Letno poročilo koncesionarja WTE Projektna družba Bled d.o.o.
Razvoj koncesijskega projekta Bled in Gorje v letu 2020

Poročilo za obdobje: 01.01.2020 do 31.12.2020

1.1 Obratovanje sistema za čiščenje in odvajanje v občini Bled
Za celoten kanalizacijski sistem in centralno čistilno napravo (v nadaljevanju CČN)
Bled - Gorje trenutno skrbita dva redno zaposlena delavca, ki opravljata naslednje
naloge:
-

vzdrževanje fekalne kanalizacije
vzdrževanje črpališč
vzdrževanje in nadziranje čistilne naprave
čiščenje okolice črpališč in čistilne naprave
preverjanje priključitev
preverjanje prisotnosti tujih voda v ločenem kanalizacijskem sistemu
mehansko čiščenje sistema
snemanje sistema
praznjenje grezničnih gošč v okviru izvajanja javne službe
priprava dokumentacije za izdajanje projektnih pogojev

Za občini Bled in Gorje imamo organizirano skupno 24-urno dežurno službo.
1.2 Delovanje CČN v letu 2020
CČN Bled - Gorje je neprekinjeno delovala celo leto 2020. Delovanje je bilo stabilno,
kar dokazujejo dobri letni učinki čiščenja, ki jih dosegamo na laboratorijskih analizah.
Dotoke zaradi starih mešanih sistemov uravnavamo preko razbremenilnikov visokih
voda, tako zagotavljamo stabilno in obvladljivo količino odpadnih voda na CČN.
Na CČN Bled - Gorje imamo tudi mesečne kontrole delovanja CČN s strani
eksternega pooblaščenega laboratorija. Pri teh kontrolah se meri posamezna količina
izločenih snovi in elementov iz odpadne vode.
V spodnjih tabeli je prikazan zbir povprečnih letnih učinkov čiščenja:
Tabela 1.2.1. Letni povprečni učinek čiščenja
Parameter

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KPK

97,2%

96,5%

96,5%

97,01%

97,39%

97,81%

92,37%

96,57%

97,58%

BPK5

99,1%

99,2%

98,9%

99,25%

99,19%

99,34%

98,45%

99,22%

98,85%

Fosfor

82,0%

76,7%

65,7%

71,11%

81,97%

80,70%

88,32%

76,53%

78,52%

Nskup

82,1%

85,5%

86,3%

88,95%

88,29%

81,05%

75,40%

66,76%

86,78%

Rezultati učinka čiščenja kažejo na stabilno delovanje CČN, obenem pa so doseženi
procenti čiščenja daleč pod mejami, katere nam predpisuje država.
1.3 Mulj
V letu 2020 je na CČN Bled – Gorje v procesu čiščenja nastalo 788,34 ton mulja. Vso
količino sta odstranili podjetji Saubermacher in Allba v skladu z zakonodajo. Ravno
tako podjetje Saubermacher prevzame vse ostale odpadke iz grabelj in maščobnika.
Količina mulja je v primerjavi s prejšnjim letom padla zaradi upada turističnih nočitev
na podlagi razglašene epidemije virusa covid-19.

1.4 Fekalije
V letu 2020 smo nadaljevali s sistematičnem odvozom grezničnih gošč v skladu z
Uredbo (Ur.l. RS, št. 98/15 in 76/17). Tako smo v letu 2020 na CČN Bled - Gorje
očistili 726,50 m3 grezničnih gošč.
1.5 Nadzor čistilne naprave
1.5.1 Vzorčenje
Odpadne in očiščene odpadne vode nadzira pooblaščen nadzor s strani države,
obenem pa analizo opravljamo tudi sami, kajti le tak način omogoča reden nadzor
nad delovanjem čistilne naprave ter pravočasne korekture procesa čiščenja.
Tak način dela in kontrole nam omogoča visoko stopnjo zanesljivosti ter dobre
rezultate čiščenja.
Rezultati državnih monitoringov so analizirani ter prikazani v letnem poročilu. Vsi
podatki so arhivirani na CČN, kjer je mogoče vsa poročila dobiti na vpogled.
Dotok komunalnih odpadnih voda
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

KPK
[mg/l]
1250
490,5
552
1008
566
524,5
221
745
275
206
418
547

BPK5
[mg/l]
586
170,5
239
484
258
238
94,4
400
126,05
95,8
229,6
212

Nskup
[mg/l]
53,9
44,42
44,4
54,6
49,6
58,2
34,6
74,3
34,4
20,7
38,4
82

Pskup
[mg/l]
8,6
5,4
3,29
6,03
5,36
5,2
3,52
7,91
3,68
2,28
4,15
8,51

Ta tabela prikazuje izpustne vrednosti v vodotok Savo Bohinjko. Vse vrednosti so
absolutno pod dovoljeno vrednostjo, kar dokazuje kvalitetno delovanje čistilne
naprave.

Vrednosti v izpustu komunalne iz CČN
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

KPK
[mg/l]
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30

BPK5
[mg/l]
<3
6,26
<3
<3
<3
3,26
<3
3,04
6,34
<3
<3
4,61

Nskup
[mg/l]
15,1
15,35
5,32
5,41
5,75
5,51
<3
7,93
<3
3,52
<3
<3

Slike iztoka iz CČN Bled - Gorje v Savo Bohinjko

Pskup
[mg/l]
1,44
1,31
0,49
1,12
1,18
1,46
1,44
1,08
0,64
0,73
1,29
1,44

1.5.2 Vodenje vzdrževanja
V preteklem letu 2020 smo kljub rednemu in preventivnemu vzdrževanju in strojnemu
čiščenju črpališč zabeležili 7 okvar. V tem času smo izvedli preko 495 ur rednega in
preventivnega vzdrževanja vključno s pregledi črpališč.
Kljub opozarjanju prebivalcev, kaj je najhujši sovražnik črpališč, se trend vzroka okvar
nadaljuje. Najpogostejši vzrok okvar so mehanski delci – vložki, plenice, osvežilni ročki,
razne krpe in oblačila, ki ne sodijo v javno kanalizacijo. Za nekatere se celo sprašujemo,
kako so sploh prišli vanjo. Na primer čevlji, kavbojke, kamen dimenzije skoraj kot cev, les,
strešniki, asfalt itd. Zaradi teh mehanskih odpadkov prihaja do zamašitev, poškodb črpalnega
dela in defekta cele črpalke.
Kot izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Bled smo v letu 2020
opravili vse zakonsko predpisane monitoringe iztočnih voda in oddali v predpisanem roku
vsa letna poročila IJSVO.

1.5.3 Mesečna poročila vzdrževalnih del na CČN Bled - Gorje v letu 2020
POROČILO 1/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu januarju so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 45 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Menjava krmilnika v črpališču Ulica 1.grupe odredov. Okvara črpalke v
Regatnem centru. Pri črpališču Kazina še vedno niso v celoti odpravljene pomanjkljivosti iz zapisnika
pregleda v letu 2017. Opravljali so se redni pregledi sistema po različnih lokacijah.
Na čistilni napravi Bled so se začela dela pri urejanju okolice. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda. Vzdrževanje opreme poteka po programu.

BLED 31.01.2020
Homec B.

POROČILO 2/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu februarju so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 40 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Okvara spodnjega dela – sekača in kontaktorja s pomožno enoto v
črpališču Koritno spodaj. Menjava tesnila na zaklepu v črpališču Ulica 1.grupe odredov in Ribno
vežice. Opravljali so se redni pregledi sistema po različnih lokacijah.
Na čistilni napravi Bled okvara črpalke za povratni mulj – ležaj in tesnilni set. Redno se opravljajo
tedenske analize dotočnih in iztočnih odpadnih voda. Neznani storilec je v javno kanalizacijo spustil
večjo količino maščob. Čiščenje bazena – plavajoče maščobe. Vzdrževanje opreme poteka po
programu.

BLED 28.02.2020
Homec B.

Črpališče 1. grupe odredov

Maščobe na ČN Bled – Gorje

POROČILO 3/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu marcu so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 24 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Na čistilni napravi Bled so se izvajajo redna dela. Redno se delajo
tedenske analize dotočnih in iztočnih odpadnih voda. Vzdrževanje opreme poteka po programu.
Zaradi razglašene epidemije covid-19 je bil obseg dela omejen.

BLED 31.03.2020
Homec B.

POROČILO 4/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu aprilu so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 27 ur. Menjava glavnih varovalk za črpališče
Rečica. Pregled strojne in elektro opreme v črpališčih, ter čiščenje elektro omar.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda.
Zaradi razglašene epidemije covid-19 je bil obseg dela omejen.
BLED 30.4.2020
Homec B.

POROČILO 5/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu maju so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč za katere smo porabili 24 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Okvare na črpališčih Megre in Dobe. Košnja trave ob črpališčih in
čiščenje el. omar. Urejanje okolice na ČN. Menjava varovalk črpališče Cerkev Boh. Bela.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda.
Zaradi razglašene epidemije covid-19 je bil obseg dela omejen.

BLED 30.5.2020
Homec B.

POROČILO 6/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled – Gorje
V mesecu juniju so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 52 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Okvara na črpališču Dobe. Popravilo tekača na črpalki. Kontrola
kanalizacije med deževjem na območju Ribnega. Tesnjenje pokrova na Prešernovi. Redno čiščenje.
Košnja trave okoli črpališč. Pregled in ureditev javljalnikov napak po elektro omarah pri črpališčih v
občinah Bled in Gorje. Trasiranje – zakoličba odsekov po naročilu izvajalcev.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda.

BLED 30.6.2020
Homec B.

POROČILO 7/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu juniju so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 49 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Košnja trave okoli črpališč. Začetek dimljenja na Črtomirovi in Mladinski.
Iskanje napak pri priključevanju na sistem. Menjava elektro elementov v el. omari črpališča Cerkev na
Bohinjski Beli. Pregled in ureditev elektro omar pri črpališčih v občinah Bled in Gorje Trasiranje –
zakoličba trase kanalizacije v Selu pri Bledu. Okvara frekvenčnega regulatorja za črpalko povratnega
blata. Čiščenje objektov na ČN Bled.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda.

BLED 31.7.2020
Homec B.
Dimljenje Črtomirova – priklop meteorne vode v fekalni kanal

POROČILO 8/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu avgustu so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 55 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Okvare na črpališčih Selo pri Bledu in Obrne. Okvara krmilne enote in
mehkega zagona. Košnja trave okoli črpališč. Zamašitev črpalke na vhodnem črpališču. Posodobitev
in servis frekvenčnega regulatorja za črpalko povratnega blata. Čiščenje objektov na ČN Bled.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda.
BLED 31.8.2020
Homec B.

POROČILO 9/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu septembru so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 44 ur. Košnja trave okoli črpališč. Strojno
čiščenje kanalizacije na relaciji Mladinski. Menjava inox pokrova in okvirja na črpališču Dobe. Pregled
strojne in elektro opreme v črpališčih in elektro omarah. Iskanje priključkov na starem sistemu.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda.

BLED 30.9.2020
Homec B.

POROČILO 10/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu oktobru so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč za katere smo porabili 35 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Črpališče Sebenje vdor padavinskih voda v črpališče. Čiščenje
kanalizacije na Rečici. Na čistilni napravi Bled povečana kontrola delovanja zaradi vremenskih
pogojev – dež.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda. Čiščenje objektov na ČN Bled.

BLED 30.10.2020
Homec B.

POROČILO 11/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu novembru so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 45 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Okvara črpališča Kamp. Menjava FID stikala. Čiščenje peska in montaža
zapornice v vhodnem črpališču na ČN Bled.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda.

BLED 30.11.2020
Homec B.
Očiščeno vhodno črpališče in montaža zapornice

Pesek in ostanki čiščenja vhodnega črpališča

POROČILO 12/2020 vzdrževanje kanalizacije in centralne čistilne naprave Bled - Gorje
V mesecu decembru so bile na kanalizacijskem sistemu Bled opravljene naslednje aktivnosti:
Redno strojno čiščenje črpališč, za katere smo porabili 55 ur. Pregled strojne in elektro opreme v
črpališčih in elektro omarah. Izpad napetost črpališče Koritno. Na čistilni napravi Bled dela pri urejanju
okolice in notranjih prostorih. Servisna dela na fekalni postaji Huber. Pri črpališču Kazina še vedno
niso v celoti odpravljene pomanjkljivosti iz zapisnika pregleda v letu 2017.
Na čistilni napravi Bled so se opravljala redna vzdrževalna dela. Redno se opravljajo tedenske analize
dotočnih in iztočnih odpadnih voda.

BLED 31.12.2020
Homec B.

Servisna dela na fekalni postaji Huber

Sistematični pregled priklopov objektov na kanalizacijski sistem in vzpostavitev
grafičnega prikaza le teh na katastrskih podlagah

2.1 Problematika odpadnega blata

Kot koncesionar smo se s koncesijsko pogodbo št. 35306-1/99, sklenjeno 30.5.2002,
zavezali poskrbeti za ustrezno odstranjevanje blata iz čistilne CČN Bled – Gorje. Od marca
2008 poslovno sodelujemo s podjetjem Saubermacher Slovenija d.o.o., tako da le ta
prevzema in odstranjuje blato oziroma mulj, torej odpadek s klasifikacijsko številko 19 08 05,
ki nastaja na čistilni CČN Bled - Gorje. Sodelovanje s podjetjem Saubermacher Slovenija
d.o.o. je potekalo brez težav do septembra 2019.

Saubermacher Slovenija d.o.o. nas je z dopisom z dne 10.9.2019 obvestil, da nam
odpoveduje sklenjeno Pogodbo o prevzemu blata iz čistilne naprave Bled z dne 20.3.2008.
Kot razlog odpovedi pogodbe je navedel, da je zaradi zaostritve okoljske politike Madžarske,
prekinjeno sodelovanje z njegovim poslovnim partnerjem iz Madžarske, ki jim zagotavlja
predelavo in odlaganje odpadkov. Omenjena problematika se je pojavila na območju celotne
Slovenije. Zaradi konstante rasti cen odvoza odpadnega blata pri podjetju Saubermacher
d.o.o. (zadnja ponudba je bila 203,50 EUR) smo sodelovanje prekinili in pogodbo podpisali z
podjetjem Allba d.o.o. ter dosegli znižanje cene napram prejšnjemu letu na 183,50 eur na
tono odpeljanega blata.

Tabela prikazuje razvoj cen blata:
Datum
1.12.2019
1.01.2020
1.02.2020
1.03.2020
1.04.2020
1.05.2020
1.01.2021

Cena/tono
95,00 eur
95,00 eur
115,20 eur
145,20 eur
145,20 eur
198,50 eur
183,50 eur

Koncesijska pogodba v 2. odstavku 13. člena Spreminjanje nadomestila določa, da če se
spremeni višina elementov in stroškov za obratovanje in vzdrževanje sistema javne
kanalizacije, ki so navedeni v strukturi stroškov iz priloge 5.3, se lahko višina nadomestila na
zahtevo ene od pogodbenih strank spremeni. Koncedent k vsaki spremembi daje soglasje,
odločitev o začetku postopka pa sprejme koncedent v roku 15 delovnih dni od vložitve
zahteve za izdajo soglasja. Koncesionarjevo nadomestilo je potrebno določiti na novo, če se
obratovalni stroški sistema javne kanalizacije v primerjavi z obratovalnimi stroški ob začetku
veljavnosti pogodbe zaradi spremenjenih tehničnih in ekonomskih razlogov dokazano zvišajo
za več kot 3%, računano v EURO.
Povišanje cene odvoza blata, ki predstavlja poleg električne energije enega največjih
stroškov obratovanja, znaša skoraj 100 % glede na ceno v prejšnjih letih. Dejstvo je, da kot
koncesionar ne moremo pokrivati take razlike v ceni, saj za to ni temelja v določilih
koncesijske pogodbe.
Z Občino Bled in Občino Gorje smo trenutno še vedno v dogovarjanju za uskladitev cene na
področju odpadnega blata.

3.1 Plan dela za leto 2021
1. Izvedene investicije v letu 2020 na območju občine Bled
Občina Bled je iz proračunskih sredstev v letu 2020 zgradila naslednje kanalizacijske
sisteme:
-

nadaljevanje izgradnje fekalnega kanalizacijskega sistema na območju
Mala Zaka - Za gradom;
obnova ločenega kanalizacijskega sistema na območju Triglavske ulice (KS Rečica),
izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema na Razgledni cesti,
izgradnja tlačnega fekalnega cevovoda na območju prireditvenega prostora Ribno,
dograditev fekalnega kanalizacijskega sistema na območju Ceste Gorenjskega
odreda,
sanacija fekalnega kanalizacijskega sistema pri Mrakovi domačiji na Rečici,
manjša sanacijska dela na obstoječem kanalizacijskem sistemu na območju občine
Bled.
2. Plan dela 2021 in dalje

-

izgradnjo fekalnega in meteornega kanalizacijskega sistema na območju ZN Koritno
sočasno z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture in cesto;
nadaljevanje in zaključek izgradnje fekalnega kanalizacijskega sistema skupaj s
fekalnim črpališčem na območju Mala Zaka – Za gradom;
izvedba ločenega kanalizacijskega sistema na območju Razgledne ceste skupaj s
fekalnim črpališčem;
nadaljevanje obnove meteorne kanalizacije na območju Ribno – Šolska ulica;
izgradnja meteorne kanalizacije na krajših odsekih občinskih cest.

V izdelavi je projektna dokumentacija za:
izvedbo ločenega kanalizacijskega sistema na območju Izletniške ulice v Ribnem
skupaj z ureditvijo ceste;
izvedbo meteornega kanalizacijskega sistema na območju Za žago;
v postopku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za fekalni kanalizacijski sistem na
območju Pod Kozarco;
izvedbo ločenega kanalizacijskega sistema na območju Dob - Betin v sklopu JRC;
novelacija projekta ločenega kanalizacijskega sistema na območju Kolodvorske ulice.

4.1 Finančno poročilo za leto 2020
V letu 2020 je WTE Projektna družba Bled d.o.o. občini zaračunavala storitve čiščenja in
odvajanja odpadnih voda v občini Bled na osnovi pogodb. Občina Bled je svoje obveznosti
poravnavala v valutnih rokih.
Od občine Bled je bilo prejeto skupaj neto 758.524,98 €, od tega:
- 585.995,48 € na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda
- 172.529,50 € povišanih fiksnih obratovalnih stroškov za kritje najemnine kanalizacije,
ki je v občinski lasti
Sredstva so bila porabljena :
- 172.529,50 € je bilo plačanih občini za najem njihovega dela kanalizacijskega sistema
- 235.682,12 € predstavlja poplačilo koncesionarju za vloženi kapital
- 350.313,36 € je bilo plačanih podjetju ČD – SHW d.o.o. za plačilo storitev
obratovanja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema za občino Bled
Stroški izvajanja storitev v letu 2020
Na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l .RS 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 ) smo kot
izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda dolžni enkrat letno izdelati Elaborat o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in ga
posredovati Ministrstvu za okolje in prostor ter občini Bled.
Obratovalni stroški, navedeni v spodnji tabeli, so sestavni del elaborata iz Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur.l. RS 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19),ki je začela veljati 01.01.2013. Kot
izvajalci javne službe poročila iz navedene uredbe, ki vključuje tudi elaborat, vsako leto
posredujemo ministrstvu in občini Bled .
Stroški obratovanja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema, predstavljeni v spodnji tabeli
so sestavni del Elaborata in so razdeljeni v skladu z navedeno uredbo.
Glavne stroške predstavljajo:
- stroški električne energije
- stroški ravnanja z blatom
- stroški kemikalij za delovanje čistilne naprave
- stroški predpisanih monitoringov
- stroški dela delavcev
- stroški rednih servisov in vzdrževanja na čistilni napravi
- stroški čiščenja kanala in črpališč na kanalizacijskem sistemu
- storitve vzdrževanja kanala in servis črpalk

Stroški obratovanja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v letu 2020:
Obračunski stroški izvajanja storitev 2020
v Eur
1.
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV
1.1.
Neposredni stroški
1.1.1.
Neposredni stroški mat. in st.
električna energija
kemikalije za delovanje ČN
monitoring
ravnanje z odpadnim blatom
alarmni sistem
pregledi in čiščenja kanal in črpališč
rez. Deli
material
redni servisi in meritve na ČN
storitve vzdrževanja kanala in servis črpalk
drugo
1.1.2.
Neposredni str. dela
str. plač in nadomestil
1.1.3.
Drugi neposredni str.
stroški avtomobil
str. Telefonov
varstvo pri delu in zašč. Sredstva
1.2.
Posredni stroški
1.2.1.
Posredni str.materiala
1.2.2.
Posredni stroški amort.
1.2.3.
Posredni str. storitev
1.2.4.
Posredni str. dela
1.3.
Splošni nab.-prod. str.
1.3.1.
Spl.nab. pr. str. materiala
1.3.2.
Spl. nab. prod. str. amorti.
1.3.3.
Spl. nab. prod. str. storitev
1.3.4.
Spl. nab. prod. str. dela
1.4.
Splošni upravni str.
1.4.1.
Spl. upr. str. materiala
1.4.2.
Spl. upr. st. am.
1.4.3.
Spl. upr. str. storitev
1.4.4.
Spl. upr. str. dela
1.5.
Obresti zaradi financiranja opr.stor.
1.6.
Drugi poslovni odhodki

BLED
ČN
KANAL
275.685 107.642
230.510
85.803
197.358
52.505
40.009
12.940
8.197
0
11.510
0
114.503
0
0
946
0
30.007
1.687
513
2.628
3.466
13.731
0
0
4.437
5.092
195
28.861
29.006
28.861
29.006
4.291
4.291
2.546
2.546
784
784
962
962
7.973
7.008
178
178
5.171
5.756
1.075
1.075
1.550
18.601
7.416
215
74
351
122
9.090
4.123
8.945
3.097
18.601
7.416
215
74
351
122
9.090
4.123
8.945
3.097
0

0

1. Električna energija zajema stroške električne energije na čistilni napravi za samo
delovanje čistilne naprave, stroške električne energije stavbe na čistilni napravi in
stroške električne energije črpališč na kanalizacijskem sistemu.
2. Kemikalije za delovanje čistilne naprave zajemajo strošek kemikalij, ki so potrebne za
nemoteno in redno delovanje čistilne naprave (flokulant, železov klorid).

3. Strošek monitoringov zajema monitoringe, ki so s strani države predpisani redni
pregledi delovanja čistilne naprave in so zakonsko obvezni, njihovi rezultati so
kontrolirani s strani inšpekcijskih služb.
4. Ravnanje z odpadnim blatom predstavlja v sklopu stroškov največji strošek. Zajema
odvoz in uničenje blata s strani pooblaščenega izvajalca.
5. Strošek alarmnega sistema zajema telefonsko naročnino za javjalnike in vzdrževanje
tega sistema. Alarmni sistem je montiran na vseh črpališčih kanalizacijskega sistema
in omogoča 24 – urni nadzor.
6. V stroških pregledov in čiščenja kanalizacijskega sistema so zajeti stroški TV
pregledov, rednega in izrednega čiščenja, odstranjevanja zamašitev in rednih
pregledov kanalizacije in črpališč. V te stroške je vključena tudi deratizacija
kanalizacijskega sistema. Sistem se pregleduje in čisti preventivno po predhodnem
letnem planu
7. Stroški materiala in rezervnih delov zajemajo stroške pomožnega materiala in
manjših rezervnih delov, ki so potrebni za redno delovanje čistilne naprave in za
redno vzdrževanje in popravila kanalizacijskega sistema.
8. Redni servisi in meritve na ČN so predpisani s strani proizvajalcev opreme,
predpisane pa so tudi meritve naprav na ČN.
9. Storitve vzdrževanja kanala in servis črpalk predstavljajo redna in izredna
vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu, popravila črpalk in nabavo
nadomestnih delov
10. Neposredni stroški dela zajemajo stroške plač in nadomestila zaposlenih,
zdravstvene preglede in predpisana cepljenja zaposlenih na čistilni napravi in
kanalizacijskem sistemu.
11. V drugih neposrednih stroških so zajeti stroški službenega avtomobila (stroški
amortizacije avtomobila, goriva, stroški materiala za avtomobil ter stroški vzdrževanja
avtomobila), stroški telefona (stroški stacionarnega telefona na ČN in mobilnih
telefonov zaposlenih, ki so dosegljivi v času 24 – urnega dežurstva. Na telefon
dežurni operater sprejema tudi signale v primeru okvare črpališč.) ter stroške za
zagotavljanje varstva pri delu in predpisana zaščitna sredstva pri delu.
12. Posredni stroški materiala, amortizacije, storitev in dela predstavljajo ostale posredne
stroške na ČN in kanalizacijskem sistemu: pisarniški material, čistila in higienski
material na ČN, amortizacija računalniške opreme in opreme na ČN, storitve
ogrevanja, vodarine, varovanja, čiščenja, računalniške storitve, izobraževanje.
13. Splošno nabavno prodajni stroški in splošni upravni zajemajo strošek pisarniškega in
higienskega materiala, drobnega inventarja in čistil, strošek amortizacije računalniške
in ostale opreme v prostorih uprave, strošek dela zaposlenih, strošek zaračunavanja
storitev občanom, ki jih za nas opravlja Infrastruktura Bled d.o.o..

Izdelano, januar 2021
WTE Projektna družba Bled d.o.o.
Anže Bizjak

