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OBČINSKI SVET 
 
 
 
Zadeva: Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim 

podjetjem Laško d.o.o. 
 
 
 
V času od predstavitve informacije na 10. seji OS do danes se je v zvezi s pravnimi razmerji 
med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. zgodilo naslednje:  
 

1. Občina Laško je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložila tožbo za razveljavitev 
arbitražne odločbe Stalne arbitraže pri GZS št. SA 5.6.-2/2009 z dne 11.03.2011. Občina 
Laško se v tej tožbi sklicuje zlasti na določbo 40.člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (ZGJS), ki pravi: "Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora med 
koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu pristojno sodišče." Arbitraža očitno 
sploh ne bi smela odločati o tej zadevi, saj je za to pristojno samo sodišče. Na to pa je 
občina opozorila že v okviru arbitražnega postopka, ki pa je odločbo vseeno izdal. Tožba 
se nanaša tudi na nepravilnosti pri vodenju postopka senata Stalne arbitraže pri GZS, 
saj ta ni ugotovil dejanskega stanja zadeve. Tako senat ni obrazložil ali pojasnil v 
izpodbijani odločbi načina oblikovanja cen, trenutka, ko nastopi pravica koncesionarja za 
zaračunavanja storitev ter pojma uporabnika storitev. Odločitev senata je bila sprejeta 
brez dokazil koncesionarja o meritvah količin odplak. Občina Laško je s tem v zvezi 
predlagala imenovanje izvedenca, ki bi meritve preveril in izdelal mnenje, vendar je 
senat predlog dokaza zavrnil in enostavno sledil trditvam WTE. Ta postopek je v fazi 
pridobivanja prevodov prilog k tožbi in je torej v začetni fazi. 
 
Do dne 05.04.2012: V tej zadevi od izdelave zadnjega poročila ni ničesar novega. 

 
 

2. WTE in Storitveno podjetje Laško d.o.o. sta pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložila 
predlog za dovolitev izvršbe na podlagi izdane arbitražne odločbe. Občina Laško temu 
predlogu nasprotuje smiselno iz enakih razlogov, kot v postopku na razveljavitev 
arbitražne odločbe. 
 
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom I R 503/2011 z dne 16.12.2011, ki je bil vročen 
dne 28.12.2011 razglasilo izvršljivost domače arbitražne odločbe. Zoper navedeni sklep 
je bila vložena pritožba Občine Laško dne 12.01.2012 po pooblaščencu odvetniku 
Andreju Krašku podprta z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ RS o predlogu za 
sprejem avtentične razlage 40. člena ZGJS z dne 09.06.2011 ter pravnim mnenjem o 
razlagi 40.člena ZGJS doc. dr. Aleksija Mužine. 
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Do dne 05.04.2012: Dne 20.03.2012 je bil v tem postopku vložena vloga zaradi kršitve 
načela kontradiktornosti iz ZArbit, ZPP in ZNP pri sodišču prve prve stopnje, zaradi 
vprašanja pristojnosti ter vprašanja prekluzije navedb v postopku pri sodišču prve 
stopnje. 

 
 

3. WTE je zoper Občino Laško vložil tožbo zaradi odvzema koncesije pri Upravnem 
sodišču RS in zahteva odpravo odločb Občinske uprave Občine Laško in Župana 
Občine Laško, s katerim je bila odvzeta koncesionarju za izgradnjo kanalizacijskega 
omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v občini Laško. Občina Laško je v tem 
upravnem sporu na stališču, da je bil odvzem zakonit, ker je bil postopek odvzema 
pravilno izpeljan in ni nobene procesne ovire, da odločba o odvzemu koncesije ne bi bila 
veljavna. WTE zatrjuje, da ni res, da kanalizacijski sistem in čistilna naprava nista bila 
zgrajena ter se pri tem sklicuje na arbitražno odločbo ter koncesijsko pogodbo. Občina 
Laško nasprotuje tej trditvi in je prepričana, da koncesionar ni v celoti izpolnil svojih 
obveznosti - čistilna naprava brez priklopljenih uporabnikov nikomur ne koristi. Upravni 
spor se nanaša še na število pravilno priklopljenih uporabnikov, vrsto sistema za 
odvajanje in čiščenja odpadnih voda, meritve količin odplak, zaračunavanja opravljenih 
storitev, financiranje celotnega sistema, rokov za izgradnjo celotnega sistema, redno ter 
strokovno izvajanje dejavnosti, povzročanje škode občini Laško in o prenosu 
gospodarske javne službe odvajanja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na 
Komunalo Laško. 
 
Do dne 05.04.2012: V tej zadevi od izdelave zadnjega poročila ni ničesar novega. 
 
 
4. Storitveno podjetje Laško d.o.o. je zoper Občino Laško pričel postopek izvršbe na 
podlagi verodostojne listine zaradi izterjave 1.483.160,95 EUR. Zoper sklep o izvršbi 
Okrajnega sodišča v Ljubljani, VL 195762/2011 z dne 15.02.2011 je Občina Laško po 
pooblaščencu odvetniku Andreju Krašku vložila ugovor. Vsebina spora je podobna kot v 
primeru spora pred arbitražo GZS. Gre za spor v zvezi z neplačanimi računi 
koncesionarju za obdobje od aprila 2009 do novembra 2011. V ugovoru občina navaja, 
da terjatve koncesionarja niso upravičene, ker ni zgradil kanalizacijskega omrežja, ne 
izvaja storitev čiščenja odplak, ni izvedel priklopa uporabnikov na kanalizacijsko 
omrežje, ne čisti odplak na celotnem območju občine Laško, ne meri količin odplak pri 
priklopljenih uporabnikih in storitev ne obračunava na takšen način, računi so neskladni 
z določili pogodbe, ni izdelal finančnega načrta za izgradnjo čistilne naprave in 
kanalizacijskega omrežja, ni izdelal katastra objektov in naprav, ni dostavil nobenega 
dokazila občini o dejanskih količinah očiščenih odplak. Okrajno sodišče v Ljubljani je s 
sklepom VL 195762/2011 z dne 03.02.2012 razveljavilo sklep o izvršbi v delu, v katerem 
je dovoljena izvršba. O zahtevku pa bo odločalo sodišče v pravdnem postopku pred 
Okrožnim sodiščem v Celju. 

 
Do dne 05.04.2012: V tej zadevi od izdelave zadnjega poročila ni ničesar novega. 
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Vzporedno z aktivnostmi na pravnem področju potekajo tudi aktivnosti na področju pogajanj 
Občine Laško z drugimi subjekti za izvensodno razrešitev spora. V nadaljevanju so kronološko 
predstavljene aktivnosti od začetka leta 2012 do zadnjega vpisa v aprilu 2012: 
 
18.01.2012: 
Sestanek s predstavniki WTE, Občine Laško in Pivovarne Laško glede predstavitve simulacije 
delitve investicijskih stroškov izgradnje ČN ter kanalizacijskega omrežja med Občino in 
Pivovarno glede na delež zasedenosti kapacitet ČN. 
 
25.01.2012: 
Po emailu smo s strani WTE prejeli osnutek sporazuma za nadaljevanje koncesijskega odnosa 
o gradnji kanalizacijskega sistema z napravami za čiščenje ter o izvajanju gospodarsko javne 
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Laško, ki je bil tema sestanka dne 
26.01.2012. 
 
26.01.2012: 
Sestanek s predstavniki WTE, Občine Laško in Pivovarne Laško glede ureditve spornih razmerij 
in pregleda ter tolmačenja prejetega osnutka sporazuma z dne 25.01.2012. 
 
01.02.2012: 
Po emailu smo s strani WTE prejeli zapisnik sestanka z dne 26.01.2012 ter osnutek sporazuma 
za nadaljevanje koncesijskega odnosa o gradnji kanalizacijskega sistema z napravami za 
čiščenje ter o izvajanju gospodarsko javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini 
Laško. 
 
02.02.2012: 
Po pošti smo s strani WTE prejeli zapisnik sestanka z dne 26.01.2012 ter osnutek sporazuma 
za nadaljevanje koncesijskega odnosa o gradnji kanalizacijskega sistema z napravami za 
čiščenje ter o izvajanju gospodarsko javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini 
Laško. 
 
14.02.2012: 
Sestanek s predstavniki WTE (g. Bizjak in g. Martens), Občine Laško, JP Komunale Laško in 
Pivovarne Laško glede sklenitve sporazuma o nadaljnjem medsebojnem sodelovanju. Rezultat 
sestanka je bil podpisan zapisnik ter sprejetje sklepov o uskladitvi končne verzije sporazuma. 
 
Na WTE poslan osnutek sporazuma za nadaljevanje koncesijskega odnosa ter pripombe 
Občine Laško na zapisnik z dne 26.01.2012. 
 
20.02.2012: 
Na WTE je bilo poslano Pismo o nameri ter Osnutek sporazuma za nadaljevanje koncesijskega 
odnosa o gradnji kanalizacijskega sistema z napravami za čiščenje ter o izvajanju gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Laško (kar je bilo predstavljeno že 
na seji 10. seji OS).  
- Osnutek sporazuma: dopolnitev tekstualnega dela in vključitev Pivovarne Laško d.d. kot 

sopodpisnika sporazuma. 
- Pismo o nameri: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. iz Ljubljane je izrazila interes 

poslovnega sodelovanja na področju izvajanja gospodarske javne službe. Petrol d.d. je na 
WTE GmbH naslovil pismo o nameri odkupa celotnega poslovnega deleža Storitvenega 
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podjetja Laško d.o.o., tako da Petrol postane novi koncesionar gospodarske javne službe v 
občini, poleg tega pa vstopi tudi v obstoječa pogodbena razmerja s Pivovarno Laško. 

 
23.02.2012: 
Na elektronski naslov EVN (kot lastniku družbe WTE) je bil poslan email z vabilom vodstvu 
družbe glede sestanka za rešitev razmerja. Kot priloga je bil poslan tudi podpisan Osnutek 
sporazuma za nadaljevanje koncesijskega odnosa o gradnji kanalizacijskega sistema z 
napravami za čiščenje ter o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v Občini Laško (podpisan s strani Občine Laško in Pivovarne Laško) ter Pismo o nameri 
(podpisano s strani Občine Laško, Pivovarne Laško ter Petrola). 
 
24.02.2012: 
Po emailu smo prejeli v nemščini odgovor WTE glede poslanega in podpisanega Osnutka 
sporazuma za nadaljevanje koncesijskega odnosa o gradnji kanalizacijskega sistema z 
napravami za čiščenje ter o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v Občini Laško (podpisanega s strani Občine Laško in Pivovarne Laško) ter Pisma o 
nameri (podpisanega s strani Občine Laško, Pivovarne Laško ter Petrola) v katerem navajajo, 
da so pripravljeni sestankovati le v primeru podpisa prej omenjenega sporazuma v obliki, ki so 
ga sami pripravili. V nasprotnem primeru bodo preko pravne službe pričeli z ustreznimi postopki 
za začetek izvršbe odločbe arbitražnega sodišča. 
 
28.02.2012: 
Po emailu smo prejeli v nemščini (in skenirano v slovenščino) odgovor WTE glede poslanega in 
podpisanega Osnutka sporazuma za nadaljevanje koncesijskega odnosa o gradnji 
kanalizacijskega sistema z napravami za čiščenje ter o izvajanju gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Laško (podpisanega s strani Občine Laško in 
Pivovarne Laško) ter Pisma o nameri (podpisanega s strani Občine Laško, Pivovarne Laško ter 
Petrola) v katerem navajajo, da so pripravljeni sestankovati le v primeru podpisa prej 
omenjenega sporazuma v obliki, ki so sami ga pripravili. V nasprotnem primeru bodo preko 
pravne službe pričeli z ustreznimi postopki za začetek izvršbe odločbe arbitražnega sodišča. 
 
29.02.2012: 
Po pošti smo prejeli s strani WTE slovenski prevod emaila z dne 28.02.2012. 
 
01.03.2012: 
V skladu z dogovorom s Pivovarno Laško d.d. je bilo poslano vabilo za sestanek pri županu 
Občine Laško. Tema sestanka: dogovor o ureditvi razmerij z WTE in Storitvenim podjetjem 
Laško d.o.o. vabljeno je bilo vodstvo družbe WTE. 
 
02.03.2012: 
Po emailu smo prejeli odgovor WTE glede sestanka, ki naj bi se zgodil 08.03.2012. V tekstu je 
zapisano, da se sestanek z vodstvom WTE lahko zgodi le v primeru, če se podpiše prvotni 
sporazum, ki je bil predložen Občini 24.02.2012 (v vsebini enak, ko je bil predložen že v juniju 
2011). 
 
08.03.2012: 
Predviden termin sestanka in dogovor o ureditvi razmerij z WTE Wassertechnik GmbH in 
Storitvenim podjetjem Laško d.o.o., katerega bi se udeležilo vodstvo družbe WTE. 
→ SESTANEK ODPADEL ZARADI NEODZIVA WTE 
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09.03.2012: 
Prejet dopis s strani WTEja s stališči k zapisniku sestanka z dne 14.02.2012, v katerem so 
predstavniki WTE komentirali in dopolnjevali vsako točko, ki jim je bila pred podpisom zapisnika 
prebrana in nanjo takrat niso imeli pripomb. Zapisnik je bil tudi podpisan s strani predstavnika 
WTE g. Bizjaka. 
 
26.03.2012: 
Poslan odgovor na dopis WTEja z dne 28.02.2012, v katerem je obrazloženo, zakaj je bil s 
strani Občine Laško in Pivovarne Laško dopolnjen osnutek sporazuma. V istem dopisu je bil 
tudi poziv za skupni sestanek z odgovornimi predstavniki družb WTE in EVN ter Občine Laško 
in Pivovarne Laško za sporazumno rešitev zadeve. 
 
03.04.2012: 
Na WTE je bilo naslovljen dopis - odgovor na prejeti dopis z dne 09.03.2012 (stališča WTE k 
zapisniku sestanka z dne 14.02.2012): 
V dopisu smo predstavnike WTE opomnili, da je bil zapisnik sproti citiran, prebran vsem 
prisotnim in bil tudi podpisan s strani predstavnika WTE (g. Bizjaka), ki je razumel prebrano 
besedilo v slovenskem jeziku. Drugi predstavnik družbe WTE (g. Martens) ni želel podpisati 
zapisnika, saj naj ne bi razmel slovenskega jezika. Vsi prisotni so bili večkrat opozorjeni, da se 
piše zapisnik in da bo tisto, kar bo povedano tudi v zapisniku. Predstavnika WTE sta dobro 
vedela, da se piše zapisnik in bi lahko sproti zahtevala popravek oziroma zahtevala, kaj naj se 
po njuno vnese v besedilo zapisnika in kaj ne. V zapisnik z dne 14.02.2012 je bilo vneseno tisto, 
kar so prisotni povedali.  
Občina Laško je predlagala, da naj koncesionar imenuje točno določeno in pooblaščeno osebo, 
katera bo sposobna pogajanj in ureditve razmerij z občino na način, da bodo vsi vpleteni 
zadovoljni. Do sedaj se je občina pogovarjala s številnimi predstavniki WTE, tako da se zdi, da 
na strani WTE ni več predstave o celoti vseh medsebojnih razmerij. Reševanje zadeve na 
način, da občina v celoti plača vse odprte terjatve in da se niti za naprej niti za nazaj ničesar ne 
spremeni, čeprav je vsem vpletenim jasno, da je dejansko stanje drugačno, se je izkazalo za 
neustrezno. Dejstvo je tudi, da postopki pred sodišči niso zaključeni in da še nekaj časa ne 
bodo, zato bi bilo smotrno za WTE in to tudi iz stališča poslovanja v Sloveniji, da postopek 
zaključijo po mirni poti. 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisal: 
Andrej Kaluža, podsekretar 
Vodja urada za gospodarske javne službe, 
okolje in prostor 


