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10) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

Poročilo o izvajanju koncesije WTE za leto 2010 ter 
seznanitev s predlogom poravnave. 

 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik WTE, Bojan 
Homec. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil z letnim poročilom 2010 – 

razvojem koncesijskega projekta Bled. 
 

2. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s predlogom poravnave s 
strani koncesionarja.  

 
 
 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

          prof. geografije 
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Letno poročilo 2010 

Razvoj koncesijskega projekta Bled in Gorje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Poročilo za obdobje:  01.01.2010 do 31.12.2010 
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Splošno 
 
1.1 Razvoj koncesijskega projekta Bled 

 
Koncesijska pogodba o izgradnji kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje 
javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Bled je bila sklenjena 
30.05.2002. 
S koncesijsko pogodbo so bile opredeljene storitve, gradnja, financiranje in obratovanje. 
Financiranje projekta je bilo sorazmerno razdeljeno med koncendenta in koncesionarja. Pri 
izpolnitvi vseh pogojev, opredeljenih v koncesijski pogodbi, pa je bila določena in izračunana 
tudi max. cena storitev. 
V letu 2008 je bila zaključena gradnja Centralne čistilne naprave Bled. Pričetek poskusnega 
obratovanje ČN je bil februar 2007, avgusta 2008 pa je bilo za Centralno čistilno napravo 
pridobljeno uporabno dovoljenje. Čistilna naprava od tega datuma dalje deluje kvalitetno in 
skladno z predpisano zakonodajo. Velike težave v procesu čiščenja nam povzročajo čiste 
zaledne in meteorne vode. Kljub velikim naporom Občine Bled in Občine Gorje ter 
upravljalca imamo velike težave z lastnikom vodnih virov (državo), saj bi morala zanje le-ta 
ustrezno poskrbeti. 
Do zaključka projekta in izpolnitve državnega nacionalnega programa s strani občine Bled je 
potrebno izdelati še kanalizacijski sistem v Zagoricah in Obrne, ter delno v Zasipu (Rebr, Pod 
hribom, Sebenje). Za naselje Zagorice je gradbeno dovoljenje izdano in smo pričeli z 
gradnjo, za naselje Obrne pa je pridobivanje gradbenega dovoljenja v postopku. 
Kanalizacijski sistem v naselju Rebr se bo gradil v sklopu ureditve vaškega jedra, 
predvidoma v letu 2011/2012. Za gradnjo kanalizacijskega sistema na območju Pod hribom 
in Sebenj pa je potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje. 
 
1.2 Obratovanje sistema za čiščenje in odvajanje v občini Bled 

Za celoten kanalizacijski sistem Bleda in Gorij in ČN Bled 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. 

 
Za občino Kranjska Gora, Bled in Gorje imamo organizirano skupno 24-urno dežurno službo. 
 
V letu 2010 smo nabavili tudi vozilo za prevoz grezničnih gošč in visokotlačno čiščenje. S 
tem vozilom upravlja 1 redno zaposlen strojnik ter pomočnik, ki pa je zaposlen samo v 
poletnih mesecih. 
 
 
2.1 Parametri naprave 
2.1.1 Lokalna situacija/sestavni deli 

ČN Bled je namenjena za čiščenje odpadnih voda občin Bled in Gorje. Maximalna kapaciteta 
čistilne naprave je 14.150 enot, kar zadošča za čiščenje tako industrijskih kot tudi 
komunalnih odpadnih voda. 
Z vidika čiščenja je to naprava s terciarnim čiščenjem in aerobno stabilizacijo blata. 
 
2.1.2 Predpisani pogoji za čiščenje odpadnih voda 
Za komunalne čistilne naprave veljajo naslednje mejne vrednosti izpustov: 
KPK  110 mg/l 
BPK5      20 mg/l 
Nskup      15 mg/l 
Pskup          3 mg/l 
 
Očiščene odpadne vode odtekajo v reko Savo Bohinjko. 
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2.2 Obratovanje čistilne naprave 
2.2.1 Rezultati obratovanja 

V spodnji tabeli so povzeti rezultati obratovanja v letih 2007 – 2010. Letni povprečni učinek 
čiščenja je bil ugotovljen na podlagi eksternih analiz, ki jih opravlja državno pooblaščeno 
podjetje. 
 

Tabela 2.1.1: Letni povprečni učinek čiščenja 

Parameter 2007 2008 2009 2010 

KPK 63,6% 97,4% 98,1% 99,0% 

BPK5 65% 98,8% 99,4% 99,4% 

Fosfor 61,4% 84,9% 89,7% 83,5% 

Nskup 58,9% 79% 92,7% 85,2% 

Kot je razvidno iz tabele, je delovanje ČN stabilno in kvalitetno, kar dokazuje tudi visok 
procent očiščenosti odpadnih voda. 
 
2.2.2 Mulj 

Kot stranski produkt čiščenja odpadnih voda nastaja mulj. Na ČN Bled je v letu 2010 tako 
nastalo 597 ton odpadnega mulja s povprečno 24% vsebnostjo suhe snovi. 
 
Tako osušen mulj trenutno v skladu z zakonodajo odstranjuje podjetje Saubermacher. 
 
2.2.3 Fekalije 

V letu 2010 je bilo na ČN Bled prepeljanih 1.916 m3 fekalij, ki so bile obdelane na ČN. 
Opažamo da je v pripeljanih grezničnih goščah veliko mehanskih delov, kar nam povzroča 
nemalo težav pri nadaljni obdelavi. 
 
 
2.3 Nadzor čistilne naprave 
2.3.1 Vzorčenje 

Vzorčenje za državni in lasten nadzor se izvaja prek 24-urnih mešalnih vzorčevalnikov. Eden 
je nameščen v dotoku odpadnih voda in drugi v iztoku faze mehanskega čiščenja. 

 
Vzorčenje med delovanjem čistilne naprave se izvaja kot kvalificirano mešalno vzorčenje na 
2 uri. 

 
Pred analizo se vzorci homogenizirajo. S tem se doseže primerljivost vsebin v okviru 
vzorčenja in s tem povezanih reprezentativnih rezultatov analize. 
 
2.3.2 Državni monitoring 

V skladu s slovensko zakonodajo se nadzor komunalne čistilne naprave Bled izvaja z 
državnim monitoringom. Državni monitoring se izvaja mesečno s strani pooblaščenih 
laboratorijev. 
 
Ustrezna mesečna poročila so bila predana in so na razpolago v čistilni napravi. Zbir 
podatkov pa se nahaja v letnem poročilu, ki je priloga temu poročilu. 

 
2.3.3 Lasten nadzor 

Za seznanjanje z rezultati obratovanja in pravilno nastavljanje čistilne naprave (nastavitve 
tehničnih postopkov) se izvaja lasten nadzor čistilne naprave. 
V okviru lastnega nadzora zaposleni analizirajo glavne parametre odpadnih voda. Pri tem 
uporabljajo tako imenovane hitre teste podjetja Hach Lange.  
 
V čistilni napravi Bled se lasten nadzor izvaja tako na strani dotoka kot tudi na strani izpusta.  
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V spodnjih tabelah so prikazani rezultati lastnega nadzora v letu 2010.  
Tabela 3.3.1: Dotok komunalnih odpadnih voda  

Mesec Količina 
odplak [m³] 

KPK 
[mg/l] 

BPK5 
[mg/l] 

Nskup 
[mg/l] 

Pskup 
[mg/l] 

Januar 120.797 883 606 26,6 2,8 

Februar 101.549 542 225 10,55 3,4 

Marec 100.261 564 220 16,08 3,46 

April 82.245 455 185 28,63 3,3 

Maj 95.508 440 204 24,53 3,19 

Junij 96.668 486,9 228 14,64 2,53 

Julij 98.969 809,1 273 21,6 4,58 

Avgust 146.883 905,1 384 22,03 3,36 

September 177.120 1.164,7 463 21,7 8,53 

Oktober 178.812 3.156 642 26,05 2,49 

November 238.578 1.364 645 14,55 3,11 

December 219.544 2.077 593 22,13 3,64 

 
Spodnja tabela vsebuje podatke o izmerjenih koncentracijah v izpustu, ki so predmet 
nadzora na komunalni čistilni napravi Bled. 

 
Tabela 3.3.2: Vrednosti v izpustu komunalne čistilne naprave Bled 

Mesec KPK 
[mg/l] 

BPK5 
[mg/l] 

Nskup 
[mg/l] 

Pskup 
[mg/l] 

Januar 18 1,2 5,08 0,91 

Februar 25 1,2 4,9 1,12 

Marec 42 1,3 2,77 1,02 

April 32 1,3 3,27 1,15 

Mai 30 1,4 4,91 1,17 

Juni 50 1,3 3,47 1,31 

Julij 47 1,6 5,77 1,41 

Avgust 52 1,7 6,58 1,88 

September 56 1,9 3,72 1,22 

Oktober 57 2,9 4,85 1,31 

November 50 2,0 8,84 0,90 

December 51 2,1 4,34 1,23 

 

2.3.4 Upoštevanje vrednosti v izpustu 
Rezultati državnega monitoringa so odločilni za obravnavanje vrednosti izpusta, z ozirom na 
upoštevanje pogojev dovajanja v točki 1.2. 

 
2.4 Tehnično vodenje obrata 

2.4.1 Stanje naprav 
Vse sklopi naprave so v normalnem stanju glede na trajanje uporabe. 
Za nadzor jamstev v zvezi s posameznimi napravami skrbijo zaposleni. Pri tem beležijo 
morebitne pokazatelje pomanjkljivosti in jih sporočajo dobaviteljem. 
Dovršitev garancijskih zahtevkov poteka med tekočim obratovanjem. 
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2.4.2 Razširitve naprave 

V letu 2010 ni bilo večjih sprememb ali posegov na ČN Bled, ravno tako ne predvidevamo 
večjih posegov v letu 2011. 

 

2.4.3 Servisiranje in vzdrževanje 
Servisiranje in vzdrževanje posameznih delov naprave in agregatov je potekalo po načrtu 
servisiranja in vzdrževanja. Načrtovanje poteka samodejno na podlagi vodenja programa 
servisiranja in vzdrževanja. 
 
Opravljeno vzdrževanje se sproti vnaša v program, tako da je mogoče sproti izračunati 
naslednji termin za vzdrževanje. 
 
Vzdrževanje se izvaja na osnovi dokumentacije naprave po predpisih proizvajalca v intervalih 
in v teku vzdrževalnih del. 
 
2.5 Posebni dogodki 

Dotok zunanjih virov vode 
 

Veliko motnjo v procesu čiščenja nam povzročajo točkovni viri in tuje vode. Vse te količine 
čiste vode, ki se stekajo preko kanalizacijskega sistema na ČN Bled, nam povzročajo tudi 
nepotrebne obratovalne stroške. 
 
2.6 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Bled 

V občini Bled nadaljujemo z gradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Zagorice (Planinska, 
Levstikova). Celotna predvidena dolžina kanalizacijskega sistema na tem območju znaša ca. 
1,4 km. Trenutno je zgrajeno 585 m kanala, preostali del pa naj bi bil predvidoma zaključen 
do začetka julija. 
Tako ostane občini Bled za izpolnitev operativnega programa izgradnja kanala v naselju 
Obrne. Za to naselje trenutno zaključujemo projektno dokumentacijo, v mesecu juliju pa bo 
predvidoma vložen zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti. 
 
V občini Bled je bilo iz sredstev koncesionarja in sredstev komunalnega prispevka zgrajen 
naslednji kanalizacijski sistem: 

 

PROJEKT DOLŽINA 
m 

ŠT. 
JAŠKOV 

ŠT. HIŠNIH 
PRIKLJUČKOV 

ČRPALIŠČA VREDNOST 

Zasip 2.113,06 40 53 1 305.222,12 

Mlino 1.441,87 33 47  275.971,58 

M Kanal, dotočni 

kanal 

695,70 11 2 1 238.976,31 

Selo 2.367,25 49 65 3 433.980,67 

Riklijeva cesta 134,00 5 7  31.407,88 

Rečica 2.307,02 74 78 2 548.844,01 

Boh. Bela, 

Mačkovec 

1.831,50 13   128.925,94 

Dobe I 496,00 10 35  95.147,56 

Dobe II 761,60 14 24 1 182.939,48 

Partizanska cesta 540,60 17 29  113.132,72 

Zaledje 

Prešernove 

714,80 34 37  227.874,25 

Skupaj 13.403,40 300 377 8 2.582.422,52 
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Za izgradnjo kanalizacijskega sistema pa so bili pridobljeni tudi drugi viri financiranja (taksa 
za obremenjevanje vode in evropska nepovratna sredstva). Vsa ta sredstva so bila 
usmerjena na območju, ki so bila izvzeta iz koncesije. To so območja Ribno, Bodešče, 
Koritno, zaledje Prešernove in Bohinjska Bela. 
 
 
Po končani gradnji bo občina Bled imela na svojem območju 
 
40.300 m obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema 
in 
36.200 m novozgrajenega sistema 
 
Vsekakor pa izpolnitev operativnega programa ne pomeni konca vlaganj v sistem za čiščenje 
in odvajanje odpadnih voda. V občini je več kot polovica obstoječega mešanega 
kanalizacijskega sistema, ki bo v bližnji prihodnosti potreben sanacij in obnove. Trend nove 
gradnje pa je tudi ločevanje meteornih in fekalnih voda. 
 
 
Izdelano, marca 2011 
 
WTE Projektna družba Bled d.o.o. 

 
Robert Bizjak 
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Ad 1) Predlog poravnave s koncesionarjem WTE 

 
Na podlagi zadolžitve na 1. redni seji Odbora za proračun in občinsko premoženje ter na 
podlagi vmesnega poročila na 2. redni seji smo pripravili naslednji predlog faznega reševanja 
problematike zelo zapletenega koncesijskega razmerja med Občino Bled in družbo WTE: 

1. dogovor o spornih zadevah, ki so predmet arbitražnega postopka; 
2. prenova koncesijske pogodbe in njenih prilog. 

 
V zadnjih tednih smo tako izvedli več zaporednih in intenzivnih pogajanj s predstavniki 
matične družbe koncesionarja iz Nemčije, katerih rezultat je njihov predlog, ki se nahaja kot 
priloga temu gradivu. Ker gre za formalni predlog, ki ga bo obravnaval tudi nadzorni svet 
njihove matične družbe, je potrebno podati še nekaj pojasnil. Družba namreč izkazuje sporne 
terjatve do Občin Bled in Gorje v okvirni višini 1 mio €, od tega: 

- 446.000 € za pokritje nekaterih investicij v preteklosti (dehidracija blata, dotok/iztok, 
dovozna cesta, projektna dokumentacija) 

- 257.000 € za kritje obratovalnih stroškov v času poskusnega obratovanja (feb-jun 
2007); 

- 300.000 € za stroške financiranja. 
 
V večjem delu je Občina Bled te terjatve zavračala, delno pa tudi priznavala. Vendar kljub 
večletnemu zavlačevanju ni bilo nikoli možno priti do sporazumnih rešitev. Prevladuje 
namreč občutek, da se posamezniki niso uspeli soočiti s takšnim problemom niti niso hoteli 
zavzeti jasnih odločitev in s tem odgovornosti. Po drugi strani je bila kot edino protiorožje v 
lanskem letu koncesionarju zaračunana pogodbena kazen v višini 862.867,90 €. 
 
Že v času arbitražnega postopka, ki je potekal lani in je trenutno še odprt, se je glavni arbiter 
prof. dr. Peter Grilc izrecno opredelil do pogodbene kazni kot neutemeljene, saj je jasno, da 
je Občina Bled od leta 2007, ko bi moral biti kanalizacijski sistem zgrajen, takšno stanje 
tolerirala. Zanimivo pri tem je, da dr. Grilc nastopa kot član arbitraže, predlagan s strani 
WTE, tudi v primeru spora z Občino Laško, ki pa se je zanjo slabo končal (v prilogi). 
 
Kljub vsemu pa na koncu Občini Bled ostajajo še neplačane obveznosti iz naslova pokrivanja 
obratovalnih stroškov kanala in centralne čistilne naprave, in sicer za obdobje 2009-2011 v 
skupni višini 1.198.111,33 € na dan 7. 6. 2011. Obratovalni stroški so namreč za pribl. 
180.000 €/leto višji od dejansko pobrane kanalščine in čiščenja od uporabnikov in zato se ta 
dolg mesečno še povečuje. Začasni protiukrep je dvig cene na najvišjo raven, tj. skupaj 1,32 
€/m3 (dosedaj 1,2861 €/m3), s čimer bomo na letni ravni na obstoječe stanje pridobili 24.000 
€/leto. Stanje se bo še izboljšalo s priključitvijo na Bohinjski Beli za dodatnih 52.800 €/leto. 
Skupaj bo tako primanjkovalo še dobrih 100.000 €/leto. Dodatna razbremenitev bo zagotovo 
z ukinitvijo mešanega sistema v M-kanalu, kar predvidevamo že s pričetkom leta 2013. 
 
Skupna obveznost do WTE tako ostaja pribl. 1,35 mio € (operativni stroški poskusnega 
obratovanja). 
 
Zato predlagamo, da pristojni organi Občine Bled in njihova delovna telesa podprejo 
predlog za poravnavo in pooblastijo župana za sklenitev tovrstnega dogovora, ki bo 
pravno v naslednjih dneh še obdelan in ustrezno oblikovan. 
 
Iz predloga WTE sledi tudi zaveza, da bomo v 2. fazi pogajanj poskušali doseči prenovo 
koncesijske pogodbe, ki je za oba koncendenta škodljiva, vključno s prilogami, ki natančneje 
opredeljujejo, operativne, finančne in časovne vidike izvajanja koncesije, vključno z 
dokončanjem gradnje in postopni obnovami v nadaljnjih 15-ih letih do izteka koncesijskega 
razmerja. 
 
Strokovne službe Občine Bled že pripravljajo simulacijo odhodkov in prihodkov za obdobje 
2012-2027 in učinkovitost izvajanja te javne gospodarske službe v tej obliki. 
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