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5) 
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 in dopolnitvah odloka o pogojih ter 
načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 

območju Občine Bled. 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Romana Starič, vodja 
odd. za GJS in infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, v skladu s 73. 
členom Poslovnika občinskega sveta občine Bled (Ur. list RS, št. 
41/2005-UPB), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled. 

 
 
 

 
Janez Fajfar, 

        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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           Osnutek 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/2006- ZVO-1-UPB-1 in Ur.l. 
RS, št. 70/2008-ZVO-1B), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, 
št. 32/93), 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Ur.l.RS, št. 58/98) 
ter 16. člena Statuta Občine Bled (Ur.l.RS, št. 119/03-UPB1, 84/06),  je Občinski svet občine 
Bled na….  seji dne …. 2008 sprejel 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 

odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled 

 
 

1. člen 
V Odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Bled (Ur.l.RS 59/1998, 65/2002 in 32/2004) se v prvem odstavku 3. člena 
odloka besedilo »Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih 
voda v občini Bled na območju naselij Ribno, Bodešče, Koritno ter Zaledje Prešernove ulice 
izvaja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec)« v celoti črta in 
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 
»Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini 
Bled na območju naselij Ribno, Bodešče, Koritno in Bohinjska Bela ter Zaledje Prešernove, 
izvaja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec).«. 
 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka:  
Bled, dne 
               Župan Občine Bled 
                                                                        Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog, prof. geografije 
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Obrazložitev: 
 
1.1. Ocena stanja  
Občina Bled je sprejela Odlok-koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanja gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Bled (Ur.l.RS 41/2001). 
Sprememba Odloka-koncesijskega akta (Ur.l.RS 32/2004) je bila pripravljena v izogib 
zapletanju in problemom, ki izhajajo iz sistemskih (zakonskih) pomanjkljivosti na tem 
področju, predvsem glede možnosti porabe nepovratnih sredstev, tudi sredstev okoljske 
dajatve za obremenjevanje vode za nadaljevanje investicij. Sprememba Uredbe o taksi za 
obremenjevanje vode (Ur.l.RS 8/2004) je namreč neposredno izločila koncesionarja, ki ni 
mogel več pridobiti odločbe o oprostitvi ali zmanjšanju plačila takse oz. okoljske dajatve.  
V 3. in 9. členu spremembe Odloka-koncesijskega akta je bilo zato dodano novo besedilo, v 
katerem je zapisano, da bo območje izvajanja javne gospodarske službe določil Odlok o 
pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine 
Bled.  S tem si je občina odprla možnosti, da v cit. odloku določi območje izvajanja 
gospodarske javne službe in izvajalce.  
Odloka-koncesijskega akta tako zaradi porabe nepovratnih sredstev ni več potrebno 
spreminjati. 

 
Posledično je bila istočasno sprejeta sprememba Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in 
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Bled ( Ur.l.RS 32/2004). 
Sprememba je bila pripravljena predvsem iz že navedenega razloga, da bi lahko občina B led 
tudi v bodoče porabljala okoljsko dajatev za obremenjevanje vode za izvedbo planiranih del 
na izločenih območjih, ter pridobivala še morebitna druga dodatna nepovratna državna ali 
mednarodna sredstva. V spremembi sta bila opredeljena oba izvajalca javne gospodarske 
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki izvajata dejavnost na območju občine Bled, 
t.j. Infrastruktura Bled d.o.o. (za območje Ribno, Bodešče, Koritno in zaledje Prešernove 
ulice) in koncesionar (za vsa ostala naselja v občini Bled).  
Zaradi porabe nepovratnih sredstev na drugih območjih, ki so v koncesiji, t.j. na 
območju Bohinjske Bele, je potrebno spremeniti odlok. 

 
1.2. Razlogi za sprejetje ter cilji sprememb odloka  
Občina Bled se je prijavila s projektom izgradnje kanalizacijskega sistema na Bohinjski Beli 
na javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«. Že v fazi nabora projektov za kandidaturo je bila ena od 
ovir dejstvo, da je na območju izvajanja projekta podeljena koncesija. Zato je občina Bled v 
izogib nejasnim opredelitvam glede koncesije že v fazi priprave investicijske dokumentacije 
in pri prijavi projekta navedla, da bo predmetno območje izločila iz koncesije ter da bo 
upravljavec teh objektov in naprav javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. in ne koncesionar. 
 
 
1.3. Ocena finančnih in drugih posledic sprememb odloka 
Spremembe koncesijskega odnosa so dogovorjene med obema partnerjema v obliki soglasja 
k predlaganim spremembam in kasneje še v obliki aneksa k koncesijski pogodbi. 
Z opredelitvijo območja izvajanja javne gospodarske službe je definirano območje izvajanja 
in izvajalci javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  
 
Finančne posledice: 
V koncesijski pogodbi je izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Bohinjske Bele 
ovrednotena v skupni vrednosti 911.774,57 €. Za to vrednost se bo znižalo financiranje po 
koncesijski pogodbi, nadomestno pa se bodo lahko ta sredstva namenila za popolnitev 
gradnje kanalizacijskega sistema v območjih znotraj koncesije, kjer so potrebe dejansko 
večje od načrtovanih. 
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Zaradi kandidature projekta izgradnje kanalizacijskega sistema na Bohinjski Beli na javnem 

razpisu za razvojne prioritete »Razvoj regij« je morala občina za leto 2008, 2009 in 2010 že 

zagotoviti delež proračunskih sredstev v višini 524.999 € (upoštevano v proračunu in NRP in 

sicer z navedenimi deleži in vrednostmi sofinanciranja tako občine kot države).  

Operacija » Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela« se iz sredstev EU sofinancira največ do 

višine 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, skladno s 

sklepom, ki smo ga dne 9.7.2008 prejeli od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko. Spremembe oz. uskladitev dejanskih vrednosti sofinanciranja (manjša 

vrednost investicije) in finančna dinamika črpanja sredstev po posameznih letih se bo 

usklajevala z rebalansi proračunov, po prejetju Pogodbe o sofinanciranju in potrditvi 

spremembe dinamike črpanja sredstev. 

 
Iz navedenih razlogov predlagamo, da se območje Bohinjske Bele, skladno s prijavo 
projekta, izvzame iz koncesije, kar se s popravkom tega odloka tudi formalno uredi. 
Občinskemu svetu občine Bled zato predlagamo, da sprejme spremembe odloka v 
predloženi obliki.  
 
 
 
Pripravila: mag. Romana Starič        

 


