Občina Bled
OBČINSKI SVET

9)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na
območju Občine Bled.
Kot predstavnika predlagatelja bosta na seji sodelovala mag. Bojana Novak in
Franci Pavlič, oddelek za urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ceni za odvajanje odpadnih
voda na območju Občine Bled.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Na podlagi 8. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06 in 38/10), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 49/2010), 25. in 27. člena Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98,
65/02, 32/04, 97/08, 104/09 in 31/11), 8. in 9. člena Odloka - koncesijskega akta za podelitev
koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 41/01, 32/2004) in na podlagi 16. člena Statuta občine Bled – UPB (Ur. list
RS, št. 67/2009), je Občinski svet občine Bled na 4. redni seji, dne 28.6.2011, sprejel
SKLEP
o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled
1. člen
Za obračun storitev odvajanja odpadnih voda velja enotna cena za vse uporabnike ter znaša
0,6039 €/ m3.
2. člen
V ceni storitev odvajanja odpadnih voda niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
3. člen
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda v
Občini Bled lahko uvede ceno v skladu z 32. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
63/2009).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa
se začnejo uporabljati po preteku enega meseca od pridobitve pozitivnega mnenja
Ministrstva za gospodarstvo.
Številka:
Datum:
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O b r a z l o ž i t e v:
Zakonska podlaga
- Zakon o gospodarskih javnih službah –ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in
38/1030/98)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 49/2010)
- Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98, 65/02, 32/04, 97/08, 104/09 in 31/11)
- Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Bled
- Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in
čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/01, 32/2004)
Občinski svet Občine Bled je na 17. redni seji, dne 17.2.2005, potrdil Sklep o ceni za
odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled in na 28. redni seji, dne 22.6.2006, Sklep
o ceni za čiščenje odpadnih voda na območju Občine Bled. Potrjena cena za čiščenje
odpadnih voda je 0,7161 €/m3, potrdilo jo je tudi pristojno ministrstvo. Potrjena cena za
odvajanje odpadnih voda je bila 0,6178 €/m3, vendar pa je Ministrstvo za finance potrdilo
ceno v višini 0,57 €/m3. Skupna cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled
tako znaša 1,2861 €/m3. V skladu s koncesijsko pogodbo je najvišja možna cena odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled 1,32 €/m3.
Zbrana sredstva iz naslova storitve odvajanja in čiščenja trenutno ne zadoščajo za
pokrivanje mesečnih stroškov, ki jih koncesionar WTE v skladu s koncesijsko pogodbo
zaračunava Občini Bled, zato se predlaga povišanje cene odvajanja odpadnih voda, cena
čiščenja odpadnih voda pa ostaja enaka. Skupna cena storitve odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, ki jo bodo plačevali uporabniki kanalizacijskega sistema, bo 1,32 €/m3, cena
odvajanja odpadnih voda pa bo 0,6039 €/m3.
Finančne posledice: S povišanjem cene storitve odvajanja odpadnih voda se bodo povečali
prihodki iz tega naslova v višini ca. 24.000 €/leto. S priključitvijo vseh stanovanjskih objektov
na kanalizacijsko omrežje na območju Bohinjske Bele pa se pričakujejo še dodatni prihodki
iz tega naslova v višini ca. 53.000 €/leto.
Pripravila: Franci Pavlič, mag. Bojana Novak
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