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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 nadaljevanju je predstavljena informacija v zvezi urejanjem razmerja med Občino Laško in 
WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.:  
 
Vzporedno z aktivnostmi na pravnem področju potekajo tudi aktivnosti na področju 
pogajanj Občine Laško z drugimi subjekti za izvensodno razrešitev spora. 
 
V mesecu maju 2012 smo se s predstavnikom WTE (g. Bizjakom) dogovorili, da nam pripravijo 
stroškovnik projekta za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja Laško (spisek 
odprtih postavk in obveznosti do WTE), kar smo tudi prejeli. → Dopis WTE z dne 18.maj 2012 
 
Sestanek s predstavniki Pivovarne Laško in Komunale Laško – tema: Predlog delitve stroškov 
izgradnje čistilne naprave Laško med Občino Laško in Pivovarno Laško ter določitev ključa 
delitve. Na sestanku se je analiziralo dopis WTE z dne 18.maj 2012 in pisno potrdilo ključ 
delitve kapitalskih stroškov med Pivovarno Laško (PL) in Občino Laško (OL): 
PL : OL = 73,68% : 26,32% 
In je definiran glede na količine zakupljenih kapacitet. Skupna kapaciteta čistilne naprave (ČN) 
je 38.000 PE, za potrebe PL je zakupljenih 28.000 PE, za potrebe OL pa 10.000 PE. 
Skupen ključ delitve vseh investicijskih stroškov je: 
PL : OL = 59,78% : 40,22% 
In se bo spremenil po končanih pogajanjih. 
Rezultat sestanka → Zapisnik sestanka z dne 29.05.2012 
 
V začetku meseca junija smo na WTE poslali dopis za dodatna pojasnila k predanemu 
dokumentu »Stroški projekta Laško« z dne 18.maj 2012. → Dopis z dne 04.06.2012 
 
Koncem meseca junija smo prejeli dodatna pojasnila za Projekt Laško, kot ga imenujejo na 
WTE. → Dopis WTE z dne 20.junij 2012 
 
V mesecu juliju smo na WTE naslovili dopis/vabilo za sklic sestanka za nadaljnjo razjasnitev oz. 
dogovor o razrešitvi zadeve po izvensodni poti z našimi predlogi: 
1. Da se kot ključ delitve kapitalskih stroškov med Pivovarno Laško (nadalje PL) in Občino 
 Laško (nadalje OL) definira na osnovi kapacitete ČN - 38.000 PE): 
 PL = 73,68%, OL = 26,32 % 
 In se uporabi pri zaračunavanju storitev (za naprej in za nazaj) - računi, ki se mesečno 
 izstavljajo Občini se delijo v razmerju PL : OL = 73,68% : 26,32%. 
2. OL odkupi preostali del kanalizacijskega omrežja (pozicija Tlačni vod Laško - čistilna naprava 
 - vrednost 530.447,11 EUR). 
3. Iz terjatev do OL se izvzame del stroškov pod pozicijo Računi februar 2006 - junij 2007 (v 
 višini 776.441,49 EUR), katere po kateregakoli razlagi ni bilo pravice zaračunavati (10. člen 
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 Koncesijske pogodbe - dikcija "Koncesionar ima pravico do zaračunavanja cen storitev 
 uporabnikom, ko bo pristojno ministrstvo izdalo obratovalno dovoljenje za čistilno napravo."), 
 saj je bilo uporabno dovoljenje izdano šele 20.7.2007 pod številko 351-06-90/2005 PK. 
4. Da se ponovno definira fiksni del cene storitev, ki se nanašajo na kanalizacijsko omrežje, saj 
 so le-ti previsoko ocenjeni (kanalizacijsko omrežje je v večini zgradila OL). 
5. Da se na osnovi zgornjega pripravi aneks k Koncesijski pogodbi. 
6. Sklic sestanka za nadaljnjo razjasnitev oz. dogovor o razrešitvi zadeve po izvensodni poti. 
Dokument → Dopis z dne 25.07.2012 
 
Po končanih dopustih smo se v mesecu avgustu sestali s predstavniki WTE (prisoten tudi njihov 
odvetnik). Med pogovorom se je izpostavilo, da dejansko obstajajo štiri sporne pozicije in sicer 
pilotna stena, višina inženirskih stroškov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, računi za 
opravljane storitve februar 2006 do julij 2007 ter ponovna definicija fiksnega dela storitev, ki se 
nanaša na kanalizacijsko omrežje (fiksni del cene storitev v primeru odkupa tlačnega voda ne 
bo več sporen, saj bo celotna kanalizacija v lasti Občine in ji bo pripadal strošek odvajanja 
odpadnih voda). 
Sklep tega sestanka je bil, da se nova faktura za opravljene storitve izda po novem delitvenem 
ključu med Pivovarno Laško in Občino (PL = 73,68%: OL = 26,32). → Dopis z dne 28.08.2012 
 
Pivovarna se z izstavljanjem računov v predlagani obliki za enkrat še ne strinja, dokler se ne 
doseže z WTE dogovora glede priznanega stroška za izgradnjo naprave in potrdi stroškovnik 
glede novega delitvenega razmerja. → Email z dne 29.08.2012 
 
Informacije v zvezi urejanjem pravnega razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter 
Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.: 
 
V mesecu juliju je Vrhovno sodišče RS v nepravdni zadevi predlagatelja WTE Wassertechnik 
GmbH in Storitveno podjetje Laško d.o.o. zoper nasprotno udeleženko Občino Laško zaradi 
razglasitve izvršljivosti domače arbitražne odločbe o pritožbi nasprotne udeleženke zoper sklep 
Okrožnega sodišča v Ljubljani IR 503/2011 z dne 16.12.2011 na svoji seji sklenilo, da se 
pritožbi ugodi, izpodbijalni sklep se razveljavi in se zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov 
postopek. → Sklep z dne 17.07.2012, prejeta dne 03.09.2012 
 
V mesecu septembru je Okrajno sodišče v Celju v izvršilni zadevi upnika Storitveno podjetje 
Laško d.o.o. proti dolžniku Občini Laško sklenilo, da se izvršilni postopek zaradi izterjave 
1.152.232,70 EUR ustavi. Po izdaji sklepa o izvršbi je upnik umaknil predlog za izvršbo, zato je 
sodišče ustavilo postopek. → Sklep z dne 18.09.2012 
Iz istega razloga je bil preklican tudi narok. → Preklic naroka z dne 18.09.2012 
 
Sodba v imenu ljudstva: Upravno sodišče RS, oddelek v Celju je v senatu zaradi odvzema 
koncesije razsodilo, da se tožbi ugodi, odločba Občine Laško, Občinske uprave , št. 021-
04/2010 z dne 11.11.2010, se odpravi in se zadeva vrne prvostopenskemu organu v ponoven 
postopek. → Sodba z dne 04.09.2012, prejeta dne 20.09.2012 
 
 

Zapisal: 
Andrej Kaluža, podsekretar 
Vodja urada za gospodarske javne službe, 
okolje in prostor 
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ZAPISNIK SESTANKA 
Predlog delitve stroškov izgradnje čistilne naprave Laško med Občino Laško in 

Pivovarno Laško 
(določitev ključa delitve) 

 
 
Prisotni: 
Pivovarna Laško: Matej Oset, Bojan Cizej, Miran Klemenčič 
Občina Laško: Franc Zdolšek, Andrej Kaluža, Uroš Trkaj 
JP Komunala Laško: Tomaž Novak 
 
Komentar k predani dokumentaciji s strani Storitvenega podjetja Laško d.o.o. z dne 
18.05.2012: 
 
Pod točko 2: 

 
Sporen je znesek obresti v času gradnje čistilne naprave (119.843,50 EUR). 
Sporna je višina stroškov za projektiranje kanala (503.413,18 EUR). 
Sporen je strošek izgradnje pilotne stene, ki je zajet v postavki investicije čistilne naprave 
(3.887.120,15 EUR). 
 
Ključ delitve kapitalskih stroškov med Pivovarno Laško (PL) in Občino Laško (OL) je: 
PL = 73,68% 
OL = 26,32 % 
in je definiran glede na količine zakupljenih kapacitet. Skupna kapaciteta čistilne naprave (ČN) 
je 38.000 PE, za potrebe PL je zakupljenih 28.000 PE, za potrebe OL pa 10.000 PE. 
Skupen ključ delitve vseh investicijskih stroškov je: 
PL = 59,78 % 
OL =40,22 % 
in se bo spremenil po končanih pogajanjih. 
 
Sporne višine stroškov so stvar nadaljnjih pogajanj z WTE oz. Storitvenim podjetjem Laško 
d.o.o.. 
 
Pod točko 3: 

 
Sporni so izstavljeni računi od feb. 06 - jun. 07 (oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja 
(znesek 776.441,49 EUR). Za to obdobje se pregleda račune. 
 
Za določitev delitvenega ključa med OL in PL se od predstavnikov WTE oz. Storitvenega 
podjetja Laško d.o.o. zahteva ločen prikaz delitve stroškov, posebej za kanal in posebej za ČN. 
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Pod točko 4: 

 
Glede na to, da je WTE pridobil klasični bančni kredit s poroštvom Občine Laško, ni upravičen 
do zahteve po poplačilu zamudnih obresti. 
 
Obresti za zamik plačil se naj prikažejo ločeno/posebej za kanal in ločeno/posebej za ČN 
(obratovalni in kapitalski stroški). 
 
Glede delitve stroškov pravdnih postopkov se bomo dogovorili naknadno. 
 
 
Zapisal: 
Uroš Trkaj l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- Originalni, podpisan zapisnik 
- Dopis Storitvenega podjetja Laško d.o.o., z dne 18.5.2012 
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Andrej Kaluža

Od: Matej Oset <MOset@pivo-lasko.si>

Poslano: 29. avgust 2012 11:24

Za: Andrej Kaluža; 'Tomaž Novak'

Kp: zupan@lasko.si; Bojan Cizej; Pavel Teršek; Miran Klemenčič

Zadeva: RE: Zapisnik sestanka Občina Laško/WTE z dne 28.8.2012

Priloge: Zapisnik OL_WTE 28082012.pdf

Andrej, pozdravljen. 

 

Kar mi pri vsej zadevi manjka je simulacija stroškov za OL in PL na osnovi katerih bi se z WTE dogovorili  

v kakšnem časovnem obdobju podaljšanja koncesije bi lahko zaračunavali cene, podobnim sedanjim.  

Vsekakor se ne strinjam s fakturiranjem po sicer dogovorjenem razmerju med OL in PL, preden ne dosežemo 

z WTE dogovora glede celotnega priznanega stroška za izgradnjo naprave in potrdimo stroškovnika glede na novo 

delitveno razmerje. 

 

Lep dan želim. 

 

Matej 

 

From: Andrej Kaluža [mailto:andrej.kaluza@lasko.si]  
Sent: Wednesday, August 29, 2012 8:42 AM 
To: 'Tomaž Novak'; Matej Oset 
Subject: Zapisnik sestanka Občina Laško/WTE z dne 28.8.2012 
 

V vednost vam pošiljam zapisnik današnjega sestanka. 

 

LP 

 

------------------------------------------------------------ 

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

andrej.kaluza@lasko.si 

 

Občina Laško 

Mestna ulica 2 

3270 Laško 
tel.: 03/7338-705 

faks: 03/7338-715 

http://www.lasko.si/ 

------------------------------------------------------------ 

 
To sporočilo, vključno z vsemi pripetimi dokumenti, je namenjeno izključno naslovniku sporočila, njegova vsebina pa je lahko zaupne narave in varovana kot poslovna 
skrivnost, osebni podatek ali kot avtorsko delo. 
Nepooblaščeno pošiljanje, spreminjanje ali razkritje vsebine tega sporočila je nezakonito. Če prejmete sporočilo po pomoti, ga takoj izbrišite iz sistema. 
Vsebina tega sporočila, vključno z vsemi pripetimi dokumenti, izraža stališča avtorja oz. avtorjev in ne nujno tudi Občine Laško. 
  

���� Morate res natisniti to sporočilo?  Mislite zeleno. 
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SKLEP

Vrhovno sodi5de Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki
Vladimir BalaZic, kot predsednik, ter Franc Testen in dr. Miodrag Dorclevii. kot dlana.

v nepravdni zadevi predlagatelja: l. WTB WASSERTECHNIK GmbH,
Ruhrallee 185, Essen, zvezna republika Nemdija, in 2. STORITVENO PODJETJE
LASKO d.o.o., Modrid 8, La5ko, ki ga (prvega in drugega predlagatelja) zastopa
odvetni5ka druZba osabnik, Klofutar in partnerji o.p. d.o.o. izKranja, zoper nasprotno
udeleZenko: OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, La5ko, ki jo zastopa Andrej Krasek,
odvetnik v Ljubljani,

zaradi razglasitve izvrSljivosti domaie arbitraine odloibe,

o pritoZbi nasprotne udeleZenke zoper sklep okroZnega sodisda v Ljubljani
I R 503/201 1 z dne 16. 12. 2011.

na seji 17. julija 2012

w



2.

SKLENILO:

PritoZbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vme sodisdu orve
stopnje v nov postopek.

II. Predlagatelj krije sarn svoje stroSke pritoZbenega postopka.

I .

OBRAZLOZITPV:

Sodi5de prve stopnje je s skleporn z dne 16. 12. 20rl razglasilo izvrsljivost
arbirralne odlodbe Stalne arbitraLe pri Gospodarski zbornici Slovenije
st. sA 5.6.-212009 z dne 11. 3. 2011. z navedeno arbitraZno odlodbo je bilo
tozbenemu zahtevku tozede stranke (predlagatelja) na pladilo 1,152.232,70 EUR z
zamudnirni obrestmi ugodeno, toZbeni zahtevek tozene stranke (nasprotne
udeleZenke) pa je bil zavrnlen.

Zoper sklep sodi5da prve stopnje je nasprotna udeleZenka vlohila pritoZbo zaradi
krsitev dolodb nepravdnega postopka, zaradi zmotne uporabe materialnega prava
ter zarudi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. sodisde prve stopnje
naj bi v postopku razglasitve izvrSljivosti domade arbitraZne odlodbe krsilo nadelo
kontradiktornosti, s tem ko nasprotni udeleZenki ni dalo moZnosti, da bi se izrekla
o zadnji vlogi predlagatelja in pravnih stalisdih, ki jih je ta v njej zastopal. Nadaije
nasprotna udelezenka navaja, da o vprasanju arbitrabilnosti spora iz sporne
odloibe 5e ni bilo pravnotnodno odlodeno, zato bi moralo sodi5de prve stopnje pri
presoji tega lprasanja upostevati avtentiino razlago 40. dlena zakona o
gospodarskih javnih sluzbah (ZGJS), iz katere izhaja, da arbitraLna klavzula v
koncesijskih sporih ni dopustna. Nasprotna udeleZenka zatrjuje, da v dosedanjih
sodnihpostopkihnibi lobravnavanist izahtevek,kot jeonjemrazsodi la arbi traaa.
Zatrjuje tudi pomanjkljivosti obrazlolitve arbitraZne odlodbe in samega dokaznega
postopka pred arbitraZo.

3. Predlagatelj je odgovoril na pritoZbo in predlagal njeno zavrnitev.

4. PritoZba je utemeljena.

5. Nasprotna udeleZenka je v pritoZbi socli5du prve stopnje oditala krsitev nadela
kontradiktornosti. Zatrjevala je, da ji v postopku razglasitve izvrSljivosti domade
arbitraZne odlodbe ni bila dana moZnost izjaviti se o vlogi predlagatelj a z dne
7.  t0 .20 t r .

6. Oditek bistvene krsitve dolodb nepravdnega postopka (8. todka drugega odstavka
339. dlena zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju Zpp) v zvezi s 37.



ilenorn zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanJu zNp) in v zveziz drugirn
odstavkom 9. dlena zakona o arbitraZi (zArbit)) ie utemeljen. Sodisde prve
stopnje mora dati udelezencem v postopku rnoZnost, da se izjavijo o navedbah
drugih udeleiencev, da soderujejo pri izvajanju dokazov in d,a razpravljajo o
rezultatih celotnega postopka (4. dlen ZNP v zvezi z drugim odstavkom 9. dlena
z{rbir)' V okviru pravice do kontradiktomega postopka mora biti udelezencem
omogodeno, da se izjavijo o celotnem procesnem gradir,u, ki je v sodnem spisu in
ki lahko vpliva na odloditev sodiSda. Imeti rnorajo moZnost, da se izjavijo tako
glede dejanskih kot glede pravnih vprasanj.r Pravica do kontradiktornega postopka
se med drugirn izraia v pravilnem vrodanju vlog udeleZencem, ki lahko nanie
odgovorijo.

7' V obravnavani zadevi je sodi5de prve stopnje nasprotni udeleZenki pred izdajo
izpodbijanega sklepa vrodilo predlog za razglasitev izvrsljivosti arbitraZne
odlodbe, ne pa tudi obrazroZene pripravrjalne vloge predlagatelja z dne
7 ' l0' 201l, ki ji jo je posredovalo Sele skupaj z izpodbijanirn sklepom. Nasprotni
udeleZenki je bil tako pred izdajo izpodbijanega sklepa vroden zgolj predlog za
razglasitev izvr5ljivosti arbitraZne odloibe, ki je bil fonnalne narave, medtem ko
se o vlogi z dne 7. 10.201r, v kateri je predlagatelj prvid podal vsebinske
navedbe' v postopku pred sodi5dem prve stopnje ni irnela moZnosti izjaviti. V
opisanih okoli5dinah opustitev pravodasne vroiitve vloge z dne 7. 10. 2011
predstavlja krsitev pravice do kontradiktornega postopka (g, toika drugega
odstavka 339. dlena ZPP v zvezi s 37. dlenom ZNP in drugim odstavkom 9. dlena
ZArbit). Zatadi podane bistvene krsitve dolodb postopka je bilo treba izpodbijani
sklep Ze iz tega tazloga razveljaviti in zadevo vrniti sodi5du prve stopnje v nov
postopek (3. todka prvega odstavka 365. dlena ZPP v zvezi s 37. dlenom ZNp in
drugirn odstavkom f. ilena ZArbit).

8. Pri ponovnem odlodanju bo moralo sodiSde prve stopnje odpraviti ugotovljeno
bistveno kr5itev dolodb postopka.

9. Odloditev o stro5kih ternelji na prvem odstavku 35. dlena ZNP v zvezi z drueim
odstavkom 9. dlena Z,\tbit.

Ljubljana, 17 . jull1 2012

Predsednik senata:

Vladimir BalaZic, l.r.

\t ,f

Prirnerjaj npr. odlodbi US RS Up-39/95 z dne 16. I I 997 in Up- I 08i00 z dne 20. 2. 2003\
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Celjo, dne 18.09.2012
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S K L E P

p.t'$3^goilqe y cerju je v izvr5irni.zadevi upnika: sToRITVENo PODJETJE Lnsro a.o.o.,
Y"-d;ii.0.09, lX?gldl \i ga aastopa, odv. Damijin pavlin, si*ar;u"a z, rr"*:, pioriJ"iLii"]"oBclNA LAsKo' Mestna ulica 002, !tl\g,-l.i ga ra.ropa oJ" enoi*j rtiidr, citri.t"vi urica z,Ljubljana, zaradi izrerjave L152.232,70 EUR. 

-

Izvrlilli postopek se ustavi.

O h r r r z l o l i t e v

Po^izdaji sklepa-o izvribije upnik.umal<nil predlog za izvrlbo. Sodisdejo zato ustavilo postopek (1.in 2. odstavek 43, {lena Zqkone o izvrSbi in zavaro-v anju _ ZIZ).

PRA\INI POUKI Zoper ta sklop je dovoljena pritoZlr4 y g dneh od prejema pisnoga odpravka.PritoZba se vloZi pri tenr sodiEdu, v dveh izvidih.'
Pritozba. mora obsegati navedbo skJepa, zoper.kateroga se.vraga, izjavo, da se skrep izpodbija vceloti ali v dolodenem delu, pritozbene razloge in podiis pritoziitia r'lls,'eiin Zul"nl ffiuone,postopku - LPP v zvezi s 15. dlonom ZIZ).
Ceje pritoZba nerazumljiva ali ne vsehrje vsega, karje treba, da bi se lahko obrsvnavala, jo sodilfeza-u1.ie, ne da bi pozivalo vlozn.iks, naj jo popravi ari doporni (336. dren zpp u ,u.ri ,'ii. ctrno*ztz\.
ob vloiitvi ptitozbe mora biri pradana sodna taksa. ce sodna taks4 ni prsdana niti v roku, ki gadolo.di sodi$de v.oalogu za njelo pladito in tudj niso podani pogoji 

"u 
opiosiitiu, oJiog uli;UroAno

Blad.ifo sodnih taks. sE sreie, da je.nritoiba umaknjena(3. oosiavlk zs, b'Erenazlzj,-'-" 
-" -

ce je.pritoiba. 
-vloz-ey po pooblardencu, n'ora iiti pooblaldenec oauetnik ati oruga osoba, ki je

:L:111 fr"r{ki drzavni izpir (3' odsr*vek 87. dleni Zpp v zvezi s rs.dtenom zlzj,-siceirodisde
llr::i.',5"l,it"9volJeno zawzr (2. odstavek 89, dlena Zpp v zvozi s I5. dlenorn ZIZj.ue ob. vlozrwi pritoibe poobla5denec_ stranke, kije odvetnik, ne predlozi pooblastila, mu sodisde nedovoli, ds bi .zadasno,opravljal pravdna dejanja, ampak pritozbi zavrze (s. odstavet ss. llna zppv zvezi s 15, Elenom ZIZ).

s k l c n i l o :

sodnica: Mara Moravek Lr.
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Stevllka: 00fS tg 39/2012
Datum: 18.09,?0t2

ZADEVA: PREKLICNARoKA

v izvr3ilni zadevi up-nika: sroNTvENo PODJETJE LA$Ko d.o.o., Modrid 008, Modrid, &i gazastopa Damijar pavrin, odvetrnik u gunit, mper dolrnika: oBcrNA LA$KO, tvtistna uiica ooz,La3ko, ki ga za$opa Andrej Kra$plc, odverrik v LiuUgaui zaradi izre{iavo f . f SZ.Zli,iO efin s pf,

vas obve5dflno, da se narok razpisan za dne

. 19, septenrbra 2012 ob 9:00 uri v eobi !00/[,
Okraj$ega sddilCa v Cetiu, IzvNllni oddetetr, Ljubtjanska cesta l/a, Cetje

tzvR$tLNl oo0ELEK

p r e k l i E e .

Metka Pungerlek
strokovna sodelavka

Stran 1 od 1

Okrajno goorSCe v Cdtju. Liubl ianske cesia 1a. Cetie
kvr6ilni oddelek, tel: 1031a22 S+ St, fars: 103j 4Ai 54 67. e.porl;; izvifsba.ojce@sodjsco.si

0I(IAJN0
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T . R F J E T O

SODBA

V IMENU LJUDSTVA

Upravno sodiSde Republike Slovenije, oddelek v Celju, je v senatu, ki so ga sestavljale
viSje sodnice Jasna Segan kot predsednica ter Melita AmbroZ in Majda Kovadid kot
dlanici,

ob sodelovanju sodnega zapisnikarja Martina Stadlerja,

v upravnem sporu toZede stranke: l. WTE WASSERTECHNIK GmbH., Ruhrhalle 185.
Essen, Nemdija in 2. STORITVENO PODJETJE LASKO d.o.o., Modrid 8, Lasko ki
jih po pooblastilu direktorja Andreasa Siegmunda, Ralfa Schr<iderja in Heinza Rohr
zastopa OdvetniSka druZba O5abnik, Klofutar in partnerji, o.p., d.o.o., iz Kranja, zoper
tozeno stranko: OBCINA LASKO - ZUPAN, Mestna ulica 2, Laiko, ki jo zastopa
Andrej Kraiek. odvelnik v Ljubljani,

zaradi odvzema koncesije,

o toZbi zoper odlodbo Obdine La5ko, Obdinske uprave, St. 021-0412010 z dne I l. I I .
2010, v zvezi z odlodbo toZene stranke, 5t. 021-0412010 z dne 13. 4. 2011,

na seji 4. septembra 2012



RAZSODILO:

I. ToZbi se ugodi, odlodba Obdine La5ko, Obdinske uprave, st. 021-0412010 z dne
ll. 11.2010, se odpravi in se zadeva vrne prvostopnemu organu v ponoven
postopek.

II. ToZena stranka je dolZna povmiti toZedi stranki stro5ke upravnega spora v visini
350 EUR, povedane za2\yo DDy, v roku 15 dni, do tedaj brez obresti, po poteku
tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

III- Zahteva toLene stranke za povrnitev stroskov postopka se zavme.

OBRAZLOZITEV

l. Prvostopenjski upravni organ, Obdina Laiko, Obdinska uprava, Je z odlodbo St.
021-0412010 z dne Il. 11.2010 odlodil, da se koncesija za izgradnjo
kanafizacijskega omreZja s distilno napravo in ina)anje gospodarske javne sluZbe
odvajanja in di5denja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Obdini La3ko,
ki je bila s pravnomodno odlodbo o izbiri koncesionarj a, !t. 35205_l/2000-15ll z
dne 16. 10.2000 in koncesijsko pogodbo za izgradnjo kanalizacijskega omreLja z
napravami za di5denje in za izvajanje gospodarske javne sluZbe odvajanja in
di5denja odpadnih voda v Obdini Laiko podeljena druZbama SHW Hdlter
Wasseftechnik GmbH, Essen (sedaj WTE Wassertechnik GmbH) in SHW Holter
Projektgesellshaft Slowenien GmbH, Essen, odvzame. Odloditev temelji na
ugotovitvi, da so bili podani razlogi za odvzem koncesije iz 20. dlena Odloka_
koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omreZja s
distilno napravo in izvajanje gospodarske javne sluZbe odvajanja in di5denja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v obdini Laiko (Uradni list RS
101/1999, v nadaljevanju Koncesijski akt), ker koncesionar ni zadel opravljati
dejavnosti v roku dolodenem v aneksu St. 4 h koncesijski pogodbi, s katero je bil
rok podaljian z dne 15. 12. 2003 na 1 . 5. 2005; prav tako koncesionar do izdaje te
odlodbe 5e ni zgradil vseh s pogodbo dolodenih objektov in tako gospodarske
javne sluZbe ni zadel opravljati. Da je temu tako, izhaja Ze iz dopisa druZbe WTE
projektna druZba, La5ko d.o.o., zdne 28. 12.2007,13. 12.2007 in 10. l. 2008. Ta
druLba, na katero je drugi koncesionar prenesel svoje obveznosti iz koncesijske
pogodbe z aneksom 3t. I z dne 14. Z. 2003, v tem dopisu pogojuje izpolnitev
svojih obveznosti z zahtevki, ki glede na vrsto koncesije kakrsnaje bila dolodena v
koncesijskem aktu, nimajo nobene podlage. Hkrati druZba v teh dopisih priznava,
da je pri5lo Ze pri sami gradnji do zamud in da gradnja Se sedaj ni kondana. Drugi
razlog za odvzem koncesije je neredno, nestrokovno in nepravodasno izvalanje
dejavnosti, tako da so povzrodene motnje v dejavnosti. Koncesionarjeva dejavnost
je di5denje, vendar je zamudil bodisi z gradnlo, bodisi sploh ni zgradil celornega



kanalizacijskega omrezja, kakor se je zavezal- prav tako koncesronar koncedentu
in uporabnikom iz velike malomamosti povzroda ikodo, ker so si morali
uporabniki, ki niso imeli lastnih greznic, zaradi neopravljanja dejavnosti di5denj4
le-te v vmesnem dasu zagotoviti, kar je bil zanje velik enkratni stro5ek.
Uporabniki, ki imajo greznice ie od prej, so morali zaradi neurejene kanalizacije
pladevati stro5ke drpanja. Zaradi neurejene kanalizacijeje v Obdini Lasko tudi
vrednost zazidanih zemljisd niZja. Odvzem koncesije temelji tudt na ugotovitvi, da
je koncesionar ponovljivo in dokazano tako grobo kr5il dolodbe koncesijskega
al<ta, da z istim koncesionarjem namena koncesije ni mogode ved dosedi.

ToZeda stranka v toZbi navaja, da obdinska uprava ni pristojna za odlodanje o
odvzemu koncesije. Iz dvajsete alinee drugega odstavka 21. dlena Statuta obdine
Laiko izhaja, da je pristojen za podelitev koncesije obdinski svet, torej je pristojen
tudi za ugotavljanje razlogov in odvzem koncesije. pristojnost obdinskega sveta
dodatno utemeljuje tudi 20. dlen Koncesijskega akta. prav tako v spornem
postopku niso bila upoitevana pravila upravnega postopka, saj je toZeda s tranka za
uvedeni in zakljudeni postopek odvzema koncesije izvedera sere z vroditvijo
izpodbijane odlodbe. Tako je bila izpodbijana odlodba izdana Sele na koncu
postopka, brez zaslisanja strank in ne da bi bira strankam dana moZnost izjaviti se
o dejstvih, ki so bila po mnenju organa podlaga za izdajo izpodbijane odlodbe. Z
navedenim postopanjem so bila krSena ne samo temeljna nadela Zakona o
splo5nem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUp), ampak tudi ustavne pravice
toZnikov i224. in2l. dlena Ustave RS. Ne strinja se s trditvijo drugostopenjskega
organa, da naj bi 13. 5. 2010 bil izdan in obema strankama vroden sklep o zadetku
postopka nadzora in kontrole kanalizacijskega sistema ter 2. 6.2010 poslano
vabifo na ustno obravnavo za dne 23. 6. 2010. Omenjeni dejanji nista bili
opravljeni v upravnem postopku odvzema koncesije po prvi do detrti alinei prvega
odstavka 20. dlena Koncesijskega akta. prav tako iz razlogov izpodbijane odlodbe
ni razvidno, da bi upravni organ v zvezi z obstojem razlogov od prve do d€trte
alinee prvega odstavka 20. dlena Koncesijskega akta izvedel kakrienkoli
ugotovitveni postopek ali v zvezi s tem izvajal dokaze. Navaja tudi, da naj bi bil
koncendent z dopisom z dne 19. ll.2007 ponan k dokondanju del in pridetku
izvajanja gospodarske javne sluZbe v roku 3 mesecev, vendar ni bilo nikjer
navedeno zakaj gre za primeren rok, niti kdaj naj bi se ta rok iztekel in na podlagi
desa in s katerimi procesnimi dejanja naj bi bilo ugotovljeno, da koncesionar
svojih obveznosti ni izpolnil. Prav tako je nenavadno, da upravni organ Ze po
izteku tega postavljenega roka ni pridel s postopkom odvzema koncesije, ampak je
z njim pridel ved kot tri leta po izteku roka, kar pravzaprav kaZe na to, da rok v
dopisu z dne 19.11.2007 ni bil postavljen v smislu dolodbe drugega odstavka 20.
dlena Koncesijskega akta. Odlodanje o odvzemu koncesije po prvi do detrti alinei



prvega odstavka 20. dlena Koncesijskega akta predstavlja odlodanje v upravnem
postopku po prostem preudarku, kakor je opredeljeno v drugem odstavku 6. dlena
ZUP, izpodbijana odlodba pa ne vsebuje obrazloZitve iz petega odstavka 214.
dlena ZUP.

3. ToZeda stranka oporeka tudi trditvi v l. todki obrazloZitve, da koncesionar ni
zgradil celotnega kanalizacijskega sistema in da ni zader z opravljanjem dejavnosti
v dolodenem roku. Pojasnjuje, da se je toZeda stranka 19. 10.2001 s podpisom
koncesijske pogodbe z Obdino La5ko dogovorila za enega od zakonskih
predpisanih moZnih nadinov zagotavljanja in izvajanja gospodarske javne sluZbe
odvajanja in diSdenja odpadnih voda, predpogoj da se obvezna gospodarska javna
sluZba di5denja in odvajanja odpadnih voda lahko izvaja, paje gradnja oziroma
obstoj javne komunalne infrastrukture. Med strankama je bilo predvideno, da se
bo odvajanje in diSdenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda izvajalo v
delih sistema, ki bodo prepu5deni koncesionarju, ki jih bo koncesionar prevzel in
zgradil, in ki so navedeni v pogodbi, ali ki jih je na podlagi pogodbe v bodode
treba zgraditi. V koncesijski pogodbi tako niti ni bilo predvideno, da bi morala
tozeda stranka zgraditi ceroten kanalizacijski sistem ter da bi zadela s diidenjem
odpadnih voda Sele po izgradnji le tega. Slednjeje v razlogih svoje odlodbe, it. SA
5.6-212009 z dne I l . 3. 20 r l, ugotovila tudi stalna arbitraZa Gospodarske zbornice
Slovenije. ToZeda stranka je gradnjo distilne naprave in povezovalnega kanala
zakljudila 28. 8.2005, s tehnidnim prevzemom objekta in zadetkom poskusnega
obratovanja. S tem so bili izpolnjeni pogoji za zadetek izvajanja gospodarske javne
sluibe di5denja odpadnih voda v obdini Laiko. Na centrarno distilno napravo so
bifi v pridetku delovanja priklopljeni trije sklopi kanalizacijskega omrelja in zato
se toZeda stranka ne strinja s trditvijo, da koncesionar ni zadel z opravljanjem
dejavnosti. Upravni organ druge stopnje je obrazroZitvi zavrnirne odrodbe prilozil
seznam oziroma popis zgrajenega kanalizacijskega sistema, pri demer ni navedel
na podfagi desaje bil ta seznam narejen. Dne 25. 5.2006 je Ministrstvo za okolje
in prostor Republike Slovenije izdalo odlodbo, s katero je odredilo poskusno
obratovanje za objekt distilne naprave La5ko, dne 20. 7.2007 pa je izdalo
uporabno dovoljenje za zgrajeno distilno napravo La5ko, ki sicer redno obratuje od
februarja 2006. ToLeda stranka predlaga ogled na kraju samem in predlaga, da
sodi5de samo ugotovi obstoj morebitnih predpostavk za odvzem koncesije. prav
tako je toZeda stranka Obdino La5ko Ze z dopisom 4.7.200i' obvestila, da je
vzpostavljena povezava med levoobreZnim in desnoobreZnim kolektorjem, da so
opravljeni testi na drpalkah, da so odi5deni ja5ki in drpaliide, in da je toZeda
stranka 3. 7.2007 pri(,ela s predrpavanjem odpadnih voda na distilno napravo. Z
dopisom 7. 8. 2007 je tozeda stranka toZeno stranko obvestila, da so izpolnjeni
pogoji za prikljuditev na sistem, da je predala vso dokumentacijo za tehnidni
pregled in da obdina uporabnikom lahko zaradunava storitve di5denja odpadnih
voda skladno s cenami, za katere je Ministrstvo za gospodarstvo v skladu s
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predpisi izdalo predhodno soglasje. Dokaz, da toLela stranka opravlja storitve po
koncesijski pogodbi in v skladu s koncesijskim aktom so tudi podatki o meritvah
kolidin odpadnih voda na dotoku na distilno napravo, pri demer so lodeni podatki
za industrijske odpadne vode (pivovama La5ko) in komunalne odpadne vode.
Oditno je, da toZeda stranka izvaja diidenje odpadnih voda, res pa je tudi, da zato
ne prejema pladila, zato toZeda stranka sklepa, da je izpodbijana odlodba
namenjena prav utemeljitvi nepladil, ne pa sankcijizaradi domnevnih kr5itev. DrZi,
da sta toZedi stranki zgradili le del kanalizacijskega omreZja, v celoti pa je
zgrajena distilna naprava in glavni zbirni vod, vendar nzlogi za izgradnjo dela
kanalizacijskega omreZja niso na strani tozede stranke, ampak na strani tozene
stranke, zato tudi iz tega nzloga ne obstojijo razlogi za odvzem koncesije.

V nadaljevanju predstavlja finandno konstrukcijo projekta, ki obsega financiranje
distilne naprave kanalizacijskega sistema in obstojedega kanala, prav tako
pojasnjuje zakaj je pri5lo do zamud tako v fazi projektiranja, kot izgradnje
centralne distilne naprave. S temi navedbami utemeljuje, da ni todno, da toLeta
stranka ne bi izpolnila svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, saj je s sredstvi,
katera se je zavezala zagotoviti s koncesijsko pogodbo, v soglasju s toZeno stranko
zgradila centralno distilno napravo, glavni povezovalni vod in del kanalizacijskega
omreZja, medtem ko del kanalizacijskega omreZja zaradi telav toZene stranke pri
zagotavljanju svojega deleZa predvidenih investicijskih sredstev dejansko ni bil
zgrajen in je torej glavni razlog za neizgraditev dela kanalizacijskega omreZja na
strani toZene stranke.

ToZeda stranka je na problematiko v zvezi z izgradnjo in financiranjem
kanalizacijskega sistema vedkrat opozorila toZeno stranko in ji o stanju projekta
tudi vedkrat izdrpno porodala, vendar Zal do reiitve problema zaradi
neizpolnjevanja svojega dela obveznosti na strani toZene stranke ni priilo. Tako je
toZena stranka 15. 12.2005 celo potrdila novi nadrt financiranja projekta, ki gaje
predloZila toZeda stranka, pa tudi po tem nadrtu svojega dela obveznosti ni
izpofnila. Ker je centralna distilna naprava zgrajena z vsemi predpisanimi
upravnimi dovoljenji in je nanjo tudi prikljudeno obstojede kanalizacijsko omreZje,
toZeda stranka dejansko opravlja storitev di5denja odpadnih voda, posledidno pa
nastajajo tudi stro5ki, ki jih je v skladu s koncesijsko pogodbo toZena stranka
dolZna poravnati. Samo dejstvo, da se zaradi nedograjenosti celotnega
kanalizacijskega sistema na distilni napravi ne disti predvidena kolidina vode, pa
toZene stranke ne odvezuje dolZnosti pladevanja storitev v obsegu, ki se dejansko
opravfjajo in prav tako to dejstvo ne pomeni, da koncesionar ni zatel z
opravljanj em koncesije.

Ni resnidna trditev, da se dejavnost ne izxaja redno, strokovno in pravodasno in te
trditve v spisnem gradivu tudi ni mogode preveriti. Kot pavialne in nepreverljive
ocenjuje trdiWe o povzrodanju Skode uporabnikom. ToZena stranka je pladilo
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Skode v vi5ini 2.834.185,00 EUR, ki naj bi ji nastala zaradi ravnanja oziroma
opustitev toZede stranke, zahtevala Le v arbitraLnem postopku pri Stalni arbitraZi
Gospodarske zbomice Slovenije, kjer je bil njen zahtevek v celoti zavrnjen.
ToZeda stranka predlaga, da sodiide izpodbijano odlodbo odpravi. predlaga tudi
povmitev stroSkov postopka.

ToZena stranka v ob5irnem odgovoru na tozbo pojasnjuje, da je izpodbijano
odlodbo izdal stvarno in krajevno pristojen organ. Zavrala toZbene navedbe, ki se
nana5ajo na kr5itve ZUP in pojasnjuje, da je bila toZeda stranka seznanjena s
sklepom o zadetku postopka nadzora in kontrole kanalizacijskega sistema, opr. St.
021-0412010 z dne I3.5.20I0, prav takoje bilo 2. 6.2010 toLe stranki poslano
vabifo na obravnavo, ki je bila 23. 6. 2010 in ki se je toZeda stranka, ki je bila
pravilno vabljena ni udeleZila. Y zvezi s pozivom koncesionarja z dne 19.11.2007
in rokom treh mesecev za dokondanje del in pridetkom izvajanja gospodarske
javne sluZbe se sklicuje na obrazloZitev izpodbijane odtodbe in odlodbe
drugostopenjskega organa in ponovno pojasnjuje razloge za izvedbo spomega
postopka. Obseg izpolnitve obveznosti koncesionarja izhaja zlasti iz zapisnika
obravnave z dne 23. 6. 2010. Sestavni del odgovora na toZbo je tudi tabela, iz
katere je razviden obseg izgradnje kanalizacijskega sistema La5kega in Rimskih
toplic. Oporeka trditvi, da je bila izdana odlodba na podlagi prostega preudarka.
Kot nerelevantno v tem postopku izpostavlja vpra5anje o veljavnosti koncesijske
pogodbe, gre namred za upravno pravni postopek oziroma vpraianje koncesije,
kjer je relevantno vpra5anje izpolnjevanja obveznosti iz koncesijskega akta in
odlodbe o podelitvi koncesije. Koncesionar svoje obveznosti dejansko ni izpolnil
in sama okoliSdina, da je zgradil distilno napravo, ne spremeni dejstva, da ni
zgradil kanalizacijskega omreZja. Do tega vpraianja se odlodba arbitraZe ni nikoli
opredelila. Glede Stevila gospodinjstev oz. uporabnikov priklopljenih na
kanalizacijsko omreZje se sklicuje na podatke razvidne iz razpredelnice, ki je
sestavni del te odlodbe. ToZena stranka se ne strinja niti s trditvijo, da toZeda
stranka opravlja storitve v skladu s Koncesijsko pogodbo in Koncesijskim aktom
ter se pri tem sklicuje na meriwe na distilni napravi. Predlaga, da sodi3de ta
podatek razi5de. Prav tako navaja, da so sestavni del koncesijske pogodbe tudi
obmodja, ki morajo biti prikljudena na kanalizacijski sistem in kot pretirane iteje
predstavljene kolidine odi5dene vode, ki naj bi odpadle na toZeno stranko. prav

tako oporeka trditvi, da opravljenih storitev ne pladuje. Ne strinja se niti s toZbeno
trdifvijo, da je krivda za neizgradnjo kanalizacijskega sistema na strani toZene
stranke in ob5irno pojasnjuje dosedanji nadin financiranja celotnega sistema. Prav
tako oporeka trdiWi, da na zadevo vpliva zamik terminskega plana Le v fazi
projektiranja. Prav tako se ne strinja s trdiWijo, da toZeda stranka dejavnost izvaja
redno, strokovno in pravodasno, saj nasprotnega ni mogode preveriti. Meni, da
zado5da Ze ugotovitev navedena v zapisniku 23. 6. 2010. V odgovoru na toZbo
pojasnjuje tudi, daje koncendent z dopisom 19. 11.2007 koncesionarja pozval k



dokondanju del in k zadetku izvajanja gospodarske javne sluZbe odvajanja in
di3denja komunarnih, odpadnih in padavinskih voda v roku 3 mesecev, desar ni
storil. Sklicuje se tudi na mnenje o okoljski Skodi dr. Hodalida. S sprejemom
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluZbah v
Obdini La5ko ni bilo z nidemer poseZeno v koncesijsko dejavnost toZede stranke.
Sodisdu predlaga, da toZbo kot neutemeljeno zavrne in toiedima strankama naloZi
pladilo stroSkov postopka.

K toiki I izreka:

8. ToZbaje utemeljena.

9. V obravnavani zadevije sporna odloditev prvostopenjskega organa, Obdine La5ko,
obdinske uprave, kije z odrodbo, it. 021,04/z0lo z dne l r. l l. 2010, toiedi stranki
odvzela koncesijo za izgradnjo kanalizacijskega omreZja s distilno napravo in
izvajanje gospodarske javne sluZbe odvajanja in diidenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda v Obdini Laiko, pridobljeno na podlagi Koncesijskega akta in in
odlodbe o izbiri koncesionarj a, !t. 35205-112000- 15/r z dne r6. 10. 2000, odlodbe
o izbiri koncesionarja, it. 35205'112000_l5ll z dne 16. 10. 2000 in koncesiiske
pogodbe 5t. 35205101012001-16-01 z dne 19. 10. 2001.

10. Sodi5de uvodoma ugotavlja, da gre za nadin prenehanja koncesijskega razmerja, ki
ga urela Zakon o gospodarskih javnih sruzbah (v nadarjevanju ZGJS) v dorodbi 44.
6lena. I alinea navedene dorodbe doroda, da koncedent rahko odvzame koncesijo
koncesionarju, de ne zadne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne
sluZbe v za to dolodenem roku, v drugem odstavku istega dlena pa doloda, da se
pogoji odvzema koncesije dolodijo v koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi. V
obravnavanem primeru razloge odvzema koncesije doloda 20. dlen Koncesijskega
akta ter iste razloge za odvzem koncesije tudi 6. I . todka Koncesijske pogodbe. V
obeh aktih je med drugim dolodeno, da koncedent lahko odvzame koncesionarju
koncesijo, ne glede na dolodila pogodbe, de koncesjonar ne pridne z opravljanjem
koncesije v za to dolodenem roku; de dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in
pravodasno, skratka tako, da so povzrodene motnje v dejavnosti; de koncedentu ali
uporabnikom namemo ali iz velike malomamosti povzroda Skodo in zaradi
ponovljenih in dokazanih grobih krsitev zakonskih predpisov in dolodil te
pogodbe. V obeh aktih je dolodeno tudi, da mora koncedent koncesionariu dati
primeren rok za odpravo kriitev.

ll. V obravnavanem primeru je po presoj i sodi5da odloditev o odvzemu koncesije
sprejel pristojen organ. Obdina namred mora, ko odloda o upravnih zadevah iz
izvirne pristojnosti, voditi postopek po dolodbah ZIJp, kar nadalje pomeni, da
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pristojnost za odlodanje v upravnem postopku na prvi stopnj i temelji na dolodbi
drugega odstavka 67. d,lena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS), po
kateri v upravnih stvareh iz obdinske pristojnosti odloda na pwi stopnj i obdinska
uprava, na drugi stopnjipa Zupan.

Zaradi kriitve dolodb javnopravnega akta (Koncesijskega akta), se o odvzemu
koncesije vodi upravni postopek in odlodi z upravno odlodbo. V zadevi med
strankama upravnega spora niti ni sporno, da se odlodba o odvzemu koncesije izda
v upravnem postopku, sporno pa je, ali so se v tem postopku upo5tevala pravila
upravnega postopkav zvezi z ugotavljanjem razlogov za odvzem koncesije.

ToZeda shanka tako v pritoZbi zoper izpodbijano odlodbo, kot v toZbi zatrjuje, da
je za uvedeni in zakljudeni postopek odvzema koncesije izvedela bele z vroditvijo
izpodbijane odlodbe, kar pomeni, daje bila le ta izdana brez zasliianja strank in ne
da bi bila strankam dana moZnost izjaviti se o dejstvih na katerih temelii
izpodbijana odloditev.

14. Po dolodilu 44. Elena ZUP mora organ ves das postopka po uradni dorznosti
skbeti za to, da so v postopku udeleZeni vsi, na katerih pravice ali pravne koristi
bi lahko vplivala odlodba. Navedene osebe je organ dolZan obvestiti o postopku in
njihovi pravici, da se ga udeleZujejo. po 9. dlenu ZUp je treba dati stranki
moZnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliSdinah, ki so pomembne za odlodbo,
preden se izda odlodba. ee so v postopku udeleZene stranke z nasprotujodimi
interesi, mora imeti vsaka stranka moZnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah
stranke z nasprotnim interesom. Organ svoje odlodbe ne sme opreti na dejstva,
gfede katerih vsem strankam ni bila dana moZnost, da se o njih izjavijo, razen v
primerih, dolodenih z zakonom. Navedeno v obravnavani zadevi pomeni, da bi
morala toZeda stranka v postopku odvzema koncesije sodelovati, torej bi moralo
biti v tem postopku nadelo zasli5anja stranke, kot temeljno nadelo upravnega
postopka (9. dlen ZUP), izpeljano zelo dosledno. po presoji sodiida prvostopenjski
organ z fistinami priloZenega upravnega spisa ni uspel izkazati, da je bila toZeda
stranka seznanjena z razpisom ustne obravnave, deprav je bil razpis le te, glede na
to, da gre v obravnavani zadevi za udeleZbo strank z nasprotujodimi inter€si,
obvezen. Iz priloZenih listin upravnega spisa izhaja, da je bilo vabilo za ustno
obravnavno, it. 021-0412010 z dne 1. 6. 2010, za dne 23. 6. 2010, vloZeno v
zadevo in odposlano 2. 6. 2010 direktno strankam in ne zastopniku teh strank,
vendar dokazilo o vroditvi tega vabila ni izkazano. Iz navedenega razloga se
sodiSde ne more strinjati z ugotovitvijo upravnega organa v uvodu zapisnika o
ustni  obravnavi  z dne 23.6.2010, da so bi le stranke pravi lno vabl jene, kar je
izkazano s povratnicami. Prav tako sodi5de meni, da v tej zvezi (pravilnega
vrodanja) dopisa odvetnika Damjana Pavlina z dne 15. 6. 2010, ki ga je Obdina
Laiko prejela 17,6.2010, ni mogode razlagati kot opravidila izostanka z ustne
obravnave, saj je niti ne omenja, niti iz samega vabila na ustno obravnavo ne



izhaja, da bi bilo vabilo poslano odvetniku. Ker gre za razpis ustne obravnave, ki
je v obravnavanem primeru obvezna, po presoji sodiida toZedi stranki ni bila dana
moZnost izjaviti se o dejstvih in okoliidinah, pomembnih za izdajo odlodbe. Dvom
v pravilnost vrodanja zgoraj navedenih vabil potrjuje tudi upravnemu spisu
priloZen dopis Obdine La3ko, obdinske uprave, !t. 0Zl-04120t0 z dne 22. ll .2010
in dopis odvetnika Damjana pavlina, !t. 0Zt_0412010 z dne 30. I I . 2010.

15. Zgoraj navedeno potrjuje presojo sodiida, da so bila v postopku bistveno krsena
pravila postopka. Za bistveno kr5itev pravil upravnega postopka se namred v
vsakem primeru Steje, de osebi, ki bi morala biti udeleZena v postopku kot stranka
ali stranski udelezenec, ta moznost ni bila dana in de stranskemu udelezencu ni
bila dana moZnost, da se i4lavi o dejstvih in okoli5dinah, pomembnih za izdajo
odfodbe (2. in 3. todka drugega odstavka 237. dlenaZUp). Ker v postopku izdaje
upravnega akta niso bila upoltevana pravila postopka, kar je (lahko) vplivalo na
pravilnost in zakonitost odloditve, je s tem podana bistvena ksitev pravil
postopka, zato je sodiSde po 3. todki prvega odstavka 64. dlena zrJS-r, toLbi
ugodilo in izpodbijani upravni akt odpravilo in v skladu s detrtim odstavkom
citiranega dlena zadevo vmilo organu, ki je izpodbijani upravni akt izdal, v
ponoven postopek. V ponovnem postopku bo najprej treba odpraviti storjeno
kriitev upravnega postopka in nato v zadevi ponovno odloditi.

K toiki II izreka:

16. Kerje sodi5de toZbi ugodilo in izpodbijani upravni akt odpravilo, pripada toZedi
stranki, skladno s tretjim odstavkom 25. dlena ZUS_1, pav5alni znesek povradila
stroSkov upravnega spora v skladu s drugim odstavkom 3. dlena pravilnika o
povrnitvi stro6kov toZniku v upravnem sporu, ki doloda, da de je bila zadeva
re5ena na seji in je toZnika v postopku zastopal poobla5denec, ki je odvetnik, se
mu priznajo stroski v vi5ini 350 EUR. Kerje odvetnik zavezanec za pradilo DDV
se ti strodki povedajo za 20 Yo DDy.

K toiki III izreka:

17. Tozena stranka je ob vloZitvi odgovora na toZbo zahtevala povrnitev stroikov
postopka. Ker v obravnavani zadevi ni uspela, ni upravidena do povrnitve stroikov
postopka (detrti odstavek 25. dlena ZUS-l).
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PRA\ATIPOUK:

Pritozba zoper to sodbo ni dovoljena (prvi odstavek 73. dlena ZUS_1).

Celje, 4, septembra 2012

Predsednica senata:

Jasna Segan, l.r.
/ / i  A
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