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Številka: 900-3/2017
Datum: 14.11.2017
Zadeva: ZAPISNIK SESTANKA V ZVEZI Z UREDITVIJO ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA V NASELJU PODBELA
Kraj in datum sestanka: Podbela, 9.11.2017
Sklicatelj: Občina Kobarid
Prisotni:
- Krajani Podbele,
- Predstavnik investitorja: Kamp Nadiža d.o.o. – direktor Evgen Marcola,
- Predstavnik projektanta DK-PROTIM: g. Peter Grginič,
- Predstavnik Komunale Tolmin d.o.o.: Berti Rutar, direktor,
- Predstavniki Občine: Robert Kavčič – župan, Simon Škvor – direktor OU
- Branko Velišček - predsednik odbora za gospodarstvo.
1. Župan Robert Kavčič je vse prisotne pozdravil in uvodoma povzel trenutno
stanje na področju čiščenja odpadnih voda v Podbeli, ki ni urejeno na
ustrezen način in je z vidika vpliva na okolje tudi problematično. Pojasnjena je
bila tudi obveza Občine, da na podlagi predpisane zakonodaje ureja čiščenje
odpadnih voda z izgradnjo čistilnih naprav tam, kjer so določene
aglomeracije, kamor sodi tudi vas Podbela.
Glede na že znano dejstvo, da kamp Nadiža namerava zgraditi čistilno
napravo za kamp v velikosti, ki bi omogočala tudi priključitev vasi Podbela, in
bi na ta način občini prihranilo investicijske stroške, je občina zainteresirana
za priklop. Detajlna predstavitev investicije je bila izvedena na seji občinskega
sveta, ki je tudi potrdil namero, da se občina priklopi na predvideno čistilno
napravo. Občina Kobarid je v zadnjih dveh letih tudi že izvedla dve fazi
ločevanja meteorne kanalizacije na svoj iztok, kar bi omogočalo priklop na
čistilno napravo. Pojasnjeno pa je bilo tudi, da bo po izgradnji in zagonu
čistilne naprave lastnik moral v obdobju enega leta izvesti monitoring in
pridobiti na osnovi pozitivnih vzorcev uporabno dovoljenje, šele potem se
predvideva priklop vasi, kar časovno pomeni realen priklop v letu 2019 ali
2020.
Župan je pojasnil tudi stroškovni vidik, in sicer, da bo strošek čiščenja
odpadne vode za krajane Podbele enak, kot je strošek čiščenja za tiste, ki so
že priklopljeni na čistilne naprave v lasti občine Kobarid (Kobarid, Idrsko,
Drežniške ravne).
2. Tehnični vidik same izgradnje čistilne naprave za Kamp je predstavil
projektant (predstavnik družbe DK – PROTIM). Obrazložil je lokacijo izgradnje
(ki bo na lokaciji, kjer so pri kampu trenutno kontejnerji za smeti), način
delovanja same čistilne naprave – tehnologijo čiščenja in iztok prečiščene
vode v ponikovalnico. ČN bo zgrajena za 600 enot, 500 jih bo za svoj namen
potreboval kamp, 100 enot pa je na razpolago za vas Podbela., Prav tako je
obrazložil, da se v primeru priklopa na čistilno napravo opusti trenutni iztok
vaške kanalizacije, ki je pri igrišču in je neustrezno urejen.
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Na vprašanje, kdo bo s čistilno napravo upravljal je bilo pojasnjeno, da bo
lastnik ČN moral skleniti pogodbo z ustreznim upravljalcem, ki bo
najverjetneje Komunala Tolmin d.o.o.
3. Direktor Komunale Tolmin, g. Berti Rutar je pojasnil, da je izgradnja ČN tam
kjer so določene aglomeracije (vir: Atlas okolja RS) po direktivi države zaveza
občine. V Podbeli je način, kot je predlagan smiseln, ker je stroškovno
optimalen za obe strani, tako za sam kamp, kot za občino in posledično
krajane.
V zvezi s ceno je pojasnil, da se cena oblikuje na podlagi predpisane
metodologije (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja), da je cena v občini
enotna (princip solidarnosti) ter da se cena sestoji iz dveh delov: 1.
amortizacijski del in 2. vzdrževanje omrežja in naprav (ta se plačuje po m3).
Pojasnil je tudi konkretne navedbe cen:
Cene, ki se plačujejo tam, kjer ni čistilne naprave (v EUR)
5m3
10m3
omrežnina
2,59
2,59
vodarina
2,43
4,87

15m3
2,59
7,30

Omrežnina
kanalščina

2,45
1,90

2,45
3,82

2,45
5,73

Okoljska dajatev
SKUPAJ

2,89
12,26

5,78
19,51

8,69
26,75

Cene, ki se plačujejo danes, kjer so priklopljeni na čistilno napravo (v EUR)
5m3
10m3
15m3
amortizacija
9,37
13,73
18,07
Omrežnina
Čistilna naprava

6,15
5,01

6,15
10,03

6,15
15,05

Okoljska dajatev
SKUPAJ
VEČ PLAČILA

0,29
20,82
Za 69%

0,58
30,49
Za 56%

0,87
40,14
Za 50%

4. Evgen Marcola kot predstavnik investitorja je navedel, da se s projektom
izgradnje čistilne naprave trudi že leta, da je že pridobil gradbeno dovoljenje,
da je vmes sicer bila podana pritožba, posledično je sedaj lokacija
spremenjen, občino je kot investitor ponovno obvestil o nameri investicije in
ponudil dodatne nezasedene kapacitete na ČN kot opcijo, da se na ČN
priključi tudi vas.
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Po teh pojasnilih se je odprla razprava navzočih (glavni povzetki):
Ga. Danica Hrast je g. Bertija Rutarja in prisotne opozorila na dejstvo, da občani
občine Kobarid plačujemo:
47% višje cene za čiščenje komunalnih vod kot občani Tolmina
1,0036 : 0,6834 €/m3
230% višje cene omrežnine pri komunalnih vodah kot občani Tolmina
6,1406 : 2,6708 €/prik
40% višje cene kanalščine pri odvajanju odpadnih vod kot občani Tolmina
0,3819 : 0,2724 €/m3
32% višje cene omrežnine pri odvajanju odpadnih vod kot občani Tolmina
2,4463 : 1,8536 €/prik
(vir – Komunala Tolmin – ceniki- )
-

-

Direktor Komunale Tolmin je opombi pritrdil in ponovno pojasnil, da je cena
oz. stroški čiščenja odpadnih voda odvisna tudi od št. priključkov. Dejstvo je,
da so cene v manjših občinah po pravilu višje, to je potrebno vzeti v zakup.
Dejstvo je, da več priključenih enot na čistilno napravo pomeni tudi nižjo ceno
za vse uporabnike.
Nekaj izmed prisotnih domačinov je izpostavilo dejstvo, da je stanje pri
igrišču, kjer prihaja do iztoka iz vaške ponikovalnice nevzdržno, da se na
površini pojavljajo fekalni odpadki in druge smeti, ter da je smrad neznosen.
Posledično takemu stanju je nujno urediti čiščenje odpadnih voda za vas, in
glede na predvideno investicijo le-to podpirajo oz. se jim zdi smiselna.
Vprašanja so imeli glede cene in dolgoročnega upravljanja (v primeru, da
kamp ne bi več obratoval).
S strani občine in komunale je bilo pojasnjeno, da se razmerje uredi in določi
kot javno zasebno partnerstvo. S pogodbo se jasno definira vse vidike
sodelovanja, predvidi se tudi vse možne rešitve npr. v primeru, da bi kamp
prenehal obratovati se ohrani delovanje čistilne naprave. Poudarjeno je bilo,
da za vaščane ni razlike ali bi čistilno napravo zgradila Občina sama ali se
pogodbeno priklopi na zasebno čistilno napravo. Celo več, Občine Kobarid
izgradnja čistilne naprave ne bo finančno obremenila, kar posledično pomeni,
da bo cena čiščenja nižja, kot bi bila, v kolikor bi morala Občina graditi čistilno
napravo sama.

-

Izpostavljeno je bilo vprašanje kako se bo urejalo čiščenje odpadnih vod v
Breginju in Sedlu in zakaj je Podbela prva na vrsti.
V zvezi s tem je bilo s strani občine pojasnjeno, da se bo urejalo tako Breginj
– kjer je predvidena izgradnja čistilne naprave, kot tudi situacija v Sedlu, kjer
se išče najbolj optimalna rešitev. Občina stremi k temu, da se izgradnja
komunalne infrastrukture gradi na način sofinanciranja s pomočjo EU ali
drugih sredstev, zato se za Breginj išče ustrezno sofinanciranje. Gradnja se
bo v Breginju, glede na to, da je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, začela
takoj, ko se zagotovi ustrezna finančna konstrukcija.
Primer Podbele je poseben v tem, da je vezan na zasebno investicijo, ki je v
načrtu izgradnje in ki občine finančno ne obremenjuje.

-

G. Janko Hrast je podal informacijo o tem, da je bilo izvedeno vzorčenje
kopalne vode in analiza na ecoli bakterije na treh lokacijah – most Logje,
kamp Nadiža in Robič. Analiza je pokazala največjo
bakteriološko
onesnaženost z ecoli bakterijami in enterokoki pri Logjeh, nekoliko manj pri
kampu Nadiža in najmanj pri Robiču. Razlaga tem razlikam je najbrž v
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geološki strukturi tal. Na vseh treh merilnih mestih pa je rezultat Skladen s
priporočili NIJZ.
V letu 2016 je bila mikrobiološka kakovost vode za razred odlično dosežena
na 14 kopalnih voda, med katerimi je tudi kopalno območje Nadiža.
Omenjene informacije na konkretno podano informacijo ni komentiral nihče, saj ni
bilo jasno kdo je analizo opravljal oz. kje so podatki objavljeni, ter za kakšne ecoli
bakterije gre.
-

Ga. Danica Hrast je predlagala, da bi se, glede na dejstvo, da se iz naslova
koncesijskih sredstev igralnice Aurora, ki jih kot rento dobiva Turistično
društvo Staro selo, lahko tudi vaščanom Podbele iz naslova turistične takse
ustvarjene v Podbeli, subvencioniralo plačilo položnic ter, glede na to, da se
pri izračunu cene za priklop na ČN Podbela ne upošteva amortizacije, naj se
predvidi neko prehodno obdobje nižjih cen do takrat, ko se uredi čiščenje
odpadnih vod iz Breginja in Sedla.

Zapisal: Simon Škvor

