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V 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 7. 9. 2022  

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE RADOVLJICA 

 

 

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN RA 

86 RADOVLJICA, ZA GRADNIKOVO (REGIJSKI REŠEVALNI CENTER 

RADOVLJICA) IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA  

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 118/14) in 87. členom 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo 

 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 

OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN RA 86 RADOVLJICA, ZA GRADNIKOVO 

(REGIJSKI REŠEVALNI CENTER RADOVLJICA) IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije,  

- Ivo Kejžar, univ. dipl. inž. kem., IZS T-0582, Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 

osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica) 

in merilih za odmero komunalnega prispevka. 

 

 

Ciril Globočnik l.r. 

ŽUPAN 
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PREDLOG 

 

Na podlagi 163. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21), 3. in 19. 

člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3) in 17. 

člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 

_______. seji dne _____________ sprejel 

 

ODLOK 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo za občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin 

RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center Radovljica)  

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se skladno z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center 

Radovljica) (DN UO, št. 285/21) (v nadaljevanju: OPPN), sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski 

reševalni center Radovljica) - v nadaljevanju: program opremljanja, ki ga je izdelalo podjetje 

Ipsum d.o.o., št. proj. 057-106/20, september 2022. 

 

2. člen 

(sestavni deli programa opremljanja) 

 

(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del. 

(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje: 

- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme, 

- investicije v gradnjo komunalne opreme, 

- obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme, 

- izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah 

komunalne opreme, 

- preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 gradbene parcele in na m2 

bruto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme, 

- podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 

(3)  Grafični del programa opremljanja vsebuje: 

- grafični izris obravnavane komunalne opreme, 

- grafični izris obračunskega območja, ki je enak za vse vrste komunalne opreme, ki se 

jo bo urejalo. 

 

3. člen 

(pomen izrazov) 

 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja prostor, in v 

uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.  
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II. KOMUNALNA OPREMA 

 

4. člen 

(komunalna oprema) 

 

Na območju bo urejena naslednja komunalna oprema in druga gospodarska javna 

infrastruktura: 

− komunalna oprema: 

- cestno omrežje z javno razsvetljavo in kanalizacijo padavinske odpadne vode, 

- vodovodno in hidrantno omrežje, 

- kanalizacija komunalne odpadne vode, 

- javne površine (javno parkirišče in javne zelenice). 

− druga gospodarska javna infrastruktura: 

- elektroenergetsko (NN) omrežje, 

- telekomunikacijsko (TK) omrežje, 

- plinovodno omrežje. 

 

III. OBRAČUNSKO OBMOČJE 

 

5. člen 

(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme) 

 

(1) Obračunsko območje za novo komunalno opremo se nahaja znotraj ureditvenega 

območja OPPN. 

(2) V obračunskem območju za ceste z javno razsvetljavo, kanalizacijo padavinske odpadne 

vode, kanalizacijo komunalne odpadne vode in vodovodno omrežje, so zajete vse 

gradbene parcele in bruto tlorisne površine objektov na gradbenih parcelah, na katerih je 

predvidena gradnja. Skupna površina gradbenih parcel tega obračunskega območja je 

13.939 m2. Skupna bruto tlorisna površina objektov tega obračunskega območja je 14.694 

m2. 

 

IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO 

 

6. člen 

(skupni in obračunski stroški) 

 

(1) Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev in pripravo zemljišč ter stroške za 

gradnjo nove komunalne opreme. 

(2) Obračunski stroški investicije so skupni stroški investicije, zmanjšani za sredstva, ki jih 

občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih 

programov občinskega proračuna. 

(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega, 

telekomunikacijskega (TK) omrežja, omrežja kabelske televizije (KKS) in plinovodnega 

omrežja, ki ne spadajo med obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja in 

objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 

površine). 

(4) Skupni stroški investicije v novo komunalno opremo na obračunskem območju znašajo 

skupaj 2.320.270 EUR. 

(5) Obračunski stroški investicije v novo komunalno opremo na obračunskem območju 

znašajo skupaj 2.216.216 EUR. 
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V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE 

 

7. člen 

 

(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na 

obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije v novo komunalno 

opremo na območju. 

(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške investicije za 

posamezno vrsto komunalne opreme preračuna na m2 gradbene parcele objekta (CpN(ij)) in 

m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)). 

(3) Obračunski stroški izgradnje posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 

gradbene parcele (CpN(ij)) in na m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN(ij)), so: 

 

 

Gradbena 

parcela  

CpN(ij) 

[EUR/m2] 

Bruto tlorisna 

površina 

objekta 

CtN(i,j) 

[EUR/m2] 

1. STROŠKI PRIDOBIVANJA IN PRIPRAVE 

ZEMLJIŠČ 
63,63 60,36 

2. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE OPREME / / 

- CESTE Z JAVNO RAZSVETLJAVO IN 

KANALIZACIJO PADAVINSKE ODPADNE VODE  
58,71 55,69 

- KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 2,59 2,46 

- VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE 3,45 3,28 

- JAVNE POVRŠINE 30,61 29,04 

SKUPAJ 158,99 150,83 

 

CpNij in CtNij so za ceste z javno razsvetljavo in kanalizacijo padavinskih odpadnih vod 

ter javne površine (parkirišče in javne zelenice) podani z 22% davkom na dodano 

vrednost (DDV). CpNij in CtNij za kanalizacijo komunalne odpadne vode, vodovodno in 

hidrantno omrežje, pripravo zemljišč in pridobivanje zemljišč so brez DDV. 

 

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

8. člen 

(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 

 

Delež površine gradbene parcele (DpN) in delež bruto tlorisne površine objekta (DtN) pri 

izračunu komunalnega prispevka znašata DpN : DtN = 0,5 : 0,5. 

 

VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA  

 

9. člen 

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 

 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je: 

1. lastnik zemljišča, ki je na novo opremljeno s komunalno opremo iz Programa 

opremljanja; 

2. investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje ali uporablja komunalno 

opremo iz Programa opremljanja, ali  



V/5 

 

3. investitor oziroma lastnik objekta, priključenega na komunalno opremo iz Programa 

opremljanja, ki se mu povečuje bruto tlorisna površina. 

 

10. člen 

(izračun komunalnega prispevka) 

 

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme za stavbe se 

izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno 

parcelo, in delež, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji 

enačbi: 

KPnova (ij) = (AGP * CpN(ij) * DpN) + (ASTAVBA * CtN(ij) * DtN) 

pri čemer je: 

KPnova(ij) - znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne 

opreme na posameznem obračunskem območju 

AGP - površina gradbene parcele stavbe (m2) 

ASTAVBA - bruto tlorisna površina stavbe (m2) 

DpN - delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za 

novo komunalno opremo; 

CpN(ij) - stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto 

nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, 

CtN(ij) - stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto 

nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 

DtN - delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo, 

i - posamezna vrsta nove komunalne opreme; 

j - posamezno obračunsko območje; 

(2) V primeru spremembe zmogljivosti objekta, dejavnosti oz. namembnosti v objektu, 

nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se 

spremeni bruto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi 

formula iz prejšnjega odstavka. Komunalni prispevek se v tem primeru izračuna tako, da 

se izračunata višina komunalnega prispevka za novo komunalno opremo po spremembi 

in višina komunalnega prispevka za novo komunalno opremo pred spremembo. 

Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med 

komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo objekta. Če je razlika 

negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za novo komunalno 

opremo že poravnan. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se 

upošteva bruto tlorisna površina največje stavbe, za katero je bil plačan komunalni 

prispevek.  

 

11. člen 

(postopek odmere komunalnega prispevka) 

 

(1) Komunalni prispevek zaradi gradnje objekta odmeri občina z odločbo na zahtevo 

investitorja oziroma po uradni dolžnosti v primerih, ki jih določa veljavni zakon o 

urejanju prostora. 

(2) Nova komunalna oprema iz tega programa opremljanja se priključuje na obstoječo 

komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, zato se zavezancu 

odmeri tudi pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v 

skladu z veljavnim občinskim odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo. 
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

(vpogled v Program opremljanja) 

 

Elaborat Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini 

Radovljica. 

 

13. člen 

(veljavnost odloka) 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - 

Uradne objave. 

 

 

Številka: 007-0007/2022 

Datum: 

 Ciril Globočnik 

       ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 15. 9. 2022 

 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 

OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN RA 86 RADOVLJICA, ZA GRADNIKOVO 

(REGIJSKI REŠEVALNI CENTER RADOVLJICA) IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

1. Zakonska podlaga 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21), 

- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), 

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07 in 61/17 – 

ZUreP-2 in 20/19). 

 

2. Obrazložitev  

Program opremljanja obravnava izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

osrednjih površin RA 86 Radovljica, za Gradnikovo (regijski reševalni center Radovljica) in 

merilih za odmero komunalnega prispevka. Določa tudi podlage za odmero komunalnega 

prispevka za novo komunalno opremo. 

 

Na območju je predvidena gradnja objektov v javnem interesu, in sicer se bo izvedlo stavbe s 

sledečimi programi in dejavnostjo:  

− programi Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica, Gasilske zveze in Civilne 

zaščite, 

− programi Rdečega križa, Gorske reševalne službe in Službe nujne medicinske pomoči 

in drugih služb regijskega reševalnega centra, 

− Policijska uprava, 

− dejavnosti javne uprave, izobraževanja ter zdravstva. 

 

Ker gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI) na nepozidanem delu območju 

OPPN še ni izvedena, Program opremljanja zajema: 

 

− komunalno opremo: 

o cestno omrežje s cestno razsvetljavo in kanalizacijo komunalne odpadne vode, 

o vodovodno in hidrantno omrežje, 

o kanalizacijo padavinske odpadne vode, 

o javne površine (javno parkirišče in javne zelenice). 

 

− drugo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI): 
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o elektroenergetsko omrežje, 

o telekomunikacijsko (TK) in KTV omrežje, 

o plinovodno omrežje. 

 

Osnutek odloka programa opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, za Gradnikovo (regijski 

reševalni center Radovljica) in merilih za odmero komunalnega prispevka sta obravnavala 

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja na svoji 23. seji dne 21. 6. 2022 in Občinski svet 

Občine Radovljica na svoji 26. seji dne 22. 6. 2022. 

 

Odbor na osnutek odloka ni imel pripomb, na seji občinskega sveta pa je v razpravi svetniških 

skupin Vojka Jesenko podala pripombo na besedilo odloka, naj se v odloku poenoti izraza: 

»zavezanec« in»investitor«. 

 

Pripomba se upošteva, dodan je 9. člen, ki povzema opredelitev zavezanca v skladu z 

veljavnim zakonom o urejanju prostora, enako je z veljavnim zakonom o urejanju prostora 

usklajen 11. člen odloka, ki opredeljuje postopek odmere komunalnega prispevka.  

 

Poleg navedene spremembe je popravljen 6. člen odloka, in sicer so v predlogu stroški 

usklajeni z rastjo cen v zadnjem času: skupni stroški investicije v novo komunalno opremo na 

obračunskem območju so ocenjeni na 2.320.270 EUR (prej 2.288.086 EUR), obračunski 

stroški investicije v novo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega 

prispevka na obračunskem območju, pa znašajo skupaj 2.216.216 EUR (prej 2.184.031 EUR). 

 

Posledično se v 7. členu spremenijo cene opremljanja na enoto mere. Cena opremljanja 1 m2 

gradbene parcele stavbe z novo komunalno opremo tako znaša 158,99 EUR (prej 156,68 

EUR), cena opremljanja 1 m2 bruto tlorisne površine objekta z novo komunalno opremo pa 

150,83 EUR (prej 148,63 EUR). 

 

Drugi popravki v predlogu odloka so redakcijski. 

 

3. Finančne posledice 

Skladno z 240. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21) se 

komunalni prispevek ne plača za gradnjo objektov, investitor katerih je občina ali pravna 

oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina, kakršni so tudi obravnavani v OPPN za 

območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (Regijski reševalni center 

Radovljica). 

 

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo po tem programu opremljanja bi za objekt 

A (objekt s programom PGD, gasilske zveze in civilne zaščite) na območju FE 1 znašal 

približno 730.000 EUR (površina gradbene parcele 5.330 m2; bruto tlorisna površina stavbe 

3.288 m2). Strošek bo krila občina. 

 

Pripravila:  

Eva Tomaževič 

Višja svetovalka za gradbene zadeve 

 

 

 Mag. Borut Bezjak l.r. 

Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, 

prostor in investicije  

 

Priloge: 

- Program opremljanja – elaborat,  

- grafični prilogi. 


