Občina Bled
OBČINSKI SVET

6)
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
lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim
centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled.
Kot predstavnici predlagatelja bosta na seji sodelovali Saša Repe, vodja odd.
za okolje in prostor ter predstavnica projektivnega biroja PROTIM
Ržišnik&Perc, Evgenija Petak.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno
napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do
čistilne naprave Bled.
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno
napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do
čistilne naprave Bled, upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne
bo upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Osnutek
Na podlagi 55., 61. in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Ur.l. RS št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 UPB in 84/06), je Občinski svet Občine Bled na _ redni seji, dne _ sprejel:
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA
CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO BLED Z ZBIRNIM CENTROM IN POVEZOVALNIM
KANALOM »M« DO ČISTILNE NAPRAVE BLED

UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu za centralno
čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled spreminja in dopolnjuje
Odlok o lokacijskem načrtu za centralno
čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled (Uradni list RS, št. 79/04).
Spremembe in dopolnitve odloka je
izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc
d.o.o. pod št. P 111190, z datumom
………… 2008.
I.

-

smernice in mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora.

B. Kartografski del, ki obsega:
1. Ureditveno situacijo
M 1:500
II.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
4. člen
(spremembe grafičnih prikazov)
V Ureditveni situaciji se dodatno vrišeta
trasi tlačnega cevovoda za odvod
očiščenih vod od čistilne naprave do MHE
Jezernica in signalnega kabla za potrebe
krmiljenja iztoka iz cevovoda na MHE
Jezernica.

2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu za centralno čistilno
napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled je:
- določitev dodatne možnosti odvoda
očiščenih odpadnih vod do MHE
Jezernica;
- določitev trase predvidenega tlačnega
cevovoda in signalnega kabla;
- določitev meril in pogojev za izgradnjo
tlačnega cevovoda in signalnega
kabla.

5. člen
(spremembe odloka)
Odlok o lokacijskem načrtu za centralno
čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled se spremeni v naslednjem
obsegu:
(1) V besedilu 3. člena (II. OBSEG
UREDITVENEGA OBMOČJA) se v petem
odstavku pod naslovom IZTOČNI KANAL
IZ ČN dodajo naslednje parcelne številke:
1060/14, 1060/1, 1196, 1063, 1061, 1062,
1060/8,
1060/9,
1060/10,
1202/8,
1060/11, 1060/12, 1202/1 in 1008/15, vse
k.o. Želeče.

3. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)
Spremembe in dopolnitve odloka o
lokacijskem načrtu za centralno čistilno
napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled vsebujejo:
A. Besedilo, ki obsega:
- odlok o spremembah in dopolnitvah;
- obrazložitev;

Po spremembi je seznam parcelnih številk
v petem odstavku naslednji:
IZTOČNI KANAL IZ ČN:
1008/16, 1008/17, 1017, 1018, 1023,
1202/5, 1202/7, 1060/14, 1060/1, 1196,
1063, 1061, 1062, 1060/8, 1060/9,
1060/10, 1202/8, 1060/11, 1060/12,
1202/1, 1008/15;
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(2) V besedilu 6. člena (III. FUNKCIJA
OBMOČJA S POGOJI UREJANJA) se
tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predvidena sta dva odvoda očiščenih
vod iz čistilne naprave:
 prečiščene odpadne vode se odvaja v
obstoječi VS kanal, ki ga je potrebno
hidravlično
preveriti,
sanirati
in
preprečiti prelivno vodo na okoliški
teren in
 prečiščene odpadne vode se odvaja
preko tlačnega cevovoda do MHE
Jezernica, od koder je predviden iztok
v Savo Bohinjko.

1. Strokovne podlage:
Projektna dokumentacija IDP za tlačni
cevovod in signalni kabel, št. proj. K
109550, november 2007
2. Smernice in mnenja nosilcev urejanja
prostora
3. Obrazložitev in utemeljitev sprememb
in dopolnitev LN
4. Povzetek za javnost
5. Spis postopka priprave in sprejemanja
občinskega podrobnega prostorskega
načrta
PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
6. člen
(veljavnost Odloka o LN)
Vsa ostala določila Odloka o lokacijskem
načrtu za centralno čistilno napravo Bled z
zbirnim centrom in povezovalnim kanalom
»M« do čistilne naprave Bled ostanejo
nespremenjena.
III.

(3) Na koncu 9. člena se doda naslednje
besedilo:
TLAČNI CEVOVOD IN SIGNALNI KABEL
Predvidena
je
izgradnja
tlačnega
cevovoda, ki bo z očiščeno vodo iz
iztočnega kanala CČN Bled poganjal
turbino na MHE Jezernica.
Odcep za predvideni cevovod bo izveden
v priključnem jašku, ki bo lociran na
območju priključka na obstoječi iztočni VS
kanal.
Trasa cevovoda poteka od priključnega
jaška, na območju ČN, ob vzhodnem robu
zbirnega centra in se nadaljuje ob južnem
robu dostopne ceste do MHE Jezernica.
Cevovod bo v celoti vgrajen pod koto
terena, predvidena dolžina cevovoda je
cca. 525 m.
Ob trasi cevovoda je predvidena položitev
signalnega kabla za potrebe krmiljenja
iztoka iz cevovoda na MHE Jezernica.
Gradnja tlačnega cevovoda in signalnega
kabla morata omogočati nemoteno
delovanje čistilne naprave in ne smeta
povzročiti njene ustavitve.

7. člen
(vpogled)
Spremembe in dopolnitve Odloka o
lokacijskem načrtu za centralno čistilno
napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled so na vpogled na Občini
Bled in na Upravni enoti Radovljica.
8. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

6. člen
(priloge)
Spremembe in dopolnitve LN imajo
naslednje priloge, ki so njihov sestavni
del:
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OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV
SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA CENTRALNO ČISTILNO
NAPRAVO BLED Z ZBIRNIM CENTROM IN POVEZOVALNIM KANALOM »M« DO
ČISTILNE NAPRAVE BLED
(dopolnjen osnutek)

I.

POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV LN

Pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev LN je podalo podjetje Aljanko d.o.o., Cvetlična
ulica 3, 4202 Naklo.
Podjetje Aljanko d.o.o. ima na območju občine Bled (na zemljišču parc. št. 1060/14, k.o.
Želeče) malo hidro elektrarno (MHE) Jezernica, ki za potrebe proizvajanja električne
kapacitete MHE zajema del vode iz potoka Jezernica.
Zaradi želje po povečanju proizvodne kapacitete MHE Jezernica ima investitor (podjetje
Aljanko d.o.o.) namen zgraditi tlačni cevovod, ki bo očiščene vode iz centralne čistilne
naprave (CČN) Bled pripeljal na MHE Jezernica. Od MHE Jezernica je predviden iztok v
potok Jezernica in naprej v reko Savo Bohinjko.
Za potrebe krmiljenja iztoka iz cevovoda na MHE Jezernica je poleg tlačnega cevovoda
potrebno položiti tudi signalni kabel.
Območje CČN Bled se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo
Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled.
Ker je v veljavnem odloku opredeljeno, da se očiščene odpadne vode iz CČN odvajajo v
obstoječ VS kanal, bi bilo potrebno s spremembo LN določiti možnost, da se očiščene vode
lahko vodi tudi do MHE Jezernica ter od tu naprej v Savo Bohinjko.
Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in
povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled je bil sprejet na podlagi takrat
veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
Sedaj je v veljavi Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), ki v
prehodnih in končnih določbah ureja veljavnost in način spreminjanja posameznih vrst
prostorskih aktov, ki so bili sprejeti na podlagi prej veljavnih prepisov.
Sedmi odstavek 96. člena Zakona določa, da se občinski prostorski izvedbeni načrti in
zazidalni načrti, ki so skladni z občinskim prostorskim načrtom, štejejo za občinske podrobne
prostorske načrte po tem zakonu in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah tega
zakona, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.

II.
PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LN
Predmet sprememb in dopolnitev LN:
- določitev dodatne možnosti odvoda očiščenih odpadnih vod do MHE Jezernica;
- določitev trase predvidenega tlačnega cevovoda in signalnega kabla;
- določitev meril in pogojev za izgradnjo tlačnega cevovoda in signalnega kabla.
Predvidene spremembe odloka so naslednje:
(1) V besedilu 3. člena (II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA) se v petem odstavku pod
naslovom IZTOČNI KANAL IZ ČN dodajo naslednje parcelne številke:
1060/14, 1060/1, 1196, 1063, 1061, 1062, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1202/8, 1060/11,
1060/12, 1202/1, 1008/15, 1202/5, 1008/16, 1017 in 1018, vse k.o. Želeče.
Peti odstavek 3. člena se po spremembi glasi:
IZTOČNI KANAL IZ ČN
1008/16, 1008/17, 1017, 1018, 1023, 1202/5, 1202/7, 1060/14, 1060/1, 1196, 1063, 1061,
1062, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1202/8, 1060/11, 1060/12, 1202/1, 1008/15;
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(2) V besedilu 6. člena (III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA) se spremeni tretji
odstavek.
Tretji odstavek 6. člena pred spremembo:
Vse prečiščene odpadne vode se bodo odvedle v obstoječi VS kanal, ki ga je potrebno
hidravlično preveriti, sanirati in preprečiti prelivno vodo na okoliški teren.
Tretji odstavek 6. člena se po spremembi glasi:
»Predvidena sta dva odvoda očiščenih vod iz čistilne naprave:
prečiščene odpadne vode se odvaja v obstoječi VS kanal, ki ga je potrebno hidravlično
preveriti, sanirati in preprečiti prelivno vodo na okoliški teren in
prečiščene odpadne vode se preko tlačnega cevovoda odvaja do MHE Jezernica, od
koder je predviden iztok v Savo Bohinjko.
(3) Na koncu 9. člena se doda naslednje besedilo:
TLAČNI CEVOVOD IN SIGNALNI KABEL
Predvidena je izgradnja tlačnega cevovoda, ki bo z očiščeno vodo iz iztočnega kanala CČN
Bled poganjal turbino na MHE Jezernica.
Odcep za predvideni cevovod bo izveden v priključnem jašku, ki bo lociran na območju
priključka na obstoječi iztočni VS kanal.
Trasa cevovoda poteka od priključnega jaška, na območju ČN, ob vzhodnem robu zbirnega
centra in se nadaljuje ob južnem robu dostopne ceste do MHE Jezernica.
Cevovod bo v celoti vgrajen pod koto terena, predvidena dolžina cevovoda je cca. 525 m.
Ob trasi cevovoda je predvidena položitev signalnega kabla za potrebe krmiljenja iztoka iz
cevovoda na MHE Jezernica.
Gradnja tlačnega cevovoda in signalnega kabla morata omogočati nemoteno delovanje
čistilne naprave in ne smeta povzročiti njene ustavitve.
1. TLAČNI CEVOVOD IN SIGNALNI KABEL
Na območju CČN Bled, natančneje na iztočnem mestu iz ČN je predvidena izgradnja
priključnega jaška, v katerem bo izveden odcep za predvideni tlačni cevovod, ki bo z
očiščeno vodo iz iztočnega kanala CČN poganjal turbino na MHE Jezernica.
Trasa cevovoda poteka ob vzhodnem robu zbirnega centra in se nadaljuje ob južnem robu
dostopne ceste do MHE Jezernica.
Cevovod bo zgrajen v vodotesni izvedbi, iz cevi iz umetnih mas, premera DN 400 mm, ki
bodo na horizontalnih in vertikalnih lomih varjene.
Cevovod bo v celoti vgrajen pod koto terena, predvidena dolžina cevovoda je cca. 525 m.
Ob trasi cevovoda je predvidena položitev signalnega kabla za potrebe krmiljenja iztoka iz
cevovoda na MHE.
Gradnja tlačnega cevovoda in signalnega kabla morata omogočati nemoteno delovanje
čistilne naprave in ne smeta povzročiti njene ustavitve.

Predvideni trasi tlačnega cevovoda in signalnega kabla potekata po naslednjih zemljiščih:
1060/14, 1060/1, 1196, 1063, 1061, 1062, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1202/8, 1060/11,
1060/12, 1202/1, 1008/15, 1202/5, 1008/16, 1017 in 1018, vse k.o. Želeče.
Vplivno območje gradnje predvidenega cevovoda ne bo segalo izven obstoječega območja
LN, v katerem je bil že upoštevan tudi vpliv zaradi gradnje dovozne ceste. Trasa cevovoda in
signalnega kabla bo potekala ob južnem robu ceste in ne bo posegala v obstoječe vozišče
dovozne ceste.

III.
POSTOPEK PRIPRAVE
Postopek sprememb in dopolnitev se je pričel s sprejemom in uradno objavo Sklepa o
pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Centralno čistilno
napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do Čistilne naprave Bled
(Uradni list RS, št. 55/2007, z dne 22.6.2007).
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Izdelovalec sprememb in dopolnitev LN je PROTIM Ržišnik Perc d.o.o., številka projekta
P111190, januar 2008.
Za spremembe in dopolnitev LN, ki se nanašajo na izgradnjo povratnega gravitacijskega
voda in položitev kabelsko komunikacijskega kabla, so bile izdelane Strokovne podlage Projektna dokumentacija IDP za tlačni cevovod in signalni kabel, št. proj. K 109550,
november 2007.
Pripravljavec je na pristojne nosilce urejanja prostora naslovil poziv za določitev smernic za
načrtovanje sprememb in dopolnitev LN.
Vloge za izdajo smernic so bile poslane v juliju 2007 in sicer nosilcem urejanja prostora, ki so
bili navedeni v Sklepu o pričetku postopka.
Trasa cevovoda, ki je bila priložena vlogam za določitev smernic je bila predvidena ob
severnem robu dostopne ceste.
Seznam izdanih smernic:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS
za okolje, območna pisarna Kranj
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Kranj
5. Telekom Slovenije d.d.
6. Elektro Gorenjska d.d.
7. Infrastruktura Bled d.o.o.
8. UPC TELEMACH d.o.o.
9. EKO-SIS d.o.o., Bled
10. Občina Bled
Oddelek za gospodarske javne službe
11. Krajevna skupnost Bled
12. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled
13. Ministrstvo za okolje in prostor

350-285/2007-2, 10.08.2007
35001-370/2007-2, 19.07.2007
2-III-84/8-O-07/MB, 26.07.2007
II-66/2-07, 06.08.2007
23/07-033-DB-793/6-06, 06.09.2007
EAD-268075/272007, 09.08.2007
40.07/B/934, 27.07.2007
obbled01/07-HM, 03.08.2007
BL-1001, 31.08.2007
3505-11/2006, 10.08.2007
/
271-61/2007, 20.07.2007
35409-37/2007, 13.04.2007
(Odločba, da v postopku priprave sprememb
in dopolnitev LN celovite presoje vplivov na
okolje ni treba izvesti.)

Krajevna skupnost Bled in ADRIAPLIN d.o.o. se na prejeti poziv za izdajo smernic nista
odzvala.
EKO-SIS d.o.o. ni podal smernic za načrtovanje, z obrazložitvijo, da na območju predvidenih
posegov ni predvidenega niti obstoječega plinovodnega omrežja.
UPC TELEMACH d.o.o. ni podal smernic za načrtovanje, z obrazložitvijo, da na območju
predvidenih posegov ni njihovih naprav in kabelskih razvodov.
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, ni podal smernic za načrtovanje, ker na
obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na osnovi 5. odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju
narave (ZON, Uradni list RS, št. 96/04) za območje LN izdelava naravovarstvenih smernic in
izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebna.
Ker pa so na območju trase cevovoda ČN in dovozne ceste geologi v predhodnih raziskavah
ugotovili redke in izjemne lehnjakotvorne oblike, ki so nastale po umiku ledenika s tega
območja, je območje ovrednoteno kot predlagana naravna vrednota.
Iz tega razloga je bilo podano naslednje priporočilo: zaradi morebitnih najdb je potrebno o
začetku gradnje pisno obvestiti Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj zaradi spremljave del
ob izkopu.
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-37/2007 z dne 13.4. 2007 odločilo, da
v postopku ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
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Po pregledu in preučitvi smernic je bilo ugotovljeno, da so si smernice, ki jih je podal Zavod
za varstvo kulturne dediščine, ter smernice, ki jih je podala Občina Bled v nasprotju, ter, da
predvidenega cevovoda ni možno načrtovati tako, da bi bile upoštevane obe podani
smernici.
Iz tega razloga je bil organiziran usklajevalni sestanek, na katerem je bil sprejet dogovor, da
se trasi tlačnega cevovoda in signalnega kabla, katerih potek je bil predviden severno od
roba dovozne ceste prestavita na južni rob dostopne ceste.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev LN je v skladu s sprejetim dogovorom prestavil traso
cevovoda ter v novembru 2007 na pristojne nosilce urejanja prostora ponovno naslovil poziv
za določitev smernic za načrtovanje sprememb in dopolnitev LN.
Seznam ponovno izdanih smernic:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, območna pisarna Kranj
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Kranj
4. Telekom Slovenije d.d.
5. Elektro Gorenjska d.d.
6. Infrastruktura Bled d.o.o.
7. Občina Bled
Oddelek za gospodarske javne službe
8. Krajevna skupnost Bled
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled

35001-581/2007-2, 03.12.2007
2-III-84/8-O-07/MB, 22.11.2007
II-66/4-07, 21.12.2007
23/07-033-DB-1676/2-07, 29.11.2007
EAD-268075/290640, 11.12.2007
40.07/B/1534, 04.12.2007
3505-11/2006, 06.12.2007
/
271-100/07, 13.12.2007

Krajevna skupnost Bled se na prejeti poziv za izdajo smernic ni odzvala.
Na podlagi prejetih smernic za načrtovanje sprememb in dopolnitev LN je bil pripravljen
dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za
centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled (Ur. list RS. št. 79/04) ter gradivo za javno razgrnitev.
Med javno razgrnitvijo, ki bo potekala v času od 1. februarja do 3. marca 2008 bo
obravnavani dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev LN obravnavan na seji občinskega
sveta Občine Bled.
Javna obravnava bo organizirana v sredo, 13. februarja 2008, ob 16 uri, v prostorih Občine
Bled.

Odgovorni vodja izdelave sprememb in dopolnitev LN:
Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh.
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