalna oprema (infrastruktura). Vodi predvidene komunalne opreme bodo priključeni na 
obstoječo komunalno opremo ob območju zazidalnega načrta. 
Občina Bled ima že sprejet Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07), ki temelji na določilih Uredbe o 
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih 
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in določa merila za odmero 
komunalnega prispevka za že obstoječo komunalno opremo. 
Glede na ugotovitve iz Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07), ter predvidene ureditve 
zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO, se bo predvidena infrastruktura priključevala na obstoječe 
ceste, kanalizacijo, vodovod, javne odprte in zelene površine ter na površine za ravnanje z 
odpadki.   
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev se predvidena ureditev uvršča v naslednja obračunska 
območja obstoječe komunalne opreme: 

 ceste (CE_1), 
 kanalizacija (KA_1), 
 vodovod (VO_1), 
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 javne odprte in zelene površine (JZ_1) in 
 površine za ravnanje z odpadki (RO_1). 

V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme s preračunom na mersko enoto zazidljivih parcel (Cpi_O) in na mersko enoto neto 
tlorisnih površin (Cti_O).  
 
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah obstoječe komunalne opreme (Cpi_O in 
Cti_O) 

Vrsta komunalne opreme 
Oznaka 
obračunskega 
območja 

Cena ne enoto 
Cpi_O [EUR/m2] 

Cena ne enoto 
Cti_O [EUR/ m2] 

ceste CE_1 7,05 20,59 
kanalizacija KA_1 1,47 4,30 
vodovod VO_1 4,52 12,37 
javne odprte in zelene površine JZ_1 1,65 4,36 
površine za ravnanje z odpadki RO_1 0,03 0,09 
 
Navedene vrednosti se upoštevajo pri obračunu komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za objekte, katerim se bo odmerjal komunalni prispevek pri gradnji znotraj 
območja zazidalnega načrta BL S -24 MLINO. Način izračuna je določen v Odloku o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 122/07). 
 

Predvidena oprema  

Obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto 
komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Predmet tega programa opremljanja je 
gradnja komunalne opreme za območje zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO. Obračunska 
območja so bila določena na podlagi digitalnih podatkov spremembe in dopolnitve zazidalnega 
načrta BL S – 24 MLINO (dopolnjen osnutek za javno razgrnitev).  
Glede na zgoraj podana izhodišča lahko določimo naslednja obračunska območja: 

 obračunsko območje stroškov pridobivanja zemljišč (OBO_SPRIDZ_1) in stroškov 
priprave zemljišč (OBO_SPRIPZ_1), določeno na podlagi območja, ki se opremlja s 
predvideno komunalno opremo, 

 obračunsko območje cest (OBO_C_1), določeno na podlagi poteka predvidenega cestnega 
omrežja, 

 obračunsko območje fekalne kanalizacije (OBO_FK_1), določeno na podlagi poteka 
predvidenega omrežja fekalne kanalizacije, 

 obračunsko območje vodovoda (OBO_V_1), določeni na podlagi poteka predvidenega 
vodovodnega omrežja, 

 obračunska območja prostorov za ravnanje z odpadki (OBO_PRO_1), določeno na podlagi 
predvidenih ekoloških otokov. 

Grafični prikaz obračunskih območij je povzet po mejah, ki so določene v spremembah in 
dopolnitvah zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO (dopolnjen osnutek za javno razgrnitev). 
Obračunska območja za predvideno komunalno infrastrukturo predstavljajo zazidljiva zemljišča 
znotraj ureditvenega območja. Glede na predvideni potek, faznosti gradnje in ureditve 
posamezne vrste komunalne opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka so bila za 
posamezno vrsto komunalne opreme določena zgoraj navedena obračunska območja. Njihove 
površine so bile določene glede na to, ali se določena parcela opremlja z dotično vrsto 
komunalne opreme ali ne. 
 

Določitev obračunskih območij in merskih enot 

V obračunska območja so bile vključene vse parcele znotraj meje obravnavanega območja. Iz 
obračunskih območij so bile izključene vse parcele, za katere je bilo razvidno, da so komunalno 
opremljene z obstoječo komunalno opremo. Ob tem je bila od površine parcel, ki se uvrščajo v 
obračunsko območje odšteta površina zemljišč, ki se namenjajo gradnji javnega dobrega – v tem 
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programu opremljanja gre za površine, namenjene gradnji cest, pločnikov, javne razsvetljave in 
meteorne kanalizacije za potrebe odvajanja vod iz cestišča.  
Tako, so bile v obračunska območja vključene le zazidljive parcele namenjene gradnji znotraj 
meje območja urejanja, ki glede na izvedeno analizo in izračune iz grafičnih podlag zazidalnega 
načrta znašajo 11.651,02 m2. 
7. člen spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL-S 24 
MLINO določa pogoje za lego objektov na zemljišču, tlorisne višinske gabarite objektov, ter 
njihovo oblikovanje. V omenjenem členu je določeno, da je velikost objektov omejena s 
faktorjem zazidanosti (FZ), faktorjem zelenih površin (FZP) in višino objektov (V). Za gradbene 
parcele namenjene gradnji stanovanjskih vil (a, b, c, d, e, g) in osrednjo skupno zeleno površino v 
območju zazidalnega načrta je določen: 

 faktor zazidanosti (FZ) je največ 22 %, 
 faktor zelenih površin (FZP) je najmanj 65 %, 
 največja višina stanovanjskih vil (V) je lahko P+1+M, dopustna je gradnja ene ali dveh 

kletnih etaž, višina novih objektov ne sme preseči najvišjega slemena Vile Epos (n.m.v. 
=500,1 m), 

 največja višina manj zahtevnega objekta za lastne potrebe je P+M ali P+1 (ravna streha). 
Na usklajevalnem sestanku s predstavniki občine je bilo ugotovljeno, da so neto tlorisne 
površine, ki bi jih določili po zgoraj navedenem postopku (faktorju zazidanosti) bistveno 
prevelike in ne prikazujejo realnih velikosti neto tlorisnih površin predvidenih objektov (tipskih 
stanovanjskih vil). Zato se je Občina odločila, da bo za podlago določitve upoštevala 30. člen 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS št. 
54/2004), ki določa pogoje za območja SE-vile. Omenjeni člen določa, da tloris vseh stavb skupaj 
na območju SE-vile ne sme presegati 22 % pozidanosti gradbene parcele, oziroma lahko dosega 
do 225 m2 tlorisne površine vseh stavb, v kolikor posebne določbe ne določajo drugače. Na 
podlagi maksimalne tlorisne površine vseh stavb (225 m2) smo v nadaljevanju določili neto 
tlorisne površine objektov, ki smo jih v tem programu opremljanja upoštevali pri izračunu višine 
komunalnega prispevka. 
Ob upoštevanju zgoraj navedenih podatkov smo določili naslednje bruto tlorisne površine 
predvidenih objektov: 
 
Določitev bruto tlorisnih površin posameznih objektov na obračunskih območjih 

Oznaka 
objektov 

Tlorisna površina 
objekta (m2) 

Število etaž v 
objektih 

Bruto tlorisna površina 
objektov  
(m2) 

Objekt a 225,00 3 675,00 
Objekt b 225,00 3 675,00 
Objekt c 225,00 3 675,00 
Objekt d 225,00 3 675,00 
Objekt e 225,00 3 675,00 
Objekt g 225,00 3 675,00 
SKUPAJ 4.050,00 
 
Glede na dejstvo, da natančnih tlorisnih površin iz razpoložljivih podatkov ni mogoče določiti, so 
bile  v nadaljevanju zgoraj določene bruto tlorisne površine zmanjšane za 15 %, ki jih bodo po 
predvidevanju v objektih predstavljali zidovi. Ob upoštevanju zgornje predpostavke, so bile 
obravnavanim objektom določene naslednje neto tlorisne površine: 
Določitev neto tlorisnih površin posameznih objektov na obračunskih območjih 

Oznaka 
objektov 

Bruto tlorisna površina 
objekta  
(m2) 

15 % delež 
bruto tlorisne 
površine (m2) 

Neto tlorisna površina 
objekta  
(m2) 

Objekt a 675,00 101,25 573,75 
Objekt b 675,00 101,25 573,75 
Objekt c 675,00 101,25 573,75 
Objekt d 675,00 101,25 573,75 
Objekt e 675,00 101,25 573,75 
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Objekt g 675,00 101,25 573,75 
SKUPAJ 3.442,50 
 
V skladu z določenimi obračunskimi območji so bile na podlagi zgoraj podanih ugotovitev v 
nadaljevanju izračunane naslednje neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih: 
Določitev skupne neto tlorisne površine objektov na obračunskih območjih 

Obračunsko območje 
Neto tlorisne površine na posameznem  
obračunskem območju [m2] 

OBO_SPRIDZ_1 3.442,50 
OBO_SPRIPZ_1 3.442,50 
OBO_C_1 3.442,50 
OBO_FK_1 3.442,50 
OBO_V_1 3.442,50 
OBO_PRO_1 3.442,50 
 

Določitev obračunskih stroškov in podlag za odmero komunalnega prispevka 

Višina obračunskih stroškov opremljanja znaša 410.655,64 EUR in je prikazana v spodnji 
preglednici. Predstavljeni obračunski stroški opremljanja so v nadaljevanju bili uporabljeni kot 
osnova za preračun stroškov na t. i. merske enote oz. za izračun višine komunalnega prispevka 
za obračunska območja na obravnavanem območju zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO. 
 
Obračunski stroški opremljanja 
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA 
Sklop Vrednost (EUR) 
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 392.196,54 
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 40.770,00 
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 26.150,00 
III. STROŠKI GRADNJE OPREME 325.276,54 
Cestno omrežje 166.131,90 
Fekalna kanalizacija 19.550,00 
Vodovodno omrežje 129.594,64 
Prostori za ravnanje z odpadki 10.000,00 
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV 0,00 
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA - SKUPAJ (A-B) 392.196,54 
 
V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne s 
preračunom na mersko enoto parcel (Cpi_P). Pri tem velja opomniti, da je v spodnji preglednici 
upoštevana samo predvidena komunalna oprema.  
 
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cpi_P) 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO  
POVRŠINA PARCEL 

Vrsta opreme 
Oznaka 
obračunskega 
območja 

Površina 
parcele 
[m2] 

Vrednost  
[EUR] 

Vrednost 
na enoto 
Cpi_P  
[EUR/ m2] 

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 11.651,02 40.770,00 3,500 
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 11.651,02 26.150,00 2,245 
III. STROŠKI GRADNJE OPREME         
Cestno omrežje OBO_C_1 11.651,02 166.131,90 14,260 
Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 11.651,02 19.550,00 1,678 
Vodovodno omrežje OBO_V_1 11.651,02 129.594,64 11,124 
Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 11.651,02 10.000,00 0,859 
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  392.196,536 33,666 

 



13 

 

V spodnji preglednici so podani obračunski stroški za posamezno vrsto predvidene komunalne 
opreme in preračunom na mersko enoto neto tlorisnih površin (NTPO) (Cti_P). Pri tem velja 
opomniti, da je v spodnji preglednici upoštevana samo predvidena komunalna oprema. 
 
Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme (Cti_P) 

PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO  
NETO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTOV 

Vrsta opreme 
Oznaka 
obračunskega 
območja 

NTPO  
[m2] 

Vrednost  
[EUR] 

Vrednost 
ne enoto 
Cti_P  
[EUR/ m2] 

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPRIDZ_1 3.442,50 40.770,00 11,844 
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPIPZ_1 3.442,50 26.150,00 7,597 
III. STROŠKI GRADNJE OPREME 

 
      

Cestno omrežje OBO_C_1 3.442,50 166.131,90 48,260 
Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 3.442,50 19.550,00 5,680 
Vodovodno omrežje OBO_V_1 3.442,50 129.594,64 37,646 
Prostori za ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 3.442,50 10.000,00 2,905 
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  392.196,54 113,93 
 
Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu 
komunalnega prispevka je po tem programu opremljanja Dpi : Dti = 0,5 : 0,5. To razmerje se 
uporablja za obračun komunalnega prispevka za obravnavano območje zazidalnega načrta BL S 
– 24 MLINO. 
 

Faktor dejavnosti 

Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o klasifikaciji vrst 
objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011). Faktor dejavnosti za 
posamezne vrste objektov so prikazani v spodnji preglednici.  
 
Faktorji dejavnosti  
Klas. 
št. 

Klasifikacija 
Faktor 
K 

11100 Stanovanjske vile 1,0 
12420 Garaže za lastne potrebe 1,0 
12620 Galerije 1,0 
24110 Igrišča za lastne potrebe, odprti bazen in zbiralnik za kapnico 1,0 
 

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.  
 

Način obračuna komunalnega prispevka 
 
Skupni komunalni prispevek na območju zazidalnega načrta BL S -24 MLINO predstavlja vsota 
komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo in komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo. Podrobnejši opis načina izračuna obeh delov skupnega 
komunalnega prispevka zaradi jasnosti podajamo v nadaljevanju ter ga dopolnjujemo s 
praktičnim primerom izračuna skupnega komunalnega prispevka.  
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Opis načina izračuna komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo 

Izračun komunalnega prispevka se, za posamezno vrsto komunalne opreme na obravnavnem 
območju zazidalnega načrta izvede na način kot ga določa Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki določa merila za odmero komunalnega 
prispevka in način njegove odmere. 
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri zavezancu, kadar: 

 se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo 
omogočena uporaba predvidene nove komunalne 
opreme, 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem spreminja namembnost 
objekta, 

 zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno 
površino objekta. 

Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške komunalne opreme na območju 
objekta glede na dva kriterija: 

 površino parcele zavezanca (zazidljivo zemljišče) in 
 neto tlorisno površino stavbe, izračunano v skladu s standardom SIST ISO 9836. 

V skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 
Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) se višina 
komunalnega prispevka določi po naslednji formuli: 

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, 
 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. 

 
Celotni komunalni prispevek za objekte se izračuna na naslednji način: 

KP = ΣKP(i) 
pri čemer je: 

 KP … celotni izračunani komunalni prispevek, 
 KP(i) … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 

infrastrukture. 
Celotni komunalni prispevek KP, ki se odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov 
komunalnega prispevka Kp(i), ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju. V višini komunalnega prispevka ni zajetega DDV.  
 

Opis načina izračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

Glede na ugotovitve iz Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 122/07), ter predvidene ureditve 
zazidalnega načrta BL S – 24 MLINO, se bo predvidena infrastruktura priključevala na obstoječe 
ceste, kanalizacijo, vodovod, javne odprte in zelene površine ter na površine za ravnanje z 
odpadki.   
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Na podlagi zgoraj navedenih dejstev se predvidena ureditev uvršča v naslednja obračunska 
območja obstoječe komunalne opreme: 

 ceste (CE_1), 
 kanalizacija (KA_1), 
 vodovod (VO_1), 
 javne odprte in zelene površine (JZ_1) in 
 površine za ravnanje z odpadki (RO_1). 

11. člen Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Bled v drugem odstavku določa:  
Za objekte za katere priključitev je treba dograditi komunalno opremo, se izdela poseben 
program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo 
komunalno opremo po tem odloku. 
Na podlagi navedenega je bilo na usklajevalnem sestanku s predstavniki Občine Bled 
dogovorjeno, da se vrednosti obračunskih stroškov za že zgrajeno komunalno opremo na tem 
območju obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli: 

piNpiOpiS CCC  1,0   oziroma tiNtiOtiS CCC  1,0  

pri čemer je: 
 CpiS … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na  

obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema 
 CtiS … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno  

komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema 
 CpiN … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na  

obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo) 
 CtiN … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno  

opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo) 
 CpiO … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na  

obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stroški) 
 CtiO … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno  

komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s krovnim odlokom (nadomestitveni stroški) 
 

Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti 

Občina odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti v naslednjih primerih: 
 če občina ali drug investitor na podlagi pogodbe o opremljanju sklenjene z občino, zgradi 

novo komunalno opremo, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki 
obstoječih objektov; 

 če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namen rabe objekta ali 
neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega 
prispevka. 

 

Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja 

Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno opremo, 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 infrastrukture, financiranja 
naložbe, 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 o urejanju prostora. 
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na 
določenem obračunskem območju občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih 
obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V 
pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih 
zavezancev ter lastništvo komunalnega priključka.  
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Pogodba o opremljanju 

V primeru, da ima občina sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega 
prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine lahko sklene pogodbo 
o opremljanju z investitorjem (ZPNačrt).  
 
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. 
 
Pogodba o opremljanju mora vsebovati: 

 opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor 
opremljal, 

  pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju, 
 pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor, 
 navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno 

opremo  
 del komunalnega prispevka ki ga mora investitor še plačati, 
 zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih 

o graditvi objektov, s katero soglaša občina, 
 zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova 

komunalnega prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega 
prispevka iz pete točke tega odstavka in vrednosti popisa del na podlagi projektne 
dokumentacije iz šeste točke tega odstavka, 

 rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo, 
 opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo 

komunalne opreme, 
 pravice in dolžnosti investitorja povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem 

nadzoru, 
 bančno garancijo, s katero se zavarujeta predvideni rok in obseg del, in bančno garancijo, 

s katero se zavaruje dobra izvedba del in odprava napak v garancijskem roku, 
 rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za 

investicije po tej pogodbi. V primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz 
pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo. 

 
Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je 
investitor na ta način plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam 
zgradil. 
 
Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, če bo obremenil že zgrajeno 
komunalno opremo, na katero bo investitor priključil potrebno komunalno opremo. 
 
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano 
uporabno dovoljenje.
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Izračun višine komunalnega prispevka skladno s predlogom odloka 

Spodaj so podani izračuni višine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S -24 MLINO. Primeri so oblikovani za izbrane vrste objektov, ki se na posameznih parcelah v 
skladu z odlokom lahko gradijo. 
 
Izračun višine komunalnega prispevka v skladu s predlogom odloka za parcele a do g 

Oznaka parcele Parcela a Parcela b Parcela c Parcela d Parcela e Parcela g 

Vrsta obstoječe 
komunalne opreme na 

katero se objekt 
priključuje 

CE_1 
KA_1  
VO_1 
JZ_1 
RO_1 

CE_1 
KA_1  
VO_1 
JZ_1 
RO_1 

CE_1 
KA_1  
VO_1 
JZ_1 
RO_1 

CE_1 
KA_1  
VO_1 
JZ_1 
RO_1 

CE_1 
KA_1  
VO_1 
JZ_1 
RO_1 

CE_1 
KA_1  
VO_1 
JZ_1 
RO_1 

Faktor dejavnosti   
(krovni POSZ) 

(1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) 

Vrsta predvidene 
komunalne opreme na 

katero se objekt 
priključuje 

OBO_SPRIDZ_1 
OBO_SPRIP_1 

OBO_C_1 
OBO_FK_1 
OBO_V_1 

OBO_PRO_1 

OBO_SPRIDZ_1 
OBO_SPRIP_1 

OBO_C_1 
OBO_FK_1 
OBO_V_1 

OBO_PRO_1 

OBO_SPRIDZ_1 
OBO_SPRIP_1 

OBO_C_1 
OBO_FK_1 
OBO_V_1 

OBO_PRO_1 

OBO_SPRIDZ_1 
OBO_SPRIP_1 

OBO_C_1 
OBO_FK_1 
OBO_V_1 

OBO_PRO_1 

OBO_SPRIDZ_1 
OBO_SPRIP_1 

OBO_C_1 
OBO_FK_1 
OBO_V_1 

OBO_PRO_1 

OBO_SPRIDZ_1 
OBO_SPRIP_1 

OBO_C_1 
OBO_FK_1 
OBO_V_1 

OBO_PRO_1 
Faktor dejavnosti   
(POSZ za OPPN) 

Stanovanjske vile 
(1,0) 

Stanovanjske vile 
(1,0) 

Stanovanjske vile 
(1,0) 

Stanovanjske vile 
(1,0) 

Stanovanjske vile 
(1,0) 

Stanovanjske vile 
(1,0) 

Površina parcele (m2) 1.589,35 2.060,89 2.314,56 1.592,19 1.917,19 2.176,84 

Neto tlorisna površina 
objekta (m2) 

573,75 573,75 573,75 573,75 573,75 573,75 

Višina komunalnega 
prispevka za obstoječo 

opremo 
2.377,03 2.585,27 2.697,29 2.378,29 2.521,81 2.636,47 

Višina komunalnega 
prispevka za predvideno 

opremo 
59.437,77 67.375,20 71.645,23 59.485,58 64.956,30 69.326,99 

Višina skupnega 
komunalnega prispevka 

61.814,81 69.960,47 74.342,52 61.863,87 67.478,11 71.963,46 



18 

 

 
  



19 

 

  



20 

 

  



21 

 

  



22 

 

  



23 

 

  



24 

 

  



25 

 

  



26 

 

  



27 

 

  



28 

 

  



29 

 

  



30 

 

  



31 

 

  



32 

 

  



33 

 

  



34 

 

  



35 

 

  



36 

 

  



37 

 

  



38 

 

  



39 

 

  



40 

 

  



41 

 

  



42 

 

  



43 

 

  



44 

 

 

  



45 

 

  



46 

 

 

  



47 

 

  



48 

 

  



49 

 

  



50 

 

  



51 

 

  



52 

 

 

  



53 

 

  



54 

 

 

  



55 

 

 

  



56 

 

 

  



57 

 

 



58 

 

 



59 

 

  



60 

 

 


