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           Številka: 034-5/2012-6 
         Datum: 18-oktober-2012 
 

ZAPISNIK 
 

4. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v sredo,17. oktobra 2012, ob 19.00 
uri, v prostorih Športne dovrane na Bledu (konferenčna soba). 
 
Prisotni: Janez Petkoš  (DeSUS),Pavla Zupan (DeSUS), mag. Leopold Zonik (DeSUS),    
                       od točke 2. dalje; Majda Loncnar (DeSUS ),Jana Špec (SD) Ludvik  
                       Kerčmar (SD), Slavko Ažman (LLP),Srečko Vernig (LDS), Janez Brence (SDS),  
                       Miran Vovk (SDS)   Miran Kresal(N.Si), Karmen Kovač  (LTM in SMS-zeleni),  
                       Anton  Mežan (LTM in SMS-zeleni) in  Peter Pogačar  (LTM in SMS-zeleni)  
 
Opravičeno odsotna: Anton Omerzel (SNS) Vinko Poklukar (LNK) in  Davorina Pirc (LDS),  
 
 
Poročevalci:  doc. dr. Aleksij Mužina iz  Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. 
  
Občinska uprava: Matjaž Berčon - direktor občinske uprave, Andrej Eržen, svetovalec za                                  

pravne zadeve  

 
Dnevni red: 
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, dne 12.10.2012. 

 
Za 4. izredno sejo je bil s sklicem predlagan DNEVNI RED: 

1. Sprejem dnevnega reda 4. izredne seje; 

2. Potrditev sporazuma o zaključku arbitražnega postopka s koncesionarjem WTE 
Wassertechnik GmbH; 

3. Kadrovske zadeve: 
a) Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta RS; 
b) Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS; 

 
 

Točka 1: Sprejem dnevnega reda  

Ker ni bilo razprave, so prisotni na predlog župana s 13 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Dnevni red 4. izredne seje Občinskega 
sveta Občine Bled, z dne 17.10.2012 
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Točka 2: Potrditev sporazuma o zaključku arbitražnega postopka s  
                koncesionarjem WTE Wassertechnik GmbH 

 

Uvodno obrazložitev je  podal  doc. dr. Aleksij Mužina iz  Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj 
in partnerji d.o.o. 
 

Možina Aleksej  je uvodoma na kratko predstavil sporazum in  povzel njene določbe.  

K razpravi so se prijavili: 
 

- Kerčmar Ludvik (SD) je želel  natančno obrazložitev  razlike v zneskih, od podpisa 

pogodbe do sporazuma in  zakaj je prišlo do odstopanj od koncesijske pogodbe, ki jo 

je občinski svet tudi potrdil. 

- Špec Jana (SD) je  menila, da bi bilo prav, da  pred potrditvijo na občinskem svetu 

sporazum obravnava Odbor za finance in  da se pred sprejemom proračuna za 2013 

natančno določi dinamika poplačil dolga, ter se tudi doda, da je odbor za finance že 

pred 3 leti opozoril, da bo občina morala plačati tak znesek. 

- Ažman Slavko (LLP) je pozdravil sporazum, saj le to predstavlja ureditev razmerja. 

Zanimala ga je neposredna izvršljivost sporazuma in  kako je s preprečitvijo tožb 

napram občini, ter se pridružil svetnici Špec Jani glede nujnosti določitve dinamike 

plačil pri pripravi naslednjega proračuna. 

- Brence Janez (SDS) je povedal, da je pregledal sodbo v primeru Občine Laško,  in 

povedal, da je sodba v celoti sledila zahtevkom WTE in povedal, da je  ta sporazum 

mnogo boljši. V nasprotju s sodbo, ki je neposredno izvršljiva, kar je bilo primeru 

Občine Laško, je tu dinamika poplačil prepuščena medsebojnemu dogovoru. Povedal 

je, da bo podprl sporazum, predlagal pa je, da bo potrebno pri pripravi proračuna 

predvideti kako in koliko se bo poplačevalo iz naslova prilivov iz kanalščin. 

 

Matjaž Berčon, direktor OU je povedal, da so sporne stvari iz preteklosti navedene v tč. 1 

sporazuma, dobropis do občine v višini ¼ mio €, ki kompenzira odprte račune iz naslova 

investicij , ¼ mio € iz naslova poskusnega obratovanja, kapitalske stroške v višini cca. 170 

tisoč € pa popusti Občina. Zaradi premajhnih prilivov občina ni mogla slediti dinamiki plačil v 

višini 1.13 €, kar predstavlja dejansko zaračunane tekoče stroške. Gre za povzemanje  

ugotovitev iz preteklih analiz, s katerimi se je občinski svet že seznanil. Povedal je tudi, da je 

Občina Bled  uspela  dokazati, da je od 31.12.2005 do 30.6.2012 že plačala račune v višini 

266 tisoč €, kar vse je delitvena bilanca prezrla in za kar se je zmanjšala terjatev do Občine.  

Aleksij Možina pa je na koncu še izpostavil, da je bila že leta 2009 terjatev do Občine v višini 

1,4 mio€.  

Pavla Zupan (DeSUS) je  še izpostavila, da kataster podatkov ni bil urejen in da priklopi niso 

bili izvedeni in posledično temu  odločbe niso bile  izdane.   

Po razpravi so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) na predlog župana s 14 glasovi ZA   
in 0 glasovi PROTI sprejeli: 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled potrdi Sporazum o zaključku arbitražnega postopka 
s koncesionarjem WTE Wassertechnik GmbH  in pooblasti župana za podpis 
sporazuma. 

 

Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje, ter zaključil s 4. izredno sejo. 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
 
       Zapisal: 
  Andrej Eržen,  
svetovalec za pravne zadeve 
                            Župan Občine Bled 
                                Janez Fajfar,  
                                                                              univ. dipl. etnolog, prof. geografije  

 
 


