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4) 
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: 

 
 

Osnutek Odloka o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Bled. 

 
 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Mirko Ulčar, direktor 
Infrastrukture Bled d.o.o. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah 

odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled, v skladu s 73. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 
41/2005), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah 
odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah 
odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled,  

 
 

 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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           Osnutek  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006, UPB-ZVO-1, 
66/06, 57/08, 70/08) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. št. 119/03-UPB in 84/06), 
je Občinski svet občine Bled na ____. redni seji, dne ________, sprejel  
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI BLED 
 
 

1. člen 
Določba 2. odstavka 20. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 
43/00, 68/02; v nadaljevanju odlok) se spremeni, tako da se glasi: 
 
»Cena m3 vode se določi skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev in mora 
biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške izvajanja javne službe. Ceno določa 
upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo in v soglasju s pristojnim organom občine. 
 

2. člen 
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
Številka:  
Bled, dne  2008  
         Župan Občine Bled 

      Janez Fajfar 
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Obrazložitev: 

 
Namen predlagane spremembe je: 

(1) zagotoviti izenačitev prodajne cene vode s stroškovno (lastno) ceno vode ter  
(2) uskladiti določbo glede določanja cene pitne vode z veljavno (državno) zakonodajo 

(ta predvideva, da ceno predlaga upravljalec, lokalna skupnost pa k temu poda 
soglasje ali pa ga ne poda). 

 
Veljavni 20. člen se glasi: 
»Javna služba oskrbe s pitno vodo se financira iz cene storitev. Cena storitve se obračunava 
po m3 porabljene vode. 
Cena m3 vode se določi skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev enotno za 
vse uporabnike. Ceno storitev oblikuje upravljalec v skladu z veljavno zakonodajo, ki jo na 
predlog upravljalca sprejme s sklepom o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo pristojni občinski 
organ. 
Prihodki, ki nastanejo iz razlike med upravičeno in lastno ceno storitev, se lahko uporabljajo 
samo za izvajanje programa za doseganje predpisane oskrbe s pitno vodo. 
V primeru izkazanih različnih stroškov, ki jih posamezni uporabniki povzročajo v zaključenem 
oskrbovalnem sistemu ali nastajajo v posameznem obdobju, se cena m3 vode lahko določi 
diferencirano za posamezne oskrbovalne sisteme.« 
 
Spreminja se njegov 2. odstavek, ostali odstavki ostanejo nespremenjeni. 
 
AD (1) 
Država je z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS št.: 41/08) ter s 
Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS št.: 79/08) zelo natančno določila pogoje za oblikovanje cen 
komunalnih storitev, med drugim tudi cene oskrbe s pitno vodo. Določanje cene torej ni 
prepuščeno samovolji upravljavca. 
Izenačitev prodajne cene vode s stroškovno (lastno) ceno vode kot obveznost se predlaga 
predvsem iz razloga doseči realno ceno storitve oskrbe s pitno vodo. To pomeni, da 
upravljalec z dejavnostjo oskrbe s pitno vodo ne povzroča svojemu ustanovitelju izgub 
(obremenitev proračuna občine) ter da mu je (iz drugih prihodkovnih naslovov) omogočeno 
vlaganje v obnovo starega in izgradnjo novega vodovoda, saj na ravni države ter Evropske 
skupnosti za te namene ni zagotovljenih sredstev sofinanciranja. 
 
AD (2) 
Glede na zgoraj izpostavljena predpisa, je predlagatelj cen komunalnih storitev, upravljavec, 
k le-tem pa podaja lokalna skupnost svoje soglasje. To soglasje je zavezujoče, kar pomeni, 
če soglasje ni podano, upravljavec ne more nadaljevati s postopkom potrjevanja cene. Ta je 
v nadaljevanju: 1. pridobitev pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor; 2. podanje 
vloge s številnimi prilogami (tudi soglasje lokalne skupnosti) na Ministrstvo za gospodarstvo 
(uskladitev tudi z Ministrstvom za finance), 3. obravnava na seji Vlade RS in pridobitev 
soglasje le-te. Šele po izpolnitvi vseh navedenih pogojev, se cena komunalne storitve lahko 
spremeni. 
 
Predlagana sprememba odloka ne vpliva na veljavni Sklep o spremembah sklepa o tarifnih 
postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS št. 65/02), ki opredeljuje 
zaračunavanje mesečne števnine na vodovodu. 
 
 
Pripravila: 
Aleksandra Žumer 
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