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2. Uvod 

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja  so obvezne občinske gospodarske javne službe s 

področja ravnanja s komunalnimi odpadki naslednje: 

 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: GJS zbiranja), 

 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: GJS obdelave) in 

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju 

tudi: GJS odlaganja). 

Zakon o gospodarskih javnih službah  določa, da organizacijski način opravljanja občinskih 

gospodarskih javnih služb predpiše lokalna skupnost z odlokom. Občina Bled je izvajanje obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki s koncesijsko pogodbo 

prenesla na koncesionarja.  

 

Družba Saubermacher Slovenija d.o.o. in Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. sta tako na podlagi 

Koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov v občini Bled, podpisane dne 20.3.2015, na območju občine Bled od 1.4.2015 izvajalca 

naslednjih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: 

 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 26. člena koncesijske pogodbe mora koncesionar po izteku 

posameznega koledarskega leta predložiti koncendentu pisno poročilo za preteklo koledarsko leto. 

Pisno poročilo mora vsebovati najmanj podatke o: 

 izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti javne službe, ki je predmet pogodbe, 

določenih s koncesijskim aktom, 

 izpolnjevanju dolžnosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi, 

 vzdrževalnih delih na infrastrukturnih objektih in napravah ter opremi, ki je namenjena 

opravljanju dejavnosti javne službe, 

 stanju infrastrukturnih objektov in naprav ter opreme, ki je namenjena opravljanju 

dejavnosti javne službe, 

 pritožbah uporabnikov storitev dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe in o 

reševanju le-teh, 

 spremenjenih pogojih opravljanja dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe, 

 opravljanju storitev izven obsega dejavnosti javne službe, pri kateri se uporabljajo 

infrastrukturni objekti in naprave ter oprema namenjena opravljanju dejavnosti javne 

službe, vključno s finančnim poročilom o učinkih na stroške opravljanja dejavnosti 

javne službe, 

 vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje te 

pogodbe. 
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3. Osnovni podatki o izvajanju javnih 

služb v letu 2019 

3.1 Območje izvajanja javnih služb 

Območje izvajanja javne službe, za katero je pripravljeno poročilo, predstavlja celotno območje 

Občine Bled. 

        

Osnovni podatki o koncendentu: 

naziv_    _Občina Bled  

naslov_   _Cesta svobode 13 

pošta_    _4260 Bled 

matična številka_  _5883539000 

ID za DDV_   _SI 75845687 

odgovorna oseba_  _Janez Fajfar, župan 

 

Osnovni podatki o območju1: 

površina območja_   _72,3 km2 

število naselij_   _10 

število prebivalcev_  _7.907 (na dan 1.7.2019) 

število gospodinjstev_  _3.233 (na dan 1.1.2018) 

 

3.2 Predmet opravljanja javnih služb 

Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe javni službi obdelave in odlaganja obsegata ravnanje z 

naslednjimi vrstami odpadkov (v nadaljevanju tudi: odpadki): 

 mešanimi komunalnimi odpadki (klasifikacijska št. odpadka: 20 03 01) in  

 kosovnimi odpadki (klasifikacijska številka odpadka: 20 03 07). 

 

Izvajanje javne službe obdelave in odlaganja obsegata predvsem izvajanje naslednjih storitev: 

 prevzem odpadkov na prevzemnem mestu izvajalca javne službe zbiranja določenih 

vrst komunalnih odpadkov v občini Bled, podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. (v 

                                                             
 

1 Vir podatkov: Statistični urad RS, www.stat.si 
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nadaljevanju tudi: koncesionar zbiranja), in prevoz odpadkov od mesta prevzema do 

oddaje odpadkov v obdelavo, 

 predhodno skladiščenje odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove obdelave, 

 obdelava odpadkov, 

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov na odlagališču nenevarnih 

odpadkov, 

 ostale spremljajoče storitve potrebne za ustrezno izvedbo predmeta koncesijske 

pogodbe.  

 

3.3 Količine prevzetih odpadkov v letu 2019 

V obdobju med 1.1.2019 in 31.12.2019 smo od koncesionarja zbiranja prevzeli 1.408.510 kg 

odpadkov, ki so bili zbrani na območju občine Bled. Podrobni podatki o prevzetih odpadkih po 

posamezni vrsti odpadka po mesecih so prikazani v spodnji tabeli: 

 

Mešani 
komunalni 

odpadki 
 skupaj (kg) 

Kosovni 
odpadki  

skupaj (kg) 

Prevzeto 
skupaj (kg) 

Skupaj 1.238.320 170.190 1.408.510 

1 80.380 8.140 88.520 

2 76.880 8.620 85.500 

3 77.780 17.700 95.480 

4 92.920 11.120 104.040 

5 111.040 17.180 128.220 

6 113.380 21.400 134.780 

7 140.020 14.360 154.380 

8 161.660 9.320 170.980 

9 110.320 12.480 122.800 

10 118.260 26.030 144.290 

11 83.520 17.280 100.800 

12 72.160 6.560 78.720 

 

Za vse prevzete mešane komunalne in kosovne odpadke smo zagotovili obdelavo in odlaganje 

skladu s predpisi. 

 

Glede na leto 2018 smo v letu 2019 prevzeli skupaj 6.290 kg oz. 0,4% več odpadkov, kot leta 2018. 

Od tega je bilo nekaj manj mešanih komunalnih odpadkov in nekaj več kosovnih odpadkov, kot 

leta 2018.  

V kolikor pa primerjamo prevzete količine leta 2014 in 2019 pa lahko ugotovimo, da smo leta 2019 

prevzeli za kar 6,1% več odpadkov. Podatki o prevzetih količinah odpadkov po vrsti odpadka so 

prikazani v spodnji tabeli: 
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Leto  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Mešani komunalni odpadki 
(kg) 

1.188.730 1.104.480 1.151.940 1.175.360 1.244.460 1.238.320 

Kosovni odpadki (kg) 139.390 90.380 107.160 140.640 157.760 170.190 

Skupna vsota 1.328.120 1.194.860 1.259.100 1.316.000 1.402.220 1.408.510 

 

3.4 Cene izvajanja storitev 

Cena izvajanja storitev je bila v skladu s predpisi oblikovana na podlagi Elaborata o oblikovanju 

cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v 

občini Bled (z dne 10.12.2014) in potrjena s strani Občinskega sveta Občine Bled, na 4. seji, dne 

17.3.2015. Cena je bila v veljavi do 1.7.2019. 

Cena, ki je bila v veljavi od 1.7.2019, pa je bila oblikovana na podlagi Elaborat o oblikovanju cen 

izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju 

občine Bled za leto 2019 in leto 2020 (ELAB-BL-03/19-20, 5.6.2019) in potrjena s strani 

Občinskega sveta Občine Bled, na 4. seji, dne 11.6.2019. 

 

Potrjene cene (brez DDV), ki so se uporabljale v letu 2019 so tako bile: 

Do 1.7.2019: 

1. Cena za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov: 

Cena javne infrastrukture_ _0,00000 €/kg 

Cena storitve_   _0,09220 €/kg 

SKUPAJ_    _0,09220 €/kg 

2. Cena za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 

Cena javne infrastrukture_ _0,00000 €/kg 

Cena storitve_   _0,13310 €/kg 

SKUPAJ_    _0,13310 €/kg 

3. SKUPAJ: 

Cena javne infrastrukture_ _0,00000 €/kg 

Cena storitve_   _0,14420 €/kg 

SKUPAJ_    _0,14420 €/kg 

 

Od 1.7.2019 naprej: 

1. Cena za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov: 

Cena javne infrastrukture_ _0,00000 €/kg 

Cena storitve_   _0,11078 €/kg 

SKUPAJ_    _0,11078 €/kg 

2. Cena za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 

Cena javne infrastrukture_ _0,00000 €/kg 
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Cena storitve_   _0,16796 €/kg 

SKUPAJ_    _0,16796 €/kg 

3. SKUPAJ: 

Cena javne infrastrukture_ _0,00000 €/kg 

Cena storitve_   _0,17683 €/kg 

SKUPAJ_    _0,17683 €/kg 

Obračun storitev obeh javnih služb je uporabnikom storitev v imenu in za račun koncesionarjev 

obdelave in odlaganja odpadkov na podlagi medsebojne pogodbe izvajal koncesionar zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov, podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. 

 

4. Izpolnjevanje pogojev in dolžnosti 

za izvajanje javnih služb 

4.1 Izpolnjevanje pogojev za izvajanje javnih 

služb 

Pogoji za opravljanje dejavnosti javne službe so določeni v Odloku o načinu opravljanja obvezne 

lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, 

št. 27/2012): 

 da je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,  

 da je koncesionar organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne 

službe,  

 da koncesionar razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,  

 da ima koncesionar ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom 

predpisana.  

Koncesionarja izpolnjujeta tudi vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so navedeni v koncesijski 

pogodbi. 
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4.2 Izpolnjevanje dolžnosti za izvajanje javnih 

služb 

V spodnji tabeli je navedeno izpolnjevanje dolžnosti za izvajanje javnih služb v letu 2019 na podlagi 

sklenjene koncesijske pogodbe: 

 

DOLŽNOSTI KONCESIONARJA  
PO KONCESIJSKI POGODBI 

IZPOLNJEVANJE 
DOLŽNOSTI V LETU 2019 

Izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu 
z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in 
zagotavljati uporabnikom enakopravno, trajno in 
nepretrgano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno 
opravljanje dejavnosti javne službe, v skladu s predpisi 
in v javnem interesu 

DA 

Upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative 
in standarde, povezane z izvajanjem dejavnosti javne 
službe 

DA 

Zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v 
letu 

DA 

Kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati 
in/oziroma vzdrževati infrastrukturne objekte in 
naprave ter opremo in druga sredstva, ki je namenjena 
izvajanju dejavnosti javne službe 

DA 

Vzdrževati infrastrukturne objekte in naprave ter 
opremo tako, da se, ob upoštevanju časovnega 
obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost 

DA 

Prevzem  v  upravljanje vso komunalno 
infrastrukturo, ki jo je ali jo bo zgradil koncendent, 
koncesionar pa jo bo uporabljal pri izvajanju javne 
službe 

Za potrebe opravljanja javne službe 
uporabljamo samo lastno 
infrastrukturo. 

Po izgradnji prenesti v posest koncendenta 
infrastrukturne objekte in naprave, če ni vnaprej s 
pogodbo ali s predpisi drugače določeno 

Za potrebe opravljanja javne službe 
uporabljamo samo lastno 
infrastrukturo. 

Sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 
opravljanje storitev, ki so predmet dejavnosti javne 
službe ali v povezavi z njo 

Z uporabniki storitev nismo sklepali 
pogodb, saj je v njihovem imenu 
sklenjena koncesijska pogodba z 
Občino Bled. 

Skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem dejavnosti javne službe 

DA 

Oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarife 
storitev 

DA 

Obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-
ti uvedeni s predpisom ter zagotoviti povračilo 
nastalih stroškov obračuna storitev, izterjave 
neplačnikov, reševanja pritožb uporabnikov 

Pristojbine in drugi prispevki v letu 
2019 niso bili uvedeni. Stroški 
obračuna, izterjave neplačnikov ter 
reševanja pritožb uporabnikov so 
sestavni del cene storitev. 
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DOLŽNOSTI KONCESIONARJA  
PO KONCESIJSKI POGODBI 

IZPOLNJEVANJE 
DOLŽNOSTI V LETU 2019 

Pripravljati projekte za pridobivanje finančnih 
sredstev iz drugih virov 

Za potrebe opravljanja javnih služb 
na območju Občine Bled nismo 
pripravljali projektov za pridobivanje 
finančnih sredstev iz drugih virov, 
prav tako s strani občine nismo 
prejeli predlogov za pripravo takih 
projektov. 

Vodenje evidenc v zvezi z opravljanjem dejavnosti 
javne službe, usklajenih z občinskimi evidencami 

S strani občine nismo prejeli zahtev 
za vodenje evidenc. Evidenco 
uporabnikov storitev vodi 
koncesionar zbiranja komunalnih 
odpadkov. 

Ažurno in strokovno vodenje poslovnih knjig DA 

Priprava ustreznih poslovnih načrtov, letnih 
programov in dolgoročnega plana izvajanja dejavnosti 
javne službe, letna poročila, kakor tudi druge 
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti 

DA 

Poročati koncendentu o izvajanju koncesije DA 

Omogočati koncendentu nemoten nadzor nad 
izvajanjem dejavnosti javne službe 

DA 

Obveščati druge pristojne občinske in republiške 
organe o kršitvah 

V letu 2019 ni bilo kršitev, ki bi jih 
prijavljali kot koncesionar. 

Voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in 
računovodskimi standardi, če opravlja drugo dejavnost 
pa voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, 
ki ureja gospodarske družbe 

DA 

Koncendentu omogočiti in dovoliti nemoten in 
neoviran nadzor nad poslovanjem in izvajanjem 
dejavnosti javne službe 

DA 

V primeru obstoja resne ali neposredne nevarnosti za 
življenje, zdravje ali premoženje uporabnikov 
nemudoma obvestiti pristojne občinske in republiške 
organe 

V letu 2019 ni bilo resne ali 
neposredne nevarnosti za življenje, 
zdravje ali premoženje uporabnikov. 
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5. Ostala pojasnila 

5.1 Vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih 

ter opremi 

Pri izvajanju javnih služb uporabljamo lastno infrastrukturo, ki smo jo vzdrževali v skladu z navodili 

in priporočili proizvajalcev. 

 

5.2 Stanje infrastrukturnih objektov in naprav ter 

opreme 

Objekti, naprave in oprema, ki se je uporabljala za izvajanje javne službe, je v lasti koncesionarjev 

obdelave in odlaganja in je bila v času obratovanja redno vzdrževana in čiščena tako, da je njeno 

stanje ustrezno in v celoti služi svojemu namenu. 

 

5.3 Pritožbe uporabnikov storitev dejavnosti 

javne službe 

V času opravljanja javnih služb z območja Občine Bled nismo prejeli nobene pisne in/ali ustne 

pritožbe na opravljanje storitev dejavnosti javne službe. 

 

5.4 Spremenjeni pogoji opravljanja dejavnosti 

V času opravljanja dejavnosti javne službe na območju Občine Bled ni bilo spremenjenih pogojev 

opravljanja dejavnosti. Dejavnost javnih služb je potekala nemoteno. 

 

5.5 Opravljanje storitev izven obsega dejavnosti 

Opravljanje storitev izven obsega dejavnosti javne službe, pri kateri bi se uporabljali infrastrukturni 

objekti in naprave ter oprema namenjena opravljanju dejavnosti javne službe, vključno s finančnim 

poročilom o učinkih na stroške opravljanja dejavnosti javne službe, ni bilo. 
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Pri opravljanju javnih služb, kot koncesionar nismo uporabljali infrastrukturnih objektov, naprav 

in opreme, ki bi bila last Občine Bled, zato zaradi tega niso nastajali nobeni finančni učinki. 

 

5.6 Ostale okoliščine, ki lahko neposredno ali 

posredno vplivajo na izvajanje koncesijske 

pogodbe 

Javna služba se je izvajala skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo. Ostalih neposrednih ali 

posrednih okoliščin, ki bi vplivale na izvajanje koncesijske pogodbe, ni bilo. 

 

6. Zaključek 

Izvajalca/koncesionarja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v 

občini Bled, podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. in Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., na 

podlagi drugega in tretjega odstavka 26. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne lokalne 

gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Bled koncendentu, Občini Bled, posredujeta to pisno 

poročilo za preteklo koledarsko leto (leto 2019) glede izvajanja zgoraj navedenih javnih služb. 

 

 

 


