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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 WTE o izvajanju koncesije.
Kot predstavnika predlagatelja bosta na seji sodelovala Franci Pavlič, višji svet.
na področju gospodarske infrastrukture in predstavnik WTE Bled.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled Poročilo WTE o izvajanju koncesije, sprejme kot
informacijo.

Janez Fajfar,
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POROČILO O IZVAJANJU KONCESIJE – februar 2008

1. Gradnja v občini Bled
1.1.

Rečica
Investicija za prvo fazo v Rečici je zaključena.
Za nadaljnji gradbeni odsek je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

1.2.

M - kanal
Problem izločevanja tujih vod iz obstoječega M-kanala, ki poteka vzdolž jezera do naselja
Mlino, še ni rešen. Menimo, da se bo morala rešitev odvajanja tujih vod uskladiti s
predstavniki strokovnih služb Občine Bled in lastniki izvirov.
V skladu z statutom občine dovajanje izvirskih voda v kanal ni dopustno. Dovajanje čistih
izvirskih voda moti obratovanje čistilne naprave, hkrati pa se povečujejo tudi stroški
obratovanja čistilne naprave. Za odstranitev meteorne in izvirske vode iz obstoječega Mkanala je bil izdelan idejni projekt za gradnjo novega M-kanala, ki bi potekal vzdolž
obstoječega kanala.
Pri tem naj bi novi M-kanal odvajal odpadno vodo, stari M-kanal pa naj bi sprejemal
meteorno in izvirno vodo.
Za predvideni novi M-kanal se je zaprosilo za sredstva kohezijskega sklada.

1.3.

Bled center Dobe
Gradbeno dovoljenje za ta odsek se pričakuje v naslednjih 3 tednih.
V dogovoru z občino se bo z gradnjo čimprej pričelo.
Po zaključku tega obseka se bo celotno območje Dobe napeljalo na čistilno napravo.

1.4.

Zagorice
Izdelana je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Začetek gradnje se
predvideva pomladi 2008, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

1.5.

Zasip
Gradnja kanalizacijskega cevovoda je v večji meri zaključena in črpališča so pripravljena,
tako da se prebivalci lahko priključijo.

1.6.

Tlačni cevovod Bohinjska Bela -CČN
Za gradnjo kanalizacijskega cevovoda znotraj naselja in tlačno povezavo do čistilne
naprave je bilo v letu 2007 pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Prvi del tlačnega cevovoda je izgotovljen.
Gradnja preostalega cevovoda se bo izvedla v letu 2008 - 2009.

1.7.

Čistilna naprava Bled
Čistilna naprava Bled bo v kratkem pridobila končno obratovalno dovoljenje in njeno
delovanje poteka nemoteno. V skladu s predpisi se izvajajo analize in monitoringi, ki
ustrezajo vsem zahtevam pri čiščenju odpadnih voda.

1.8.

Vzdrževanje
Izvajajo se vzdrževalna dela na cevovodih in črpališčih tako, da je zagotovljeno
nemoteno delovanje celotnega kanalizaciskega cevovoda skupaj s čistilno napravo.

2. Splošno
Investicija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Bled je 80% zaključena.
Zadnja faza te investicije se bo v večji meri financirala iz EU sredstev - kohezijski in strukturni
sklada ( v naselju Bohinjska Bela in M-kanal), ekološke takse in prispevkov za hišne
priključke.
Nadaljevanje izgradnje je odvisno od višine pridobljenih sredstev iz naslova priključnin in
časovnega razdobja, v katerem bodo pridobljena.
Tako pridobljena sredstva bodo vložena v gradnjo kanala Dobe, Želeče, Rečica in v Zasipu.
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