Občina Bled
OBČINSKI SVET

3a)

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06),
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Poročilo o izvajanju koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008.
Kot predstavnika predlagatelja bosta na seji sodelovala direktor občinske
uprave, mag. Boris Malej in predstavnik WTE, podružnice Kranjska Gora,
Günter Faust.
PREDLOG SKLEPOV:
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o izvajanju
koncesije z WTE za obdobje 2002 – 2008.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Poročilo
Koncesijski projekt Bled

Obdobje: Januar 2009
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I.

SPLOŠNO
Koncesijska pogodba o izgradnji kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanju
storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled je bila sklenjena dne
30.5.2002.
S koncesijsko pogodbo so bile dogovorjene posamezne storitve gradnje, financiranja in
obratovanja ter stroški koncesionarja.

II.

ČISTILNA NAPRAVA
II.1

Situacija/ sestavni deli

Centralna čistilna naprava Bled je bila zgrajena na lokaciji Mlino, 3 km južno od Bleda.
Čistilna naprava ima kapacitete 14.850 PE in je namenjena za obdelavo odpadnih voda
Občine Bled in Gorje.
Odpadne vode iz obstoječih starih kanalov kot tudi iz delov novo zgrajenih kanalov
pritekajo na Centralno čistilno napravo priteka po VS kanalu in M kanalu.
Z vidika postopka čiščenja odpadnih voda je čistilna naprava Bled naprava izoblikovana
kot biološka čistilna naprava vključno z biološko P-eliminacijo.
Očiščena voda se odvaja v Savo Bohinjko.
II.2

Obratovanje čistilne naprave

Čistilna naprava je bila uradno odprta 10.oktobra 2006. Hkrati s tem se je začela tudi
faza zagona in poskusnega obratovanja.
Od pridobitve upravnega dovoljenja za poskusno obratovanje v februarju 2007 je bila
naprava pod nadzorom državnega monitoringa kot tudi pod nenehnim lastnim nadzorom.
Uporabno dovoljenje za čistilno napravo Bled je bilo pridobljeno 17.7.2008.
II.2.1 Državni monitoring
V skladu z zahtevami državnega monitoringa se obratovanje izvaja v skladu s
slovensko zakonodajo in predpisanimi mejnimi iztočnimi vrednotami iz čistilne
naprave.
Nadzor se izvaja mesečno preko neodvisne institucije, pri čemer se kontrolirajo
vsi zakonsko predpisani parametri.
Do danes ni bilo ugotovljene prekoračitve zakonsko predpisanih mejnih vrednosti.
II.2.2 Lastni nadzor
V okviru lastnega nadzora zaposleni analizirajo v lastnem laboratoriju glavne
parametre.
Rezultati analiz se arhivirajo s pomočjo računalniških programov, ki so jih razvili
strokovnjaki WTE. Vsa poročila se sproti evidentirajo in služijo kot dnevnik
obratovanja naprave.
Rezultati se preko medmrežja iz čistilne naprave Bled pošiljajo v WTE
Betriebsgesellschaft mbH v Nemčijo, kjer jih analizirajo in po potrebi nudijo pomoč
zaposlenim na čistilni napravi.
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GRADNJA V OBČINI BLED
1.1.

REČICA
Gradnja kanalizacije Rečiča prvi del je bila zaključena januarja 2008, črpališča pa so
začela z obratovanjem.
Območje deluje, odpadne vode iz teh področij pa se lahko preko VS-kanala vodijo do
čistilne naprave.
Na teh odsekih se je zgradilo 1.668 m kanala DN 200 in 51 hišnih priključkov.
V dodatnem gradbenem odseku je potrebno zgraditi še 280 m kanala in 11 hišnih
priključkov.
Po končanju teh del bo v Rečici priključenih 62 objektov na kanal.

1.2.

M - KANAL
Del M-kanala, od naselja Mlino do čistilne naprave, v dolžini pribl. 400 m se je v letu
2006 zgradil kot tlačni cevovod s premerom DA 350, nato se je nanj priključil
obstoječi M-kanal, od centra Bled do Mlina.
Bistveni sestavni del tega novega M-kanala je glavno črpališče Mlino, ki prečrpava
odpadno vodo k čistilni napravi.

1.3.

BLED – CENTER

1.3.1. DOBE
Gradbeno dovoljenje za zadnji odsek na območju spodnjih Dob se pričakuje v
naslednjih 2 mesecih.
V dogovoru z občino se bo gradnja čimprej pričela.
Po zaključku tega odseka se bo odpadna voda iz obstoječih kanalov območja Dobe
prečrpala v VS-kanal.
V letu 2006 in 2007 je bil na Gregorčičevi in Finžgarjevi ulici zgrajen novi kanal, ki pa
še ni povezan z primarnim kanalizacijskim sistemom, zato priključitev stanovanjskih
objektov še ni možna.
Z zaključkom tega odseka na območju spodnjih Dob se bodo odpadne vode odvajale
na Centralno čistilno napravo.
1.3.2. PARTIZANSKA CESTA
Gradbeno dovoljenje za ta odsek pričakujemo maja 2009, nato pa bomo pričeli z
gradnjo.
Na tem odseku bo zgrajenega pribl. 560 m kanala in 29 hišnih priključkov.
1.3.3. GRAJSKA ULICA IN RIKLIJEVA CESTA
Na Grajski ulici bo v letu 2009 zamenjan stari kanal odpadne vode.
1.4.

ŽELEČE
Izdelana je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Začetek gradnje je
predviden za jesen 2009, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

1.5.

ZASIP
Gradnja kanalizacijskega cevovoda v dolžini 3.343 m je bila zaključena v letu 2006,
črpališča pa so pripravljena, tako da se prebivalci lahko priključijo.
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Gradnja nadaljnjih odsekov na območju Zasip (območje pod Sebenjsko cesto,Rebr in
Pod hribom) je predvidena v letu 2009-2010. Po zaključku teh gradbenih del se bo
lahko priključilo nadaljnjih 19 objektov.
1.6.

BOHINJSKA BELA
Za gradnjo kanalizacijskega cevovoda znotraj naselja in tlačno povezavo do čistilne
naprave je bilo v letu 2008 pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Prvi del tlačnega cevovoda je izgotovljen. Gradnja preostalega tlačnega cevovoda se
bo izvedla v letu 2009/2010.
Za gradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Bohinjska Bela je občina Bled na
tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« z
operacijo »Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela« uspešno kandidirala in pridobila
sredstva za sofinanciranje projekta iz strukturnih skladov EU. Gradnja
kanalizacijskega sistema skupaj z obnovo vodovodnega omrežja v naselju Bohinjska
Bela se je pričela v letu 2008, dokončana pa mora biti najkasneje v prvi polovici leta
2010.
Po zaključku teh gradbenih del se bo v Bohinjski Beli na čistilno napravo lahko
priključilo 154 objektov.

1.7.

SELO
Gradnja kanalizacije je bila zaključena v letu 2005, črpališča pa so pripravljena, tako
da se prebivalci lahko priključijo.
Po zaključku teh gradbenih del se lahko na čistilno napravo priključi 63 objektov.

1.8.

MLINO
Gradnja kanalizacije je bila zaključena v letu 2006 in deluje.
Po zaključku teh gradbenih del se lahko na čistilno napravo priključi 36 objektov.

Pripravil:
WTE Podružnica Kranjska Gora
Dipl.ing. Günter Faust
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Poročilo h koncesijskemu projektu
Bled
WTE Betriebsgesellschaft mbH,
13. Januar 2009

Občina Gorje
www.wteb.de

1

1. Projektni podatki
Obseg projekta:
Načrtovanje, gradnja, financiranje in vodenje, upravljanje naprave za
čiščenje odpadne vode občine Bled (koncesijski model), vključno s
sanacijo starega kanala
Naprava za čiščenje odpadne vode:
Čistilna naprava Bled: 14.850 PE

Stari kanal:ca.40 km

Mejne vrednosti:
KPK = 110 mg/l
BPK5 = 20 mg/l

Nsku = 15 mg/l
Psku = 2 mg/l

Novi kanal: ca. 34 km

Filtrat za sušenje =20 mg/l

www.wteb.de
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2. Razvoj dotoka ČN Bled
2.1 Količine odpadne vode

Priključitev M-Kanal

Priključitev
VS-Kanal

www.wteb.de
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2. Razvoj dotoka ČN Bled
2.2 Vnos ogljika (KPK, BPK5)
Jasno zvišanje
dotočnih obremenitev
KPK in BPK5 od
začetka upravljanja

Sezonska
nihanja

Identično z večjo
obremenjenostjo
čistilne naprave
KPK: 8,7%

85%

BPK5: 7,2%

72%

www.wteb.de
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2. Razvoj dotoka ČN Bled
2.3 Vnos hranilnih snovi (Nsku, Psku)
Porast dotočnih
obremenitev Nsku in
Psku od začetka
obratovanja
Identično z večjo
obremenjenostjo
čistilne naprave

Nsku: 27%

65%

Psku: 11,7%

93%

www.wteb.de
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3. Opazovanje mejnih vrednosti
3.1 Iztočna koncentracija KPK
KPK – predpisana
vrednost ni bila
presežena!

Porast KPK – odtočne
koncentracije, ker v
tem obdobju
dehidriranje blata ni
bilo možno.

Mejna vrednost = 110 mg/l
Porast vrednosti TS v
aeraciji in s tem
posledično višje
odtočne vrednosti

www.wteb.de
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3. Opazovanje mejnih vrednosti
3.2 Iztočna koncentracija BPK5
BPK5 – predpisana
vrednost ni bila
presežena!
Mejna vrednost = 20 mg/l

Nižja obremenitev
dotoka, rezultati
globoko pod mejno
vrednostjo

www.wteb.de
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3. Opazovanje mejnih vrednosti
3.3 Iztočna koncentracija Nsku

Iztočne vrednosti Nskus
so bile lahko
vzdrževane v okviru
mejnih vrednosti.

Mejna vrednost = 15 mg/l

www.wteb.de
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3. Opazovanje mejnih vrednosti
3.4 Iztočna koncentracija Psku

Iztočne vrednosti Psku
so bile lahko
vzdrževane v okviru
mejnih vrednosti.

Mejna vrednost = 2,0 mg/l

www.wteb.de
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4. Razvoj kanala

(stanje oktober 2008)

4.1 Na čistilno napravo priključeni stari kanal
42.772 tekočih metrov kanala
Od tega:

28.078 tekočih metrov kanala z mešano vodo
2.981 tekočih metrov kanala z meteorno vodo
11.713 tekočih metrov kanala z fekalno vodo

3 črpališča
2.088 stavbnih zemljišč z možnostjo priklopa
1.526 priklopljenih stavbnih zemljišč
na priključenih zemljiščih je bila poraba pitne vode (2007) 436.551 m³/leto

www.wteb.de
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4. Razvoj kanala

(stanje oktober 2008)

4.2 novozgrajeni kanal v obdobju koncesijske pogodbe
32.584 tekočih metrov kanala
Od tega:

1.112 tekočih metrov kanala z mešano vodo
1.375 tekočih metrov kanala z meteorno vodo
30.096 tekočih metrov kanala z fekalno vodo

17 črpališč

1.735 stavbnih zemljišč z možnostjo priklopa
na priključenih zemljiščih je bila poraba pitne vode (2007) 168.170 m³/leto

www.wteb.de
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4. Razvoj kanala (plan 2009/2011)
4.3 zgrajeni kanal s strani WTE v letu 2009 (investicijska vrednost ca. 1,5 Mio. €)
10.301 tekočih metrov kanala
Od tega: 10.301 tekočih metrov kanala z fekalno vodo

3 črpališča
501 stavbnih zemljišč, ki jih je potrebno še priključiti

na zemljiščih ki jih je potrebno še priklopiti, je bila poraba pitne vode (2007)
49.939 m³/leto

www.wteb.de
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4. Razvoj kanala

(plan 2009/2011)

4.4 zgrajeni kanal v letu 2009 do 2013 s strani občine Bled
6.102 tekočih metrov kanala
Od tega:

800 tekočih metrov kanala z meteorno vodo
5.302 tekočih metrov kanala z fekalno vodo

4 črpališča

354 stavbnih zemljišč, ki jih je potrebno še priključiti
na zemljiščih, ki jih je potrebno še priključiti je bila poraba pitne vode (2007)
4.325 m³/leto
www.wteb.de

4. Razvoj kanala

13

(plan 2009/2010)

4.5 za kanal, ki bo zgrajen leta 2009/2010 (izvedbeni terminski plan)

www.wteb.de
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4. Razvoj kanala

(plan 2009/2011)

4.6 Stanje kanalnega omrežja po letu 2011
94.533 tekočih metrov kanala
Od tega:

29.228 tekočih metrov kanala z mešano vodo
5.405 tekočih metrov kanala z meteorno vodo
59.900 tekočih metrov kanala z fekalno vodo

27 črpališč

4.678 priključenih stavbnih zemljišč
658.985 m³/a poraba pitne vode (2007) na priključenih zemljiščih

www.wteb.de

4. Razvoj kanala

15

(plan 2009/2011)

4.7 Določitev porabe pitne vode
Zaenkrat izhajamo iz stališča, da se bo po dokončanju vseh kanalov v letu
2011 porabilo pribl. 850.000 m³ pitne vode.

www.wteb.de
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5. Naslednji koraki pri projektu
5.1 Obratovalna dovoljenja za razdelke kanala (stanje oktober 2008)
gradbeni odsek
Bled
WTE
Selo
Mlino
Zasip
Rečica
Center

gradbeno
leto

dovoljenje

podlage za
zahtevek

dovoljenje pričakovano
…

2005
2005
2006
2007
2004-2007

ne
ne
ne
ne
ne

popoln
popoln
popoln
nepopoln
nepopoln

2006

da

popoln

avg.09
sep.09
avg.09
sep.09
dec.09
Poskusno obratovalno
dovoljenje - feb.

Občina
Ribno/Koritno Bodešče
2007
Zalednje Prešernove ceste 1.in2.faza 2002-2004
Zalednje Prešernove ceste 3.faza
2005-2008

ne
da
da

nepopoln
popoln
popoln

sep.09
jun.07
maj.09

Gorje
WTE
Zg.Gorje
Podhom
Mevkuž
Višelnica
Poljšica

ne
ne
ne
ne
ne

nepopolno
popoln
nepopolno
nepopolno
nepopolno

sep.09
avg.09
sep.09
sep.09
sep.09

Čistilna naprava in dotoki

2006
2006
2007
2007
2006

www.wteb.de
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5. Naslednji koraki pri projektu

www.wteb.de
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5. Naslednji koraki pri projektu
5.3 Poziv lastnikov stavbnih zemljišč za priključitev na kanal
WTE je do sedaj odposlal vse pozive k priključitvi za objekte, ki imajo tehnično
možnost priklopa.
Poleg g. Homca bo za svetovanje lastnikom zemljišč o izdelavi hišnih
priključkov po pošiljanju pozivov za priključitev na voljo še en dodatni gradbeni
inženir.
V skladu z dogovorom z občino bo WTE na Bledu uredila pisarno.
Uradne ure in telefonske številke bodo objavljene na ustrezen način.

www.wteb.de
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5. Naslednji koraki pri projektu

www.wteb.de
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5. Naslednji koraki pri projektu
5.4 Prilagoditev aneksov h koncesijski pogodbi

Pogodbene stranke sklenejo aneks h koncesijski pogodbi, s katerimi se uredijo
odprta vprašanja in povzamejo dejansko stanje obstoječega koncesijskega razmerja
in sicer:
- Ureditev pravnega razmerja med občino Bled, občino Gorje in koncesionarjem WTE
- Novelacija terminskega plana
- Novelacija finančnega plana
- Drugo

www.wteb.de
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6. Načrt financiranja/ Struktura stroškov

www.wteb.de
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