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Spoštovani,  

pošiljamo vam naše graje programa opremljanja in gradbenih aktivnosti na območju OPPN Bonetovšče – 

Fajdigovšče in predloge za nujne spremembe. Prosimo, da se zavzamete za rešitev tega problema, saj 

verjamemo, da s svojo strokovnostjo in politično močjo to zmorete. 

 

PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU BONETOVŠČE – FAJDIGOVŠČE (predlog spremembe) 

Splošno o problematiki veljavnega OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče 
Program opremljanja, ki ga je v novembru 2009 izdelal BSI inženiring d.o.o. in je bil sprejet v mestnem 

svetu je že v osnovi sporen, saj obsega rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste z izgradnjo pločnika 

(kategorizirane občinske javne ceste JP78439 in JP784421). Cesta ne služi samo OPPN Bonetovšče – 

Fajdigovšče. Takšne rekonstrukcije se v ostalih predelih občine financirajo izključno iz proačuna in morda 

tudi iz EU sredstev. Bodoči pločnik ob glavni cesti Pod Škabrijelom bodo v glavnem uporabljali mestni 

sprehajalci in pohodniki na Škabrijel tako kot že doslej. OPPN v večji meri ni posegal v parcelacije, kar 

pomeni, da je bilo območje v glavnem razparcelirano pred cca. 40 leti po predhodnem ureditvenem 

načrtu izdelovalca STUDIO AXA. Res pa je, da so črnograditelji pohiteli – poleg teh tudi nekateri s 

prehitevanjem po desni – mimo pravil veljavnih dokumentov in predpisov (za kar pač ne smejo biti 

kaznovani tisti, ki imajo stavbne parcele in čakajo na ustrezne občinske akte že 20 let). Po tem veljavnem 

programu opremljanja pa so nagrajeni. Stroški izgradnje se prenašajo pretežno na novograditelje, kar je 

zagotovo ustavno sporno. Velik del individualne opreme v OPPN -ju sploh ni opredeljen in je prepuščen 

posameznim graditeljem, kot prilagojeno priključevanje na novo infrastrukturo. 

Program opremljanja ne upošteva sklepov Župana o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v 

času javne razgrnitve (pripomb, ki so bile sprejete pozitivno). Program ne upošteva v obračunu odbitek 

površin, ki jih odlok o OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče navaja, npr. ohranitev gozdne površine – geološke 

problematike, ipd. Program bi moral v delilniku stroškov smiselno upoštevati le pripadajoča funkcionalna 

zemljišča ob objektih. Izločiti bi moral tudi površine, ki bodo pod cestno infrastrukturo... 

Trenutno stanje na področju OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče 
Vodovodno in hidrantno omrežje ni bil zgrajeno v skladu z OPPN. Investicija naj bi bila financirana z EU 

sredstvi. Pri takšni rekonstrukciji ceste, kot je predvidena, bo potrebno tudi vodovod ponovno 

rekonstruirati. Prav tako tudi hidrante, ki so v trasi ceste. Mar je bil vodovod grajen na črno? Ali ni to 

podvrženo odloku o OPPN? Kako bo to obravnaval program opremljanja (kakšen bo delilnik stroškov)? V 



času gradnje vodovoda je bila izvedena širitev ceste (verjetno na črno) in to iz sredstev proračuna in v 

času veljavnosti OPPN. Kakšen bo delilnik stroškov? 

Pri navedenem je prišlo tudi do manipulacije z izključitvijo občine, da bi uveljavljala predkupno pravico za 

obcestni pas, ki je bil v letih prvotne parcelacije namensko puščen za širitev ceste. 

Pripravljalci programa so v stroške vštevali tudi minula vlaganja občine, čeprav bo ob rekonstrukciji ceste 

veliko tega uničenega.  

Skratka, program opremljanja je bil že v osnovi neuporaben, zato so tudi Vodovodi in kanalizacija d.d. v 

sodelovanju s KS Kromberk izbrali svojo pot, da se obstoječim prebivalcem zagotovi potrebna 

infrastruktura, zavedajoč se, da obstoječi program ni uresničjiv. 

Pripombe na odgovor MONG na svetniško vprašanje št. 15, 16 in 17: 
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukto v odgovorih navaja, da območje Bonetovšče – 

Fajdigovšče ogroža plazovit teren, razlog pa vidi v nenadzorovani gradnji. Ker so se na tem območju 

„gradnje namnožile čez dopustno mero, si sledijo zemeljski udori in zdrsi“. Sprašujemo, čigave gradnje so 

se namnožile, če je bil OPPN sprejet šele 2010, pa še ta ne dopušča novogradenj. In če je (celoten) teren 

res plazovit, kako občina kljub temu dopušča dopolnilno gradnjo...mimogrede, prav na podlagi geološke 

študije je bila zemljiščem na tem območju v preteklosti spremenjena namenska raba prostora v stavbna 

zemljišča, ki so primarno namenjena za gradnjo ( def.= zemljiška parcela, ki je z OPN namenjena za 

graditev objektov). Glede postopka spreminjanja OPPN dodajamo, da se spremembe na nekaterih 

občinah zgodijo občutno hitreje,  

Predlog skupine graditeljev za rešitev problematike je naslednji, prvi koraki: 

Predlagamo izdelavo takšnega strokovnega programa (OPPN in Programa opremljanja), ki bo v vseh 
pogledih strokoven, pravičen in URESNIČLJIV, ter da bo zainteresiranim omogočena takojšnja gradnja, 
pod pogojem kasnejšega priključevanja na novo zgrajeno infrastrukturo. 

OPPN naj predvsem odpravi pogoj urejenosti komunalne infrastrukture pred pozidavo in naj omogoči 
možnost gradnje samooskrbovanega objekta, kar bo v skladu z novo gradbeno zakonodajo. 

Prav tako naj OPPN odpravi pogoj postopnosti in zaporednosti gradnje, saj občina, kot kaže, nima 
sredstev za gradnjo infrastrukture, od lastnikov pa je nemogoče pričakovati, da se bodo (v teh časih) 
poenotili in sami investirali v izgradnjo celotne infrastrukture. Preko območja je že bil zgrajen vodovod in 
veliko parcel bi z izgradnjo minimalne komunalne oskrbe zadostilo minimalen pogoje. Poleg tega je strah, 
da bi na območju stalo petdeset ali več objektov pretiran, saj je mnogim lastnikom parcel volja že 
usahnila. 

Občina naj čimprej pristopi k pridobitvi  dela cestišča, ki je v OPPN-ju predviden za širitev ceste. 
 

Nadaljnji koraki: 

Potrebno je izdelati idejne zasnove in idejne projekte odvodnje območja, pri čemer je potrebno vključiti 
tudi MOP pri financiranju sanacije vodotokov, hudournikov. Vmesne faze izdelave dokumentacije morajo 
biti v skladu z načelom javnosti predstavljene tudi graditeljem. 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila je potrebno v 
predhodni točki izbrati optimalno racionalno rešitev. 



Določiti maksimalni strošek kompletacije infrastrukture na tem območju, ki bo takšen, da ga bo 
prenesel proračun – NRP, in tudi pravično razdeljen delež stroškov med lastniki parcel in objektov na 
območju OPPN, v obliki komunalnega prispevka. Delež, ki bo bremenil posameznega graditelja mora biti 
v razumnih mejah, sicer je OPPN samo pesek v oči graditeljem, in to že drugič. Iz navedenega sledi, da bo 
potrebno tudi standard komunalne infrastrukture temu prilagoditi. 
 

Glede na trenutne trende realizacije zastavljenege na območju OPPN – nadomestne gradnje, prizidave, 

gradnja vodovoda, asfaltacija...je nujno pristopiti k zgoraj navedenim spremembam, predvsem pa 

spremembe, ki bodo na stavbnih zemljiščih dejansko omogočale gradnjo, realizirati ČIMPREJ.  

 

 


