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V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Bled - 5. 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Romana Starič, 
odd. za prostor in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled -5. 

2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled - 5, v skladu s 
73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 
– UPB in 78/09), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled - 5. 
 

 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

          prof. geografije 
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           Osnutek 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/2006- ZVO-1-UPB-1 in Ur.l. 
RS, št. 70/2008-ZVO-1B), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, 
št. 32/93), 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Ur.l.RS, št. 49/10) 
ter 16. člena Statuta Občine Bled - UPB (Ur.l. RS, št. 67/09),  je Občinski svet občine Bled 
na….  seji dne …. 2011 sprejel 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 

odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled -5 

 
 

1. člen 

V Odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Bled (Ur.l. RS 59/1998, 65/2002, 32/2004, 97/2008 in 104/2009) se prvi 
odstavek 3. člena odloka spremeni tako, da se glasi: 

 
»Na območju naselja Bohinjska Bela ter na območju starega jedra Grad na Bledu, je 
bila izgradnja kanalizacijskega sistema v javnem interesu sofinancirana iz nepovratnih 
sredstev Evropske unije (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj), zato 
gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v 
Občini Bled, na teh  območjih, izvaja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.. Na 
ostalih območjih Občine Bled se gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled izvaja v obliki koncesionirane 
gospodarske javne službe. Izvajalca javne službe sta na osnovi pogodbe pooblaščena, 
da izvajata javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Bled, da gospodarita z javno infrastrukturo, da opravljata vsa dejanja 
in vodita vse postopke, ki so potrebni za opravljanje javne službe, razen tistih, ki jih v 
skladu s tem odlokom izvaja občina in da izvršujeta druga javna pooblastila, ki so jima 
v skladu z zakonom dana s tem odlokom in koncesijskim aktom.« 

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

 
 
 
Številka:  
Bled, dne 
               Župan Občine Bled 
                                                                        Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog, prof. geografije 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
Občina Bled je leta 2002 podelila koncesijo za izgradnjo kanalizacijskega sistema ter čistilne 
naprave kakor tudi koncesijo gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in 
padavinskih voda v občini Bled. Zaradi navedenega je bil Odlok o pogojih ter načinu 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Bled (Uradni list RS 
59/98) dne 5.6.2002 dopolnjen in sicer z določbo, da se gospodarska javna služba odvajanja 
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda izvaja v obliki koncesionirane gospodarske javne 
službe.  
V 11. členu veljavnega novega Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Ur.l. 
RS, št. 49/2010) je navedeno, »da se, ne glede na določitev oblik iz tega odloka, v katerih  se 
zagotavlja posamezna gospodarska javna služba, če je to utemeljeno z javnim interesom, z 
aktom oz. predpisom o načinu izvajanja javne službe lahko določi, da se javna služba izvaja 
v eni od drugih oblik, ki jih dopušča zakon«. 
 
Občina Bled je za operacijo »Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela« in za operacijo »Staro 
jedro Grad« kandidirala in tudi pridobila sredstva Evropske unije, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, na javnih razpisih za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni 
programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Z organom upravljanja Službo Vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sta bili podpisani Pogodbi o sofinanciranju 
obeh operacij.  
Skladno s pogoji prijave za pridobitev sredstev in podpisanimi pogodbami, so pri operacijah 
investicijskega značaja upravičene le investicije v infrastrukturo, katere morajo biti ob 
zaključku operacije v javni lasti. Kot bodoči upravljavec sistema je bilo navedeno javno 
podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.. Prav tako v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, v 
petih letih od zaključka operacije ne sme priti do bistvenih sprememb operacije (ki vplivajo na 
njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju ali javni organizaciji podeli neupravičeno 
prednost ter ki je posledica spremenjene narave lastništva zgrajene infrastrukture). Na 
podlagi navedenega je bil izkazan javni interes, kot izhaja iz 11. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Bled, da se na območjih naselja Bohinjska Bela in 
Starega jedra Grad na Bledu, predmetna javna služba izvaja v javnem podjetju in ne v .obliki 
koncesionirane gospodarske javne službe  
 
Operacija »Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela« je že zaključena, opredeljene cilje oz. 
kazalnike operacije (komunalno opremljena aglomeracija in priključitev prebivalcev na 
kanalizacijski in vodovodni sistem v aglomeraciji) pa je potrebno doseči najkasneje dve leti 
po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo. Posledično je zato po zaključku operacije 
potrebno zagotoviti tudi opravljanje dejavnosti v javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o., 
kot je bilo predvideno. 
 
Pripravili: 
Oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo, 
Oddelek za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 
mag. Romana Starič 
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