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

Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev
premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje.
Kot predstavnik

predlagatelja bo na seji sodeloval mag. Aleksander Kupljenik,

Inštitut za javno finančno pravo.

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Finančnim in pravnim
elaboratom za delitev premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje.
2. Občinski svet Občine Bled se strinja z izhodišči, podanimi v zaključku
elaborata, za dopolnitev sklepa o delitveni bilanci med občinama.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA IN PARTNERJI d.o.o.,
Brdnikova 44, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z
INŠTITUTOM ZA JAVNO FINANČNO PRAVO, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, na podlagi naročila pregleda
dokumentacije in podatkov v zvezi z delitvijo premoženja
pri izvajanju GJS odvajanja in čiščenja odpadnih vod med
občino Bled in občino Gorje, izdajata
FINANČNI IN PRAVNI ELABORAT ZA DELITEV PREMOŽENJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
V OBČINI BLED IN OBČINI GORJE

Ljubljana, december 2011
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I.

UVODNA POJASNILA

Naročnik analize obsega premoženja in izvedbe predlogov delitve premoženja sta
občina Bled in občina Gorje (v nadaljevanju: občini in/ali naročnici). Analiza je bila
izvedena na podlagi ponudbe s strani Odvetniške pisarne MUŽINA IN PARTNERJI
d.o.o. z dne 2.9.2011, ki sta jo naročnici potrdili.
Predmet elaborata je opredelitev obsega premoženja kanalizacijskega omrežja in
čistilne naprave, ki ju za potrebe izvajanja GJS uporabljata občini Bled in Gorje.
Obseg premoženja se mora opredeliti za obdobje pred in po podelitvi koncesije in
pred in po ustanovitvi občine Gorje. Opredeliti je potrebno tudi infrastrukturo, ki se
uporablja za posamezni občini in tako imenovane skupne dele in naprave s
predlogom delitve te skupne infrastrukture in ostalih še nerazdeljenih izdatkov ter
delitvijo operativnih stroškov skupne infrastrukture.
Glede na višino operativnih stroškov izvajanja dejavnosti odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda je potrebno oceniti tudi ustreznost cene
teh dveh storitev, višino subvencioniranja s strani občin in opredeliti višino cene s
trenutno veljavnimi predpisi ter jo primerjati s cenami iz koncesijske pogodbe.
1.1.

O naročniku

Občina Bled je postala samostojna občina ponovno leta 1995 kot ena od dveh novih
občin iz bivše občine Radovljica. S 01.01.2007 sta bili na območju nekdanje občine
Bled ustanovljeni dve novi občini in sicer občina Bled in občina Gorje1. Občine Bled
obsega naselja Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik, Obrne, Ribno,
Selo pri Bledu, Slamniki, Zasip. Hišnih številk je 2.596, površinski obseg 72,3 km2,
število prebivalcev (na dan 1.7.2010) je 8.113 (8.314 po podatkih iz GIS, 8223 po
podatkih iz komunalnega obračuna), k čemer je za predmet elaborata potrebno
upoštevati približno 500.000 turističnih nočitev letno.
Občina Gorje je začela samostojno delovanje s 1.1.2007. Površina občine znaša
116,2 km2 in obsega naselja Grabče, Krnica, Mevkuž, Perniki, Podhom, Poljšica pri
Gorjah, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje
Laze. Število prebivalcev je 2.962 (po podatkih iz GIS, po podatkih iz komunalnega
obračuna pa 2.882), hišnih številk pa 995 (po podatkih iz GURS, po podatku iz SURS
2011 pa 994).
1.2.

Vloga podjetja WTE Wassertechnik GmbH kot koncesionarja

Lokalna skupnost je izvajanje GJS odvajanja in čiščenja odpadnih vod v skladu s 6.
in 7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/1993; v
nadaljevanju ZGJS) zagotovila s podelitvijo koncesije pravni osebi zasebnega prava2
1

Občina Bled in občina Gorje sta bili ustanovljeni z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO-UPB1), Ur.l. RS, št. 108-06.
2
6. člen ZGJS določa: »Republika oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe skladno s 7.
členom tega zakona v naslednjih oblikah:
– (3) v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali
kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za
dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
– (4) z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– (5) z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od
oblik iz prejšnjih alinej.«
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in sicer s Pogodbo o koncesiji za izgradnjo novega in sanacijo starega
kanalizacijskega omrežja, izgradnjo nove čistilne naprave in lokalnih čistilnih naprav
ter za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, za obdobje 25
let (v nadaljevanju: koncesijska pogodba). Pogodbo je sklenila občina Bled kot
koncedent s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH kot koncesionarjem z datumom
30.5.2002. Z aneksom št. 1, z dne 20.8.2003, je obveznosti koncesionarja po
Koncesijski pogodbi prevzela odvisna družba v 100% lasti koncesionarja WTE Projektna družba Bled d.o.o. Z aneksom številka 2, z dne 21.10.2009, je na strani
koncedenta h Koncesijski pogodbi pristopila novoustanovljena občina Gorje.
Podjetje WTE Wassertechnik GmbH (v nadaljevanju: WTE) je koncesionar, ki izvaja
gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Bled in v občini Gorje
na podlagi koncesijske pogodbe. Za izvajanje te dejavnosti je WTE ustanovil projektno
družbo in sicer WTE Projektna družba Bled d.o.o., Ljubljanska 7, 4260 Bled (na naslovu
WTE Projektna družba Bled d.o.o., Savska c. 23, 4260 Bled).

1.3. Vloga podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.
Podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju: IB) je javno podjetje, ki ga je
ustanovila občina Bled leta 2000 (Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Bled, d.o.o., Ur.l. RS, št. 71/99) za upravljanje turistične infrastrukture v občinski lasti
in za izvajanje komunalnih dejavnosti. Predmet poslovanja je upravljanje objektov
turistične infrastrukture ter izvajanje gospodarske javne službe in upravljanje s
komunalno infrastrukturo. V okviru programa Komunalna infrastruktura podjetje skrbi
za oskrbo s pitno in požarno vodo, ravnanje z odpadki, skupno rabo urejanja in
čiščenja občinskih površin ter pokopališko in pogrebno dejavnostjo. S 01.01.2002 je
podjetje prevzelo v izvajanje tudi komunalne dejavnosti vodovoda, kanalizacije in
ravnanja z odpadki. Področje kanalizacije je bilo s 01.01.2003 v celoti prenešeno na
koncesionarja za izgradnjo čistilne naprave in upravljanje z odvajanjem in čiščenjem
odpadnih voda. Od 1.1.2010 se komunalna infrastruktura s področja odvajanja in
čiščenja odpadnih vod, financirana s strani občin, izkazuje v registru osnovnih
sredstev oz. premoženja občin ter tudi pri IB. Na podlagi najemne pogodbe s to
infrastrukturo upravlja izvajalec javne službe. Kanalizacija in CČN, grajena s sredstvi
koncesionarja, pa se vodi v knjigah koncesionarja.
Z delitvijo občine Bled na dve občini, sta ustanoviteljici in družbenika javnega
podjetja občina Bled in občina Gorje. Ustanoviteljske pravice izvršujeta ustanoviteljici
na občinskih svetih in preko Sveta ustanoviteljic. Osnovni kapital javnega podjetja
znaša nominalno 137.051,16 evrov. Občina Bled je soustanoviteljica in solastnica
javnega kapitala v javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. v višini 74,07%, občina
Gorje pa je soustanoviteljica in solastnica v višini 25,93%. Občini sta poslovni deleži
določili glede na število prebivalcev.
1.4.

O izvajalcu elaborata

Analizo je izvedla ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA IN PARTNERJI d.o.o.,
Brdnikova 44, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z INŠTITUTOM ZA JAVNO FINANČNO
PRAVO, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec), ki se ukvarja s
svetovanjem in izvedbo javnih naročil, notranjim revidiranjem proračunskih
uporabnikov ter svetovanjem pravnim osebam javnega prava. Inštitut je vpisan v
ZJZP, Ur.l. RS, št. 127/2006, 153. člen je v letu 2006 spremenil del besedila: »črta se besedilo »osebam
zasebnega prava« v četrti alinei prvega odstavka 6. člena, peta alinea prvega odstavka 6. člena«.
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seznam izvajalcev državnega revidiranja, ki ga vodi Ministrstvo za finance, Urad za
nadzor proračuna.
1.5.

Predmet finančnega elaborata

Predmet analize je določitev knjigovodske vrednosti premoženja na dan 31.12.2010
na področju izvajanja GJS odvajanja in čiščenja odpadnih vod3 ter ugotovitev obsega
premoženja za vsako od občin Bled in Gorje. Prikaz kanalizacijskega območja je
pridobljen iz geodetskega informacijskega sistema občine Bled in Gorje.
Slika 1: Kanalizacijski sistem obeh občin

Občini sta lastnici kanalizacijskega omrežja (kanalizacijske cevi, črpališča,
razbremenilniki…) vsaka na svojem območju in ga tako tudi uporabljata, razen dela
omrežja, ki se uporablja za potrebe obeh občin in sicer za:
- kanal iz naselja Poljšice pri Gorjah,
- centralni kanal, ki pride iz občine Gorje v občino Bled pri Lip-u in poteka v
občini Bled od Rečice do CČN,
- kanal iz naselja Podhoma, ki se navezuje na naselje Zasip.
Slika 2: Skica povezave kanalizacijskega sistema obeh občin

3

ZVO (Ur.l. RS, št. 39/2006) 149. člen: »obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja so:
- 2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«.
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Obe občini sta lastnici nove centralne čistilne naprave, katere lastništvo je za vsako
občino potrebno še opredeliti in jo obe tudi uporabljata. Predstavitev omrežja občine
Gorje, ki se navezuje na kanalizacijski sitem v občini Bled ter lokacija CČN Bled je
prikazan v prilogi 1.
Iz opredelitve predmeta koncesijske pogodbe in zahtev obeh občin izhaja, da je za
določitev vrednosti premoženja potrebno opredeliti naslednja izhodišča (prikazano
tudi na spodnjem diagramu):
1. vrednost premoženja pred podelitvijo koncesije (vrednost prvotnega
premoženja), ki je bilo zgrajeno na območju nekdanje enovite občine Bled ter
podredno ugotovitev obsega premoženja za vsako od obeh občin;
2. vrednost novozgrajenega kanalizacijskega sistema po posameznih vrstah
financiranja ter podredno ugotovitev premoženja za vsako od obeh občin;
3. vrednost nove čistilne naprave Bled.
Slika 3: Opredelitev obsega premoženja po virih financiranja

Pojasnila iz slike 3:
točka 1: prvotne kanalizacije kot skupnega dela sistema ni opredeljenega, omrežje med občinama je
razdeljeno glede na lokacijo
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-

1.6.

točka 2 in 3: sredstva zbrana iz okoljske dajatve in priključnin ne tvorijo skupnega dela kanalizacijskega
sistema, temveč so ta sredstva porabljena ločeno za vsako od občin.

Pravni temelji

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja smo upoštevali:
- koncesijsko pogodbo z dne 30.5.2002;
- Aneks št. 1 z dne 20.8.2003;
- spremembe in dopolnitve k tej pogodbi: Dogovor št. 01/2004 z dne 29.9.2005;
- Aneks št. 2 z dne 21.10.2009, kjer je v 2. členu navedeno, da je »vsak
koncedent odgovoren za vse zadeve, ki se tičejo območja, ki ga
pokriva«. O pravicah in obveznostih, ki jih ni mogoče deliti posebej samo na
enega koncedenta, se dogovorita oba koncedenta.
- Dogovor o delitvi stroškov nadomestila koncedenta po koncesijski pogodbi z
dne 30.5.2002 (sklenjen 28.9.2009) kjer je določeno razmerje delitve stroškov
mesečnega nadomestila koncesionarju med obema občinama (»delitev
stroškov mesečnega nadomestila temelji na količini porabe vode« in
sicer 81,94% občina Bled in 18,06% občina Gorje).
- Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do
javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in
drugih pogodbenih razmerij z dne 2.6.2009 s katerim sta občini prevzeli
pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja (Ur.l. RS, št. 45/09);
- Sklep o premoženju občine Bled z dne 2.6.2009 (Ur.l. RS, št. 44/09)
- Sklep o premoženju občine Gorje z dne 23.4.2009 (Ur.l. RS, št. 33/09);
- Sklep o načinu delitve premoženja občine bled (Ur.l. RS, št. 13/10)

Odloki, ki urejajo GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda:
- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Bled (Ur.l. RS, št. 122/07);
- Odlok o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni
vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo v Občini Bled (Ur.l. RS, št.
78/06);
- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Gorje (Ur.l. RS, št. 94/08 in 44/09),
- Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda na območju občine Bled (Ur.l. RS, št. 59/98, 65/02, 32/04, 97/08,
104/09 in 31/11);
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Ur.l. RS, št. 49/10);
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorje (Ur.l. RS, št. 22/10);
- Odlok o javnem podjetju infrastruktura Bled, d.o.o. in ustanovitvi njegovega
skupnega organa (Ur.l. RS, št. 49/10).
V gradivu je bila upoštevana tudi druga razpoložljiva dokumentacija, pomembna za
izdelavo elaborata:
- Potrdilo občine Bled o potrditvi kreditnih pogojev z dne 26.10.2002;
- Pogodba o dolgoročnem deviznem posojilu z dne 20.8.2003;
- Prevzemni zapisnik 014/2004 za odobritev črpanja 14. tranše posojila z dne
4.3.2010;
- Poročilo o kandidaturi za sredstva EBRD z dne 11.10.2004;
- Sporazum o namenski porabi sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odpadnih voda za leto 2007 z dne 8.12.2008.
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1.7.

Težave in omejitve

Pridobivanje podatkov o zgrajeni infrastrukturi je bilo oteženo. Večino preverljivih podatkov je
zagotovila Infrastruktura Bled d.o.o., čeprav je med pravicami in obveznostmi v koncesijski
pogodbi navedeni, da mora koncesionar voditi seznam vseh objektov, naprav in delov
sistema, stroške izdelave novih objektov in delov sistema ter nabavno cena novih naprav (8
točka 7. člena4).

Kataster infrastrukture ne odseva dejanskega stanja, kar je razvidno iz primerjave
med katastrom in knjigovodskimi evidencami5.
Poskušali smo pridobiti podatke o vrednosti prvotne kanalizacije (vrednost na dan
1.1.2002 z amortizacijo po posameznih letih) neposredno na Infrastrukturi Bled, kjer
pa podatkov, razen tistih, ki jih je posredoval WTE na dan 31.12.2009 nimajo. V
obdobju od 1.1.2002 do 31.12.2009, ko je koncesionar sam vodil knjigovodsko
vrednost infrastrukture, nedvoumnih podatkov ni na voljo. Koncesionar je z dnem
31.12.2009 oddal podatke o vrednosti infrastrukture po posameznih postavkah
sredstev, ki jih je prejel v upravljanje. Knjigovodsko evidenco od leta 2010 ponovno
vodi IB.
Pri infrastrukturi za izvajanje GJS obstaja tveganje neskladnega izkazovanja
infrastrukture za izvajanje GJS v knjigah javnega podjetja in koncesionarja oziroma
tveganje, da ni v knjigah izkazana infrastrukture za izvajanje GJS v pravem obsegu
in da tudi nihče od partnerjev ne izvaja nadzorovanega popisa sredstev in ne vodi
ustreznih evidenc (na primer pri črpališčih, zamenjavi opreme pri čistilni napravi itd).
Ker bo v prihodnje Vlada RS pripravila dopolnitve računovodskih obravnav poslov v
razmerjih JZP tudi pri koncesijah gradenj pri novogradnjah in/ali nadgradnjah
obstoječe infrastrukture, z upoštevanjem virov financiranja gradnje (lastna sredstva
in/ali krediti) za model zgradi, upravljaj, prenesi (model BOT), ki je uporabljen za
primer te koncesije, morajo partnerji koncesijske pogodbe opredeliti načine
evidentiranja, vrednotenja in popisovanja premoženja infrastrukture s katero upravlja
koncesionar6.

II.

FINANČNI VIDIK IZVAJANJA KONCESIJSKE POGODBE

Finančne obveznosti občin (obeh koncedentov) in koncesionarja so določene v
koncesijski pogodbi in aneksih. Predmet pogodbe je koncesija za izgradnjo novega in
sanacijo starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne naprave in
lokalnih čistilnih naprav7 ter za opravljanje GJS zbiranja, odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju občine Bled za obdobje 25
let. S pogodbo je koncesionar pridobil izključno (monopolno) pravico izgradnje
novega in sanacije starega kanalizacijskega omrežja z objekti in napravami,
izgradnje CČN in lokalnih ČN ter opravljanja GJS. Ta ekskluzivna pravica pa ne velja

4
5

Koncesionar je podal opombo: »Koncesionar je od začetka vodil vse predpisane evidence«.
http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Bled na dan 1.12.2011. Potrebno je preoblikovanje in dopolnitev

katastra, da bodo ti podatki usklajeni z računovodskih evidencam, ki jih vodi IB. Dokler ni izdelan kataster in
zagotovljena primerljivost podatkov, ni mogoče preveriti ali so evidence infrastrukture popolne. Podobno o
posledicah neustreznih katastrov v poročilu Računskega sodišča; Revizija uspešnosti vzpostavitve, vodenja in
vzdrževanja katastra infrastrukture v letu 2006, rev. poročila -1209-6 (8,9,10,11)/2007.
6
Problematika ureditve razmerij pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih služb je bila predmet
revizijskega poročila Računskega sodišča, avgust 2011, objavljenega na spletni strani http://www.rsrs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K075570C3CD070236C12578EF0021FE46/$file/Infrastruktura_SP09.pdf.
7 Naknadno je bila sprejeta odločitev, da se gradi samo centralna čistilna naprava, brez dveh lokalnih čistilnih
naprav.
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za naselja Ribno, Bodešče, Koritno in zaledje Prešernove ulice ter Bohinjsko Belo
kar so stranke določile v Aneksu št. 2 koncesijske pogodbe8.
Občina Bled kot koncedent je v koncesijski pogodbi opredelila, da za kraje Ribno, Bodešče in
Koritno zagotovi nepovratna državna sredstva in sredstva evropskih skladov in jih je izvzela
iz koncesijske pogodbe9. V ostalih krajih mora koncesionar zagotoviti priključitev na
kanalizacijsko omrežje v odstotkih, navedenih v pogodbi.
Koncesionar je moral v skladu s pogodbo samostojno in na svoje stroške zgraditi novo in
sanirati staro kanalizacijsko omrežje, zgraditi CČN (in lokalne ČN) v sedmih letih od podpisa
pogodbe (to je do 30.05.2009) na podlagi projektne dokumentacije z upoštevanjem idejnih
zasnov kanalizacijskega omrežja in naprav in na podlagi ponudbe, ki jo je koncesionar
predložil v postopku javnega razpisa (2. člen pogodbe).

Občini oziroma koncedenta, pa sta financirala izgradnjo infrastrukture z neposrednim
investiranjem v infrastrukturo in z vračanjem sredstev koncesionarju preko tako
imenovanih nadomestil, zbranih s strani uporabnikov. Koncesionar namreč dobi
povrnjene stroške za financiranje investicij z nadomestilom ali drugimi enkratnimi
plačili občin ali tretjih strank (kot na primer EBRD-ja). Koncesionar je izdelal program
financiranja in ga je predlagal koncedentu v potrditev (na primer pogoje in višino
bančnega posojila).
Pogodbenici sta v pogodbi opredelili, da bo nadomestilo, dogovorjeno v skladu s
koncesijsko pogodbo, koncesionarju trajno zagotavljalo pokrivanje vseh stroškov,
vključno s stroški financiranja. V ta namen koncedenta za celotno obdobje trajanja
koncesije koncesionarju priznavata pravico do nadomestila.
Za izvajanje storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadnih vod koncesionar izstavi
račun vsaki občini posebej. Maksimalna cena storitev, določena s pogodbo, znaša
1,32 eur brez DDV na kubični meter odvedene in očiščene odpadne vode.
Koncesionar mesečno obračuna nadomestilo in predloži ustrezen račun, v katerem
zaračuna mesečno količino odstranjenih in očiščenih količin odpadne vode, ki jo
koncesionar izmeri kot izstopno količino na ČN in ne sme v nobenem primeru
presegati skupne količine porabljene vode s strani uporabnikov storitev sistema javne
kanalizacije. Vendar pa je v pogodbi navedeno tudi usklajevanje koncesionarjevega
nadomestila v primeru, če dejanska letna količina obremenitev ali letna količina
odplak (m3 na leto) znatno (za več kot 7%) odstopata od izračunanih vrednosti po
projektni dokumentaciji ob podpisu pogodbe. Zaradi tega določila koncesionar
zaračuna vso količino, izmerjeno v odvodnem jašku na CČN.
Nadomestilo je sestavljeno iz elementov oziroma stroškov, ki so navedeni v prilogi
5.3 h koncesijski pogodbi.
Cena za mobilno odstranjene in očiščene odpadne vode je 11,30 evrov na m3.
V skladu z 12. členom odloka10 mora koncesionar plačevati koncedentu letno
koncesijsko dajatev za izvajanje gospodarske javne službe. Koncesijska dajatev se
obračunava in plačuje v odstotku od cene enote proizvoda ali storitve koncesionarja,
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Občina Bled je za izvajalca GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju naselja
Bohinjska Bela (in na območju starega jedra Grad na Bledu, kar pa ni urejeno s koncesijsko pogodbo),določila
Infrastrukturo Bled (Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju
občine Bled). Upravljanje v naseljih Ribno, Bodešče in Koritno pa izvaja koncesionar.
9
Izvzetje se nanaša na izgradnjo sistema, ne pa na izvajanje GJS.
10
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
(Ur.l. RS, št. 41/01, 32/04).
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način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi. Vendar pa
koncesijska dajatev v pogodbi ni določena in se tudi ne izplačuje. 11
Koncesionar mora za potrebe koncesijske pogodbe voditi knjigovodstvo v skladu s
slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Ob tem pa imata koncedenta v
kateremkoli trenutku pravico zahtevati vpogled v celotno finančno dokumentacijo
koncesionarja v zvezi s predmetom pogodbe.

III.

VREDNOST PREMOŽENJA PRED KONCESIJO

Vrednost premoženja pred podelitvijo koncesije (prvotno premoženje) obsega
premoženje, ki je v koncesijski pogodbi opredeljeno kot »staro kanalizacijsko omrežje
z objekti in napravami« ki bi ga moral koncesionar prenoviti.
Opredelitev vrednosti prvotnega premoženja posamezne občine na dan 31.12.2010
temelji na podatkih, ki jih je posredoval koncesionar o vrednosti premoženja na dan
31.12.2009 in odpisih vrednosti, ki jih od tega datuma dalje izvaja IB.
To pomeni, da so v določitvi vrednosti prvotne infrastrukture upoštevani takšni
podatki, kakršne je posredoval WTE in sicer s spremenjenimi (povišanimi) letnimi
amortizacijskimi stopnjami glede na amortizacijske stopnje iz leta 2002. Za staro
kanalizacijo, ki je bila leta 2002 prenesena v knjige koncesionarja, se je
obračunavanje amortizacije nadaljevalo po prvotnih amortizacijskih stopnjah, ki so se
tekom obdobja 2003-2010 spremenile. Za novo zgrajeno kanalizacijo iz občinskih
sredstev so se upoštevale amortizacijske stopnje po SRS.
Amortizacijske stopnje so bile drugačne od tistih, ki so bile sprejete od Infrastrukture
Bled, vendar so bile v vsem času enake, amortiziranje je bilo enakomerno časovno.
Vsa amortizacija se je odpisovala v breme obveznosti za sredstva v upravljanju.
Odpisana vrednost je večja kot bi bila po prvotnih amortizacijskih stopnjah za
392.009,53 evrov, od tega pri občini Bled za 383.436,03 evre in občini Gorje za
8.573,50 evre.
Od 1.1.2010 dalje se sredstva prvotne (in nove) infrastrukture vodijo pri IB in izračuni
odpisane in neodpisane vrednosti so preverljivi in zadostno izkazani.
Kadar zasebni partner preneha z izkazovanjem infrastrukture za izvajanje GJS v
svojih poslovnih knjigah, je smiselno zagotoviti, da bo zgrajeno infrastrukturo
izkazoval javni partner12. Ker koncesionar vodi računovodske knjige v skladu s SRS
in ne po MSRP, mu trenutno ni potrebno upoštevati določil Uredbe 254/2009 oziroma
OPMSRP 1213.
Vrednost prvotnega premoženja je med občinama razdeljena po teritorialnem načelu
in je opredeljiva, pomembna pa je z vidika določitve najemnine in omrežnine v skladu

11

Kar je logično glede na dejstvo, da bi koncesionar dajatev zaračunal uporabnikom – razen v primeru, če bi bila
dajatev že upoštevana v ceni storitve ob podelitvi koncesije.
12
Več o tem: Računsko sodišče, Porevizijsko poročilo; Popravljalni ukrepi za ureditev razmerij pri infrastrukturi za
izvajanje gospodarskih javnih služb, številka: 320-4/2010/61, december 2011, stran 6.
13
Uradni list EU, L 080, 26. 3. 2009. Obvezna uporaba je določena le za tiste družbe, ki računovodstvo vodijo v
skladu z MSRP, ne pa tudi za tiste družbe, ki računovodske izkaze sestavljajo v skladu s SRS (2006) in določa
zgolj računovodenje zasebnega partnerja, torej gospodarskih družb, ne pa tudi računovodenja javnih podjetij.
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s trenutno veljavno metodologijo določanja cen GJS odvajanja in čiščenja odpadnih
voda14.
Preverjali smo, ali so stroški amortizacije infrastrukture ustrezno izkazani. V obdobju
2002-2009 so se vrednosti infrastrukture amortizirale na neugotovljiv način –
spremembe amortizacijskih stopenj namreč iz posredovane dokumentacije niso
razvidne in pri nekaterih sredstvih je neodpisana (posledično tudi odpisana) vrednost
nesporna, pri drugih pa ne. Prav tako v popisu infrastrukture na dan 1.1.2002 nista
navedeni kanalizaciji:
- kanalizacija Dindol nabavna vrednost 94.734,89 evrov in
- kanalizacija Želeče nabavna vrednost 39.132,84 evrov,
kateri sta nato (dodatno) navedeni v popisu premoženja na dan 31.12.200915.
Ker vrednost premoženja na dan 31.12.2006, dan delitve občin, iz navedenih
podatkov ni določljiva vrednost, ki bi pripadala vsaki od obeh občin. Za delitev
premoženja pa to niti ni pomembno, saj pripada vsaki občini tisto premoženje, ki se
nahaja na njenem območju in v vrednosti, ki je izkazana na dan 31.12.2009. Občini
Bled v skladu s Sklepom o premoženju občine Bled pripada na dan 31.12.2006
nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na njenem
območju, dano v upravljanje:
- nepremično premoženje v upravljanju družbe Infrastruktura Bled d.o.o. (v
zneskih so zajete vrednosti nepremičnin in njej pripadajočih premičnin):
1. Komunalna infrastruktura v skupni vrednosti 1.205.035.985,56 SIT
oziroma 5.028.526,06 evrov16.
Občini Gorje v skladu s Sklepom o premoženju občine Gorje pripada naslednje
nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na njenem
območju:
1. nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na
območju Občine Gorje v skupni vrednosti 49.188.805,07 SIT oziroma
205.261,25 €.
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Stroški amortizacije so, po definiciji slovenskega računovodskega standarda (v nadaljevanju SRS) 13, zneski
nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih
obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke. SRS 1.18, kot tudi mednarodni računovodski
standard (v nadaljevanju MRS) 16.60 do 16.62, predvidevajo tri možne metode amortiziranja:
- metodo enakomernega časovnega amortiziranja,
- metodo padajočega amortiziranja in
- metodo proizvedenih enot.
Skladno z ekonomsko teorijo spadata metoda enakomernega časovnega amortiziranja in metoda padajočega
amortiziranja med časovno amortiziranje, metoda proizvedenih enot pa med funkcionalno amortiziranje.
Koncesionar uporablja časovno amortiziranje. To dejstvo je pomembno zaradi naslednjih opredelitev:
- potrebno je določiti sedanjo vrednost prvotnega premoženja ločeno za vsako občino ker višina amortizacije
pripada vsaki občini posebej in vsaka občina z njo razpolaga ločeno, za skupne naprave pa soglasno oz. po
drugem veljavnem dogovoru o upravljanju skupnih delov in naprav;
- izbrana metoda amortiziranja posredno opredeljuje način rabe kanalizacije in naprav kar pomeni, da je tudi za
skupne dele in naprave (skupni primarni kanalizacijski kanal) ključni kriterij življenjski čas teh naprav in da je ta
pravzaprav neodvisen od obsega njegove rabe, to je od količine vode, ki se po njem odvaja. To dejstvo sicer
ne velja kot splošno za vse naprave, na primer življenjska doba električne črpalke na črpališču (ki pa jih na
glavnem skupnem kolektorju ni) je odvisna tudi od obremenitve in ne samo od števila obratovalnih ur. Ne
glede na to lahko skupne kanalizacijske dele in naprave, tudi glede na v preteklosti izbrano metodo
amortiziranja, delimo po načelu nahajanja teh delov in naprav.
15
Začetno pripoznavanje vrednosti teh dveh sredstev temelji na podatkih, ki jih je koncesionar navedel v svojih
tabelah 31.12.2009. Prav tako ni bilo možno opredeliti amortizacijske stopnje za obdobje od leta 2002 d vključno
2009 za ti dve osnovni sredstvi. V izpisu iz leta 2002 (izpis OS stroškovnega mesta kanalizacija) teh dveh
sredstev ni, na izpisu WTE pa sta, vendar je navedena le nabavna vrednost na ta datum, med tem ko sta
odpisana in sedanja vrednost navedeni na dan 31.12.2009.
16
Premoženjska bilanca Občine Bled na dan 31.12.2006
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V tem premoženju ni izkazane vrednosti zemljišča za CČN, ki ga je kupila občina
Bled po kupoprodajni pogodbi z dne 23.2.2000 v velikosti 8.490 m2 (nova
parcelacija) in vrednosti 52.357,77 evrov. Ta vrednost se upošteva pri vrednosti
CČN.
V tabeli 1 je prikazan izračun odpisane in neodpisane vrednosti prvotne
infrastrukture.

Tabela 1: Vrednost prvotne infrastrukture na dan 31.12.200917

17

Podatki na dan 31.12.2009 so identični podatkom iz registra občine Bled in otvoritveni bilanci na dan 1.1.2010.
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Neodpisana vrednost tega premoženja za občino Bled na dan 31.12.2009 znaša
1.348.107,66 evrov, za občino Gorje pa 19.893,57 evrov.

IV.

VLAGANJA OBČIN BLED IN GORJE V LETIH 2002-2010

13

Viri financiranja investicije izgradnje kanalizacijskega sistema in CČN predstavljajo
vlaganja obeh občin v obdobju od podelitve koncesije dalje. Viri financiranja
investicije za izgradnjo infrastrukture za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja odpadnih
vod so:
1. komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnine)
2. okoljska taksa
3. nepovratna sredstva
S to analizo je najprej opredeljen obseg premoženja, financiranega iz posameznega
vira občin in nato še financiranje s strani koncesionarja, nato pa delitev tega
premoženja med obe občini. Pri delitvi premoženja smo izhajali iz usmeritve, da se
poraba virov v čim večjem obsegu določi neposredno, neopredeljena ali vsebinsko
neločljiva celota pa se razdeli posredno na podlagi izbire ustreznega in primernega
sodila ali več vrst sodil.
Obe občini sta vsaka v svojem sklepu o premoženju navedli, da nepremično
premoženje sestavlja tudi nepremično premoženje v upravljanju WTE Wassertechnik
GmbH, Ruhrallee 185, Essen, Podružnica Kranjska Gora (WTE kanalizacija).
Premoženje v upravljanju pa je bilo financirano tako s strani obeh občin, kot s strani
koncesionarja.
Vir 1: KOMUNALNI PRISPEVKI ZA KANALIZACIJO (PRIKLJUČNINE)18
Prispevki so bili porabljeni za izgradnjo infrastrukture posamezne občine glede na vir
nastanka. Ta opredelitev je nesporna od vključno leta 2007 dalje. Ta del virov ni
predmet delitve med občinama, razen sredstev zbranih v obdobju 2002 – 2006, torej
v času delovanja enovite občine Bled.
Po podatkih o višini zbranih priključnin v obdobju 2002-2006 za občino Gorje, ki smo
jih pridobili s strani Infrastrukture Bled, je razvidno, da je znesek (glede na vrednost
celotne infrastrukture) zanemarljiv saj znaša 2.633,12 evrov. Ne glede na to, ta
sredstva pripadajo občini Gorje. Poraba teh sredstev ni razvidna v registru osnovnih
sredstev ne za občino Bled, ne za občino Gorje, so se pa nakazala v proračun
občine Bled. Zgolj posredno je moč potrditi, da so sredstva bila porabljena v okviru
investicijskih vlaganj v sedanji občini Bled19. Kot je namreč razvidno iz registra
osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture in porabe virov, je občina ta
sredstva namenila za izgradnjo infrastrukturnega omrežja na lokaciji sedanje občine
Bled, z ničemer pa ni izkazano, da so se izvajala tudi vlaganja v sedanji občini Gorje.

18

Zaračunavanje priključnin glede na odločbo Ustavnega sodišča U-I-329/05 pravno sploh ni dopustno: »Lokalne
skupnosti za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ne morejo predpisovati obveznosti plačila
priključnine v primerih, ko so uporabniki teh javnih dobrin že plačali komunalni prispevek. Občine namreč ob
plačilu komunalnega prispevka jamčijo zavezancem, da jim bo omogočen priključek na lokalno komunalno
infrastrukturo.«
19
Odlok o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno
napravo v Občini Bled, 10. člen: (1) Sredstva, ki jih upravljalec zbere po tem odloku, so prihodek proračuna
Občine Bled in se uporabljajo izključno za posodobitev in širitev javnega vodovoda in kanalizacije ter čistilnih
naprav na območju Občine Bled.
(2) Program porabe teh sredstev po tem odloku pripravi upravljalec v soglasju z občinskimi strokovnimi službami
in ga vsako leto pred sprejemom proračuna Občine Bled posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Bled.
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Tabela 2: Priključnine občine Bled in občine Gorje v obdobju 2002-2010
BLED
Datum nakazila
leto
2002
2003
2004
2005
2006
20.12.2006
2007
21.12.2007
2008
24.12.2008
2009
30.12.2009
2010

Znesek
€
10.052,58
5.513,69
28.256,55
21.019,03
149.739,56
105.884,15
90.683,72
85.630,77
496.780,05
23.12.2010
412.120,28
908.900,33

GORJE
Datum nakazila
leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21.12.2007
2008
29.12.2008
2009
21.9.2009
2009
15.10.2009
2009
17.11.2009
2009
10.12.2009
2009
28.12.2009
2009
31.12.2009
nakazilo ni bilo
2010 izvedeno

Znesek
€
761,56
0,00
913,87
0,00
957,69
9.263,91
10.891,16
12.425,50
18.468,78
27.160,99
20.825,01
375,76
18.356,81
120.401,04
21.057,55
141.458,59

V obdobju 2002-2010 sta občini pridobili za 1.050.358,91 evrov komunalnih
prispevkov, po planu financiranja iz koncesijske pogodbe je bilo predvideno za
777.163,00 evrov priključnin, koncesionarju pa sta jih nakazali v višini 549.706,12
evrov. Ta znesek je potrebno določiti za vsako občino, pri čemer smo izhajali iz
načela lokacije objektov, za katere je bil prispevek zaračunan. Seštevek priključnin, ki
jih je občina Bled nakazala koncesionarju (od leta 2006 -2009) znaša 431.938,20
evrov. Podatek o višini priključnini, ki jih je občina nakazala koncesionarju, za občino
Gorje znaša 117.767,92 evrov (od leta 2007 – 2009).
Priključnine so bile zbrane po legi objektov in tudi financiranje se je izvedlo po legi
objektov, razen priključnine za obdobje 2002-2006, zbrane za občino Gorje,
porabljene na Bledu.
Občina Bled je tako pridobila in prenakazala koncesionarju za 431.938,20 evrov
komunalnih prispevkov, občina Gorje pa za 117.767,92 evrov.

15

V letu 2010 je bila infrastruktura, zgrajena s sredstvi občine, že v občinski lasti in je
bil za znesek v višini 412.120,28 € občini Bled izdan račun s strani koncesionarja. To
pomeni, da je občina na osnovi računa to vrednost vnesla v svoje poslovne knjige.

Vir 2: OKOLJSKA TAKSA
Znesek obračunane okoljske takse v obdobju 2002-2010 znaša 3.301.818,10 evrov.
Uporabnikom (porabljene pitne vode) iz občine Bled je bilo zaračunano 2.622.983,07
evrov takse ali 79,44% vse zbrane takse, porabnikom iz občine Gorje pa 678.835,02
ali 20,56% celotne zbrane takse obeh občin.
Podatki za obdobje 2005 – 2010 so nesporni za vsako od občin, za obdobje treh let
in sicer 2002 – 2004 pa so na voljo le skupni podatki o obračunani taksi in tudi skupni
podatki o obračunani porabi pitne vode. Zato je prikazana višina takse za ta tri leta za
vsako od občin rezultat ocene, ki temelji na deležu porabe pitne vode, opredeljenem
v Aneksu št. 2 in v Dogovoru o delitvi stroškov 28.9.2009 (81,945% občina Bled,
18,055% občina Gorje) ter na deležu povprečne vrednosti takse za kubični meter
pitne vode, izračunanem za leti 2005 in 2006. Iz podatkov za obdobje 2006 – 2010 je
razvidno, da cena okoljske takse za m3 vode izrazito pada, še posebno v občini
Bled, kar je logična posledica zmanjševanja povprečne vrednosti obračunane takse
saj porabniki s priklopom odvajanja odpadne vode na čistilno napravo okolje bistveno
manj obremenjujejo kot pred priklopom in pred delovanjem čistine naprave. Zato ti
podatki ne morejo biti verodostojna osnova za delitev zbrane takse v obdobju 2002 –
2004. Ker imajo porabniki glede na vrsto obremenjevanja okolja različne cene takse,
je za delitev v obdobju 2002 – 2004 potrebno uporabiti podatke, ki so tem razmeram
najbolj verjetne, to pa sta leti 2005 in 2006.
Za potrebe določitve pobrane takse smo upoštevali zbrano takso (in ne takso po
odločbah), iz obračuna storitev za celotno obdobje 2002-2010. Pri tem je ključno
dejstvo, da moramo takso razporediti med obe občini in s tem določiti ta finančni vir
za vsako občino. Izračunana višina taks za vsako občino in izračunana poraba pitne
vode za vsako občino so v tabeli 3 prikazani z rdečo barvo.
Tabela 3: Okoljska taksa za obe občini v obdobju 2002-2010

NA SKUPNEM OBMOČJU
BIVŠE OBČINE BLED
LETO

povprečna vrednost takse
na m3 vode

OD TEGA
BLED

GORJE

BLED

GORJE

SIT

EUR

EUR

EUR

2002

99.238.798,51

414.116,17

338.612,60

75.503,57

0,44

0,45

2003

113.462.426,58

473.470,32

387.145,03

86.325,29

0,50

0,51

2004

122.981.779,36

513.193,87

419.626,00

93.567,87

0,52

0,53

2005

123.681.680,40

516.114,51

419.662,06

96.452,45

0,54

0,53

2006

105.682.404,26

441.004,86

353.943,99

87.060,87

0,47

0,50

NA SKUPNEM OBMOČJU
LETO

SIT

EUR

OBČINA
BLED
EUR
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OBČINA
GORJE
EUR

2007

0

0,00

252.227,93

75.009,95

0,34

0,45

2008

0

0,00

181.999,04

66.471,26

0,24

0,41

2009

0

0,00

147.663,58

55.277,53

0,21

0,35

2010

0

0,00

122.102,85

43.166,23

0,17

0,29

3.301.818,10

2.622.983,07

678.835,02

SKUPAJ 2002 - 2010

Občini sta s sporazumom z dne 8.12.2008 opredelili, da je bila taksa občine Gorje za
leto 2007 porabljena v občini Bled in da se ta znesek vrne občini Gorje od dela višine
odmerjene takse občine Bled za leto 2008.
V obdobju 2002-2010 sta občini pridobili za 3.301.818,10 evrov taks za
obremenjevanje voda, porabili pa 3.147.876,81 evrov takse. Ta sredstva je
koncesionar nakazoval na obe občini20, občini pa sta jih bili dolžni porabiti v skladu z
uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda. Koncesionar je v
času od 2002-2006 vso prejeto takso nakazoval v občinski proračun.
Ta znesek je potrebno določiti za vsako občino, pri čemer smo izhajali iz načela
porabe vode in sistema zaračunanja takse glede na način onesnaževanja vode
(objekt priključen na kanalizacijski sistem brez ČN, priključen objekt na sistem, ki se
zaključi s ČN, ne priključen objekt ipd), za katerega je bila taksa zaračunana. Občina
Bled je tako pridobila za 2.622.983,07 evrov takse, občina Gorje pa za
678.835,02 evrov takse.
Pri porabi takse pa smo upoštevali višino taks v obdobju 2002-2006, zbranih na
osnovi odločb ARSO. Ta sredstva so manjša od zbranih za 153.941,28 evrov.
Podatki od koncesionarja so naslednji:
2002
2003
2004
2005
2006

127.331.536,90 sit
107.731.929,79
107.869.488,00
90.161.398,00
95.062.254,00

531.345,08 eur
449.557,37 eur
450.131,39 eur
376.236,84 eur
396.687,76 eur
2.203.958,44 eur

Od leta 2007 dalje se taksa plačuje na osnovi akontacij, enkrat letno se naredi
obračun na osnovi porabljene vode in hkrati z oddajo obračuna doplača razliko
oziroma odšteje preveč plačano takso.
Tabela 4: Zbrana in porabljena okoljska taksa v obdobju 2002-2010
ZBRANA TAKSA

PORABLJENA TAKSA

20

PORABLJENA TAKSA, KI
PRIPADA POSAMEZNI
OBČINI

Opomba koncesionarja: »Račune za storitve izstavlja Infrastruktura Bled na osnovi pogodbe (za koncesionarja
opravlja storitev izdaje računov). Ti računi vključujejo tudi takso, ki jo potem IB nakaže na WTE, ta pa naprej na
občini«. Opozarjamo na določilo 36. člena ZDDV-1, ki velja od 9.7.2010 dalje: »Okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne všteva v davčno osnovo za storitev javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in vode in je zunaj obsega DDV, saj se zaračuna v imenu in za račun
občine, ki v tem primeru ne šteje za davčnega zavezanca. Iz računa, ki ga izdajo izvajalci gospodarske javne
službe za opravljene storitve javne službe, na katerem je lahko zaračunana tudi okoljska dajatev, mora biti jasno
razvidno, da je okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo zaračunana v imenu in za račun občine«. Pred tem
se je DDV obračunaval tudi od takse.
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3.301.818,10

LETO
2002
2003
2004
2005
2006
LETO
2007
2008
2009
2010
SKUPAJ
2002 - 2010

3.147.876,81

3.147.876,81

BLED

GORJE

BLED

GORJE

BLED

GORJE

2.622.983,07

678.835,02

2.982.961,79

164.915,02

2.498.415,29

649.461,53

SKUPNO OBMOČJE
338.612,60
75.503,57
387.145,03
86.325,29
419.626,00
93.567,87
419.662,06
96.452,45
353.943,99
87.060,87

531.345,08
449.557,37
450.131,39
376.236,84
396.687,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

434.467,80
367.592,00
368.061,36
305.924,99
318.375,74

96.877,28
81.965,37
82.070,03
70.311,85
78.312,02

PO POSAMEZNI OBČINI
252.227,93
75.009,95
181.999,04
66.471,26
147.663,58
55.277,53
122.102,85
43.166,23

327.237,88
181.999,04
147.663,58
122.102,85

0,00
66.471,26
55.277,53
43.166,23

252.227,93
181.999,04
147.663,58
122.102,85

75.009,95
66.471,26
55.277,53
43.166,23

164.915,02 2.498.415,29

649.461,53

2.622.983,07

678.835,02

2.982.961,79

razlika

359.978,72

-513.920,00

484.546,50 -484.546,51

Vir 3: NEPOVRATNA SREDSTVA
Občini sta namenili v izgradnjo kanalizacijskega sistema tudi nepovratna sredstva,
financiranih iz sredstev EU in sicer:
• občina Bled: vaško jedro Grad 100.000,00 evrov;
• občina Bled: kanalizacija Bohinjska Bela 936.959,93 evrov.
Za občino Gorje ni bilo pridobljenih nepovratnih sredstev v tem obdobju (za naselje
Grabče so bila sredstva pridobljena v letu 2011). Občini sta financiranje in tudi
upravljanje tega dela sistema posebej opredelili v koncesijski pogodbi, aneksu in tudi
v občinskih odlokih kar navajamo v nadaljevanju.
Izločitev naselja Bohinjska Bela (poleg naselij Ribno, Bodešče in Koritno) iz
koncesijske pogodbe je opredeljena v točki »c« v uvodnih določbah Aneksa številka
2 h koncesijski pogodbi.
Iz koncesijske pogodbe pa ni bilo izločeno le financiranje izgradnje kanalizacijskega
sistema (kar je opredeljeno v 17. členu koncesijske pogodbe), temveč tudi njegovo
upravljanje, ki je preneseno na podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. IB je v skladu z
Odlokom o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na
območju občine Bled (Ur.l. RS, št. 31/11) tudi izvajalec GJS odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled, na območju naselja Bohinjska Bela ter
na območju starega jedra Grad na Bledu, kjer je bil kanalizacijski sitem sofinanciran
iz nepovratnih sredstev Evropske unije (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)21.
Se pa zaradi vlaganj nepovratnih sredstev v kanalizacijsko omrežje zniža
koncesionarjevo nadomestilo zaradi tako prihranjenih stroškov financiranja
(nadomestilo v tem primeru ne vključuje stroškov financiranja, temveč le stroške
obratovanja – zbiranja, odvajanja in čiščenja - teh delov sistema javne kanalizacije)22.

21

1. Člen Odloka iz leta 2011: …«Na ostalih območjih Občine Bled se gospodarska javna služba odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled izvaja v obliki koncesionirane gospodarske javne službe.
Izvajalca javne službe sta na osnovi pogodbe pooblaščena, da izvajata javno službo odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, da gospodarita z javno infrastrukturo, da opravljata vsa
dejanja in vodita vse postopke, ki so potrebni za opravljanje javne službe, razen tistih, ki jih v skladu s tem
odlokom izvaja občina in da izvršujeta druga javna pooblastila, ki so jima v skladu z zakonom dana s tem
odlokom in koncesijskim aktom«.
22
Tako določa prvi odstavek 17. člena koncesijske pogodbe.
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Nepovratna sredstva, ki sta jih za izgradnjo kanalizacijskega sistema namenili
posamezni občini pripadajo neposredno vsaki občini posebej. Ker sta jih obe občini
porabili na območju posamezne občine, se o delitvi teh sredstev ni potrebno
opredeljevati, saj vsak občina ta sredstva izkazuje v svojem premoženju, upravljanje
pa je (vsaj formalno, ne pa še dejansko) preneseno na IB. Vrednost teh sredstev se
zato ne upošteva v vrednosti sredstev, ki jih je pridobil ali uporabil koncesionar v
skladu s koncesijsko pogodbo.

VLAGANJA OBČIN - POVZETEK
Občina Bled izkazuje premoženje na dan 1.1.2010 za kanalizacijo- kanalizacijski vodi
– dano v najem WTE v vrednosti 6.437.087,78 evrov, ki je izkazano v otvoritveni
bilanci. Sestava tega premoženja obsega prvotno premoženje (prikazano v tabeli 1)
ter »novo« premoženje, financirano iz takse, priključnin ter drugih virov. Obseg
novega premoženja za obe občini je prikazan v naslednji tabeli.

Tabela 5: Vrednost nove infrastrukture, financirane neposredno s strani posamezne
občine
STANJE NA DAN
1.1.2010
Nabavna
vrednost

Neodpisana
vrednost

Odpisana
vrednost

DATUM
AKTIVIRANJA23

Naziv osnovnega sredstva

Stopnja

MET.KAN. SELO-KS RIBNO

5,00%

13.651,63 €

3.412,92 €

10.238,71 €

1.1.2005

MET.KANAL ZASIP REBRO

5,00%

10.777,67 €

2.694,41 €

8.083,26 €

1.1.2005

KAN. ZALEDJE PREŠERNOVE

5,00%

78.935,38 €

23.351,72 €

55.583,66 €

1.2.2004

KAN. RIBNO-BODEŠČE-KORITNO

3,00%

449.557,38 €

29.221,24 €

420.336,14 €

1.10.2007

KANAL CENTER-SANACIJA

3,00%

6.083,38 €

228,13 €

5.855,25 €

1.9.2008

M KANAL

3,00%

127.155,70 €

4.768,26 €

122.387,44 €

1.9.2008

KAN. ZASIP

3,00%

100.442,08 €

3.766,58 €

96.675,50 €

1.9.2008

LEDINE CEVOVOVD

3,00%

37.264,94 €

2.009,61 €

35.255,33 €

1.3.2008

LEDINE HIŠNI PRIKL.

6,00%

777,59 €

41,93 €

735,66 €

1.2.2009

MLINO CEVOVOVD

3,00%

48.732,77 €

2.628,05 €

46.104,72 €

1.3.2008

LEDINE JAŠKI

6,00%

3.908,42 €

210,77 €

3.697,65 €

1.2.2009

CEVOVOVD RIKLIJEVA

3,00%

22.959,09 €

0,00 €

22.959,09 €

1.1.2010

VS KANAL IN JAŠKI

3,00%

62.671,88 €

0,00 €

62.671,88 €

1.1.2010

KAN. RIBNO

2,50%

1.096.819,09 €

52.555,92 €

1.044.263,17 €

1.2.2008

KAN.RIBNO-METEORNI KANAL

2,50%

2.381,53 €

114,12 €

2.267,41 €

1.2.2008

KAN. ZALEDJE PREŠERNOVE

2,50%

1.139.448,76 €

54.598,59 €

1.084.850,17 €

1.2.2008

3.201.567,29 €

179.602,25 €

3.021.965,04 €

OBČINA GORJE
23

STANJE NA DAN
1.1.2010

Datum aktiviranja je izračunan iz podatkov.
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Nabavna
vrednost

Odpisana
vrednost

Neodpisana
vrednost

DATUM
AKTIVIRANJA

Naziv osnovnega sredstva

Stopnja

KANALIZACIJA VIŠELNICA

3,00%

16.500,41 €

618,76 €

15.881,65 €

1.9.2008

KANALIZACIJA PODHOM

3,00%

5.442,07 €

204,08 €

5.237,99 €

1.9.2008

KANALIZACIJA ZG.GORJE

3,00%

9.263,91 €

347,40 €

8.916,51 €

1.9.2008

KANALIZACIJA ZG.GORJE

3,00%

10.891,16 €

408,41 €

10.482,75 €

1.9.2008

CEVOVOD GORJE

3,00%

81.193,40 €

0,00 €

81.193,40 €

1.1.2010

HIŠNI PRIKLJUČKI GORJE

3,00%

16.419,45 €

0,00 €

16.419,45 €

1.1.2010

139.710,40 €

1.578,65 €

138.131,75 €

Skupna vrednost novega premoženja, izkazanega v otvoritveni bilanci občin na dan
1.1.2010 znaša 3.341.277,69 evrov. Če primerjamo to premoženje in zbrana
sredstva iz taks in dela priključnin (2002-2006), ki niso bila nakazana koncesionarju,
dobimo pri občini Bled znesek, ki je identičen neporabljenim taksam (razlika med
pobranimi in porabljenimi taksami). To pomeni, da je premoženje v registru osnovnih
sredstev na enakem nivoju kot znašajo viri sredstev. Pri občini Gorje pa je
investirano manj od zbranih sredstev24.
viri
taksa (porabljena)
priključnine
Skupaj
nova OS v registru
razlika

V.

bled
gorje
2.982.961,79 164.915,02
64.841,85
2.633,12
3.047.803,64 167.548,14
3.201.567,29 139.710,40
-27.837,74
153.763,65 €
€

skupaj
3.147.876,81
67.474,96
3.215.351,77
3.341.277,69
125.925,92 €

VLAGANJA KONCESIONARJA

Viri koncesionarja, ki jih je zagotovil za izgradnjo omrežja in naprav v skladu s
koncesijsko pogodbo so bančni kredit, sredstva EBRD in druga sredstva
koncesionarja. V skladu s 25. točko 7. člena pogodbe je moral koncesionar izdelati
program financiranja in ga predlagati v potrditev koncedentu. Na podlagi potrjenih
virov financiranja koncesionar dobi povrnjene stroške za financiranje investicij z
nadomestilom ali drugimi enkratnimi plačili koncedenta ali tretjih strank.
Vir 1: BANČNI KREDIT
Bančni kredit je v skladu s 13. členom pogodbe opredeljen v prilogi 5 – finančni plan
– koncesijske pogodbe. Koncesionar je koncedentu predlagal v potrditev kreditne
pogoje za kredit, ki ga je koncesionar najel pri Volksbank Ljudska banka v višini
7.646.000,00 evrov po 6,73% obrestni meri. Potrditev pogojev je bila s strani občine
izdana 26.10.2002.
Višina porabljenih sredstev iz tega vira znaša 7.548.482,49 evrov in je bila porabljena
v 13. potrjenih tranšah.
Tabela 6: Poraba kredita po tranšah
1 odpoklic 12.03.2004

554.473,69 €

2 odpoklic 20.09.2004

621.822,64 €

3 odpoklic 10.12.2004

568.680,46 €

24

Vprašanje evidenc v registru osnovnih sredstev, na primer sredstva v pridobivanju.
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4 odpoklic 24.6.2005

885.276,12 €

5 odpoklic 28.9.2005

576.234,28 €

6 odpoklic 21.11.2005

536.830,88 €

7 odpoklic 23.1.2006

972.260,73 €

8 odpoklic 17.6.2006

1.072.919,46 €

9 odpoklic 22.9.2006

683.233,06 €

10 odpoklic 8.06.2007

412.763,04 €

11 odpoklic 25.07.2007

254.937,58 €

12 odpoklic 16.10.2007

229.642,15 €

13 odpoklic 22.10.2007

179.927,40 €

Skupaj
14 odpoklic - priključnine25

7.549.001,49 €
51.076,88 €

SKUPAJ

7.600.078,37 €

vrednost kredita v amortizacijskem načrtu

7.954.447,13 €

razlika

354.368,76 €

Od občine Bled smo pridobili amortizacijski načrt26 za dolgoročni kredit
kreditojemalca WTE Bled d.o.o. v višini 7.954.447,13 evrov, ki sicer ni bil porabljen
(oz. potrjen s strani koncedentov) v takšni višini. Za razliko poteka spor med
upravičenkama in koncesionarjem glede potrditve 14. tranše, ki jo je potrdila občina
Bled, ne pa tudi občina Gorje. Iz amortizacijskega načrta je razvidno, da bo
koncesionar odplačal glavnico v višini 7.853.975,12 evrov27 v 179 mesečnih
anuitetah v višini 31.921,95 evrov in zadnji 180 anuiteti v višini 4.720.745,19 evrov.
Slika 4: Poraba kredita za obe občin in za skupno premoženje

V prikazu porabe sredstev iz tega vira smo upoštevali potrjeni in nesporni znesek, to
je 7.549.001,49 evrov. Za ta znesek je na razpolago evidenca porabe posamezne
tranše po posamezni vrsti gradnje – posledično smo te zneske pripisali posamezni
25

Znesek 14. tranše znaša 451.043,44 evrov, od tega je bilo s priključninami plačano 399.966,56 evrov. Ostala
vrednost (51.076,88 evrov) je upoštevana pri kreditu.
26
Amortizacijski načrt, Volksbank, datum izdelave 7.1.2011
27
višina potrjenih tranš črpanja kredita
7.548.482,49 €
vrednost kredita iz plana financiranja po konces.pogodbi
7.542.720,00 €
vrednost kredita v amortizacijskem načrtu
7.954.447,13 €
vrednost odplačane glavnice po amortizac. načrtu
7.853.975,12 €
Primerjava podatka med vrednostjo kredita v amortizacijskem načrtu in med vrednostjo skupaj ni realna, saj je
vrednost kredita sestavljena iz glavnice in tudi iz obresti, ki so se do začetka plačevanja anuitet s soglasjem
občine pripisovala glavnici.
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občini in CČN, neločljive zneske pa smo opredelili kot skupne vire obeh občin28. Za
kanalizacijo je bilo porabljenih 52%, za CČN pa 48% vseh sredstev kredita.
Iz dokumentacije o odpisu (porabi) kredita za potrebe izgradnje kanalizacije in ČN je
glede na porabo posameznih tranš razvidno, da je možno in upravičeno posamezni
občini na podlagi teritorialnega načela neposredno razporediti vrednost
kanalizacijskega omrežja v naslednji višini sredstev:
• občini Bled v višini 2.244.568,84 evrov
• občini Gorje v višini 1.565.002,79 evrov.
Ostala sredstva v višini 3.739.430,10 evrov ni mogoče neposredno razdeliti na vsako
od obeh občin. Skupno je potrebno razdeliti 49,6% sredstev porabljenih iz bančnega
kredita in sicer:
• za skupne stroške izgradnje kanalizacije (stroški, ki jih ni mogoče razporediti
niti na eno, niti na drugo občino), ki znašajo 118.885,12 evrov ali 1,6% vseh
porabljenih sredstev bančnega kredita;
• za vrednost čistilne naprave v višini 3.620.544.98 evrov porabljenih iz
bančnega kredita kar predstavlja 48% sredstev tega vira financiranja.
Posebej smo razdelili vrednost sistema kanalizacije, financirane iz kredita, katere
vrednost znaša 3.928.456,75 evrov in nerazporejeni del razdelili po ključu 77,9%
občina Bled, 22,1% občina Gorje in dobili naslednje vrednosti:
ZNESEK KREDITA

7.549.001,73 €

CČN
KANALIZACIJA

3.620.544,98 €

OBČINA BLED

OBČINA
GORJE

NERAZPOREJENO

3.928.456,75 €

2.244.568,84 €

1.565.002,79 €

118.885,12 €

77,9%

22,1%

ključ delitve nerazporejenega premoženja
znesek nerazporejenega po občinah

118.885,12 €

92.611,51 €

26.273,61 €

skupaj kanalizacija po občinah

3.928.456,75 €

2.337.180,35 €

1.591.276,40 €

Tako dobljene vrednosti so drugačne od koncesionarjevih za 118,89 evrov (pri občini
Bled preveč in pri občini Gorje premalo – v kolikor bo sprejet ključ delitve premoženja
kot izhaja iz tega elaborata, naj za ta znesek koncesionar uskladi svoje knjigovodske
podatke).
Tabela 7: podatki WTE o vrednosti premoženja po občinah, financiranega s kreditom

28

Občini sta potrdili delitev zneskov po posameznih tranšah po posameznih občinah in po vrsti porabe. WTE je
nato dopolnil delitev pri petih zneskih (popravek pri 2. in 10. odpoklicu ker je del stroškov M kanala v vrednosti
ČN, ker je tudi voden kot del ČN ter popravek pri 10., 11. in 12. odpoklicu za kanalizacijo iz Rečice, v katero se
izteka kanalizacija Poljšica in se nanaša na občino Gorje) in jo tako uskladil s stanjem v svojih knjigah kar
ocenjujemo za pomembno uskladitev ob prenosu premoženja na občini ob zaključku koncesije.
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Vir: WTE, Datoteka: delitev projekta 27.2.2012.

Vir 2: SREDSTVA EBRD
Koncesionar WTE oziroma WTE projektna družba Bled, katera je bila ustanovljena v
letu 2003 in je na podlagi Aneksa št. 1 vstopila v že sklenjeno koncesijsko razmerje,
je kandidirala za sredstva pri Evropski banki za obnovo in razvoj ter pridobila
sredstva v višini 378.000 EUR (12% subvencija v obliki nepovratnih sredstev).
Sredstva, ki jih je koncesionar pridobil od Evropske banke za obnovo in razvoj, bi
moral koncesionar porabiti strogo namensko, torej za kritje stroškov izgradnje
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Poraba EBRD sredstev je eno od
spornih vprašanj, ki se rešujejo v okviru mediacijskega postopka med občinama Bled
in Gorje ter WTE, saj je koncesionar s temi sredstvi pokrival stroške, ki s strani
koncedenta niso bili priznani (npr. dehidracija blata, del stroškov priključitve, odkup
zemljišč, itd.)
Ne glede na navedeno, pa smo za potrebe predmetnega elaborata upoštevali, da je
bila subvencija namensko pridobljena29 in zato jo tudi pripisujemo vrednosti centralne
čistilne naprave Bled.
Pri tem nismo upoštevali, ali je koncesionar porabil ta sredstva za redni del izgradnje
CČN Bled oz. kanalizacijskega sistema ali za dodatna ali celo sporna dodatna dela
na CČN Bled oz. na kanalizacijskem sistemu, temveč smo upoštevali nesporno
višino pridobljenih sredstev ter načelo namenskosti porabe teh sredstev.
Amortizacija, obračunana od tega zneska se knjiži v breme sredstev EBRD.
Sredstva EBRD v višini 378.000,00 evrov je potrebno razdeliti med obe občini v
skladu z izbranim sodilom delitve vloženih sredstev, ki jih bosta izbrali in potrdili
občini (oz. občinska sveta).
Vir 3: DRUGA SREDSTVA KONCESIONARJA

29

V primeru, da bi upravičenec subvencijo porabil nenamensko, bi jo namreč moral vrniti (običajni čas kontrole je 10 let po
pridobitvi sredstev).
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Podatki o drugih sredstvih koncesionarja, ki jih je slednji morebiti porabil za izgradnjo
omrežja in naprav v skladu z določili pogodbe, nam niso bili posredovani. Seznanjeni
smo bili z zahtevki koncesionarja v postopku arbitraže, vendar ti zahtevki niso
nesporni.

VI.

OBSEG IN VREDNOST PREMOŽENJA

Občina Bled je s Sklepom o premoženju Občine Bled z dne 2.6.2009 določila, da ji
pripada nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na
njenem območju, dano v upravljanje:
I. nepremično premoženje v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee
185, Essen, Podružnica Kranjska Gora (WTE kanalizacija).
V skladu s 6. členom Sklepa o premoženju občine Bled se skupna vrednost
premoženja v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, Essen,
Podružnica Kranjska gora (WTE kanalizacija) iz sedme točke tretjega odstavka 4.
člena tega Sklepa določi po uskladitvi knjigovodskih vrednosti z dopolnitvijo tega
sklepa v roku šestih mesecev.
Sklep o premoženju Občine Gorje z dne 23.4.2009 vsebuje popolnoma enaka
določila, in sicer v 4. členu določa, da Občini Gorje pripada nepremično premoženje,
grajeno javno dobro in javna infrastruktura na njenem območju: (6) nepremično
premoženje v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, Essen,
Podružnica Kranjska Gora (WTE kanalizacija), v 4. členu prehodnih določb pa
določa, da se bo skupna vrednost premoženja v upravljanju WTE določila naknadno
(v roku šestih mesecev).
Določitev premoženja v upravljanju koncesionarja (WTE Wassertechnik GmbH)
ni enoznačna:
• koncesionar upravlja s prvotnim premoženjem, ki je nesporno evidentirano in
razdeljeno med obe občini;
• s premoženjem, ki je bilo pridobljeno tekom izvajanja koncesije;
• s premoženjem, ki ga je financirala posamezna občina (za naselja Ribno,
Bodešče, Koritno).
Koncesionar pa ne upravlja s kanalizacijskim sistemom, financiranim z nepovratnimi
sredstvi (Bohinjska Bela, vaško jedro Grad).
Vrednost oziroma višino premoženja kanalizacije in čistilne naprave sestavlja
vrednost prvotne infrastrukture in investicijska vlaganja v obdobju 2002-2010.
Opredelitev vrednosti premoženja (tudi prvotne infrastrukture) je pomembno zaradi
izračuna (prihodnje) višine omrežnine in cene storitve odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode (v skladu z novimi predpisi; odpravo
sredstev v upravljanju ter Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur.l. RS, št. 63/2009).
Poudariti velja, da SRS 35 za zasebne koncesionarje ne velja v delu, ki se nanaša na
sredstva v upravljanju, že od 31.12.2002. Že stari Uvod v SRS 35 namreč glasi:
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“Z javnimi podjetji so v tem standardu mišljene vse pravne osebe, ki skladno z
zakonom o gospodarskih javnih službah opravljajo te službe, ne glede na
organizacijsko obliko (javna podjetja in javni gospodarski zavodi) in ne glede na to,
ali so gospodarske javne službe njihova celotna dejavnost ali le njen del. Ta standard
se uporablja tudi za osebe zasebnega prava iz četrte in pete alineje prvega
odstavka 6. člena zakona o gospodarskih javnih službah, če tako določa pogodba o
prevzemu opravljanja gospodarske javne službe, razen določb, ki se nanašajo na
sredstva v upravljanju.”.
Če zapisano poenostavimo lahko sklenemo, da se za koncesionarje določbe, ki se
nanašajo na sredstva v upravljanju v Standardu SRS 35 ne uporabljajo.
Ker pa je v 21. točki 7. člena koncesijske pogodbe določeno, da mora koncesionar za
potrebe te pogodbe voditi knjigovodstvo v skladu s SRS, pomeni, da za njega veljajo
določila standarda 35 (poročanje, oblikovanje sodil, poslovno izidna mesta za vsako
GJS, itd), razen izkazovanja sredstev v upravljanju.
Obseg premoženja po virih in občinah (oziroma po občinah in skupnih delih naprav)
je prikazan v naslednji tabeli.
Tabela 8.1.: Vrednost prvotnega premoženja in vložena sredstva v obdobju 20022010
1. prvotno
premoženje
skupaj 1.420.359,00
Bled-kanal.

skupaj (20022010) viri od 2 do
6
12.784.197,14

2. prispevki
(priključnine)
(2002-2010)
1.050.358,91

3. okoljska
taksa (20022010)
3.147.876,81

4. nepovratna
sredstva

5. bančni
kredit

6. sredstva
EBRD

1.036.959,93

7.549.001,49

378.000,00

1.348.107,66

7.173.390,89

908.900,33

2.982.961,79

1.036.959,93

2.244.568,84

19.893,57

1.871.376,40

141.458,59

164.915,02

0,00

1.565.002,79

0,00

118.885,12

118.885,12

52.357,7730

3.620.544,98

3.620.544,98

Gorje-kanal.
skupno-kanal.
CČN

Vir: podatki občine Bled in IB; izračun po občinah IJFP

Od tega premoženja in vlaganj koncesionar nima v upravljanju omrežja, ki je bilo
zgrajeno z nepovratnimi sredstvi, vse ostalo premoženje, razen prvotnega
premoženja, pa je upoštevano kot premoženje, ki ga ima po koncesijski pogodbi v
upravljanju koncesionar in je prikazano v tabeli 8.2.
Tabela 8.2.: Premoženje GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda v upravljanju
koncesionarja
viri občin
skupaj
(2002-2010)

2. okoljska
taksa (20022010)

1. bančni kredit

12.104.179,90

1.029.301,36

3.147.876,81

7.549.001,73

Bled-kanal.

6.136.430,96

908.900,33

2.982.961,79

2.244.568,84

Gorje-kanal.

1.850.318,85

120.401,04

164.915,02

1.565.002,79

skupaj

skupno-kanal.
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1. prispevki
(priključnine)
(2002-2010)

viri koncesionarja

118.885,12

118.885,12

Vrednost zemljišča za CČN se deli po enakem načelu kot sam objekt.
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2. sredstva
EBRD
378.000,00

378.000,00

CČN

VII.

3.998.544,98

3.620.544,98

PRAVNI
PREGLED
KONCESIJSKEGA
PREDLOGI DELITVE PREMOŽENJA

378.000,00

RAZMERJA

S

7.1. Delitvena bilanca
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) v 51.b členu določa, da se premoženje občine, ki
se razdeli na dvoje ali več novih občin ali se njen del izloči in ustanovi nova občina
oziroma se ta del priključi k sosednji občini, razdeli sporazumno. Odločitev o načinu
sporazumne razdelitve premoženja sprejmejo občinski sveti v šestih mesecih po
konstituiranju.
V primeru, da do sporazumne razdelitve premoženja nekdanje občine ne pride, se
uporabi 51.c člen ZLS. Glede nepremičnega premoženja, grajenega javnega dobra in
javne infrastrukture ZLS v prvi alineji prvega odstavka 51.c člena ZLS določa, da
omenjeno premoženje pripade občini, na območju katere leži (op.a. teritorialno
načelo), razen če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih služb
druge občine – v tem primeru pripadejo tej občini (op.a. funkcionalno načelo). 2.
odstavek istega člena določa tudi, da posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena
premoženja, ki ji je pripadlo.
5. odstavek 51.c člena nadalje določa:
»Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov,
javnih podjetij, skladov in agencij ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih
pogodbenih razmerij se uredijo tako, da:
- občine postanejo soustanoviteljice javnih podjetij, javnih skladov in agencij
ustanovljenih za izvajanje javnih služb in drugih nalog v skladu z zakonom ali
predpisom prejšnje občine za območje prejšnje občine, oziroma vstopijo kot
pogodbene stranke v koncesijska in druga pogodbena razmerja ter skupaj
prevzamejo pravice in obveznosti do javnih podjetij, javnih skladov in agencij,
koncesionarjev in drugih pogodbenikov. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost
po skupnem javnem podjetju, javnem skladu, agenciji, koncesijski pogodbi ali drugi
pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v
upravljanju in obveznostih do javnega podjetja, javnega sklada, agencije,
koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma
prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje
občine, za katere območje je bilo javno podjetje, javni sklad ali agencija ustanovljena,
oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba. V istem razmerju postanejo
občine tudi lastnice idealnih deležev javnega kapitala javnega podjetja, javnega
sklada ali agencije, ki je bil v lasti prejšnje občine (4. alinea).«
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V primeru nekdanje Občine Bled, je prišlo do razdelitve občine na dve novi občini:
Občino Bled in Občino Gorje, ki je začela učinkovati 1.1.2007. Občini premoženja
nista sporazumno razdelili, ampak sta na podlagi 51.c člena ZLS ločeno sprejeli
sklepe o delitvi premoženja, in sicer so za obravnavano koncesijsko razmerje
relevantni:
− Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic
do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih
in drugih pogodbenih razmerij (Uradni list RS, št. 33/2009 (Sklep Občine Gorje)
in Uradni list RS, št. 45/2009 (Sklep Občine Bled); v nadaljevanju tudi Sklep o
ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij), ki sta
ga sprejeli občini ločeno, vendar pa vsebujeta vsebinsko enako določbo glede
razdelitve »koncesijskega razmerja« z WTE. Sklepa v 4. členu vsebinsko enako
določata, da Občina Bled oziroma Občina Gorje vstopita v koncesijsko razmerje
sklenjeno s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Bled ter za izgradnjo novega in sanacijo
starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne naprave in lokalnih
čistilnih naprav, pri čemer ima vsaka občina pravico in dolžnost po koncesijski
pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb na
svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do koncesionarja v
sorazmerju s številom prebivalcev;
− Sklep o premoženju Občine Gorje (Uradni list RS, št. 33/2009) in Sklep o
premoženju Občine Bled (Uradni list RS, št. 44/2009); Sklepa v 6. členu
vsebinsko enako določata, da se skupna vrednost premoženja v upravljanju WTE
Wassertechnik GmbH določi po uskladitvi knjigovodskih vrednosti z dopolnitvijo
tega sklepa v roku šestih mesecev31.
Občini sta vsaka v svojem Sklepu o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter
kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz
koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij, sprejetem na podlagi 51.c členu ZLS,
sklenili, da ima Občina Bled oziroma Občina Gorje pravico in dolžnost po koncesijski
pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb na
svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do koncesionarja v
sorazmerju s številom svojih prebivalcev (2. odstavek 4. člena), pri čemer znaša
razmerje v številu prebivalcev 74,07% za Občino Bled in 25,93% za Občino Gorje32.
Čeprav se na prvi pogled zdi, da je bilo s sprejemom Sklepa o ureditvi pravic in
obveznosti iz koncesijskih razmerij ter z določitvijo števila prebivalcev kot kriterija za
razdelitev obveznosti do koncesionarja WTE, razmerje med občinama glede
koncesijske pogodbe razrešeno, pa podrobnejša analiza koncesijskega razmerja
pokaže, da so ostala nekatera vprašanja nerazrešena.
Na tem mestu naj izpostavimo, da sta občini po sprejemu Sklepa o ureditvi pravic in
obveznosti iz koncesijskih razmerij, sklenili Dogovor o delitvi stroškov nadomestila
koncedenta po koncesijski pogodbi z dne 30.5.2002 (v nadaljevanju tudi: Dogovor),
ki je bil sklenjen dne 28.9.2009 (po sprejemu Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz
koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij), kjer sta na drugačen način uredili
31

Dopolnilni sklep ni bil sprejet, vrednost premoženja, ki predstavlja gospodarsko javno infrastrukturo, vse do
danes ni bila določena.
32
Deleži so določeni v 2. odstavku 1. člena Sklepa o načinu delitve premoženja Občine Bled (Uradni list RS, št.
13/2010), ki sta ga sprejela župana obeh občin.
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obveznosti posamezne občine do koncesionarja iz naslova plačevanja nadomestila
in sicer je bil v Dogovoru kot kriterij za razdelitev nadomestila določena količina
porabe vode, na podlagi katerega naj bi Občina Bled krila 81,94% stroškov, Občina
Gorje pa 18,06 % stroškov. Glede na to, da sta občini Aneks podpisali po uveljavitvi
Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij in glede na to, da sta
občini vse od podpisa Dogovora pa do danes obveznosti do koncesionarja
poravnavali v razmerju določenem po tem dogovoru, lahko ugotovimo, da sta občini
po sprejemu enostranskih sklepov o delitvi skupnega premoženja na drugačen način
sporazumno dogovorili razdelitev obveznosti občin do koncesionarja glede
plačevanja mesečnega nadomestila, zaradi česar je postal Sklep o ureditvi pravic in
obveznosti iz koncesijskih razmerij, ki v 4. členu kot ključ za razdelitev obveznosti po
koncesijski pogodbi določa število prebivalcev, za to premoženje pravzaprav
brezpredmeten.
Odprto ostaja vprašanje, ali sta občini s sprejemom omenjenega posebnega
Dogovora o razdelitvi stroškov, iz veljavnosti Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz
koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij, ki kot temeljni kriterij za razdelitev
obveznosti koncedentov do koncesionarja določa količino porabe vode, izvzeli tudi
»druge finančne obveznosti«33 koncedenta na podlagi koncesijske pogodbe, ali ne.
Ali za »druge finančne obveznosti« (kamor sodi npr. obveznost plačevanje
dodatnega nadomestila za povračilo novega kredita za refinanciranje, ki ga
namerava najeti koncesionar za dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture),
velja prvotno sprejeti Sklep o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij,
Dogovor o delitvi stroškov nadomestila koncedenta po koncesijski pogodbi z dne
30.5.2002 ali pa noben izmed naštetih aktov/pogodb in je ureditev stvar bodočega
dogovora med občinama?
Iz ravnanja občin, ki štejeta omenjeno vprašanje za nerazrešeno in sta ravno z
namenom, da bi v čim krajšem času sklenili dogovor o ključu delitve premoženja in
ostalih stroškov povezanih z izgradnjo javne infrastrukture, ki odpade na posamezno
občino, naročili predmetni finančni in pravni elaborat, izhaja, da imata občini namen
sporazumno dogovoriti razdelitev tudi teh t.i. »drugih finančnih obveznosti«, ki niso
izrecno zajete v nobenem od omenjenih sporazumov.
Sklepno lahko ugotovimo, da niti Dogovor o delitvi stroškov nadomestila koncedenta
po koncesijski pogodbi z dne 30.5.2002 (sklenjen dne 28.9.2009), niti enostransko
sprejeti sklepi o razdelitvi premoženja ne ponujajo odgovorov na odprta
premoženjskopravna vprašanja, ki se prav tako nanašajo na koncesijsko razmerje z
WTE, in sicer:
1. Kako je z lastništvom infrastrukture, zgrajene v okviru koncesijske
pogodbe (zlasti gre za vprašanje lastništva tistih delov infrastrukture, ki so
skupni oziroma se uporabljajo pri izvajanju javne službe za obe občini:
skupni kanali, CČN)?
2. Po kakšnem kriteriju naj se delijo druge finančne obveznosti izgradnje
komunalne infrastrukture in čistilne naprave, po tem, ko so bila predvidena
sredstva financiranja v celoti porabljena?
3. Kateri kriterij naj se upošteva pri pripravi končnega obračuna med
občinama, skladno z drugim odstavkom 2. člena Aneksa št. 2?
33

Kot »druge finančne obveznosti« razumemo tiste obveznosti, ki niso neposredno vezane na plačevanje
mesečnega nadomestila v skladu z 11. in 12. členom Koncesijske pogodbe.

28

7.2.

Možni kriteriji za razdelitev finančnega in stvarnega premoženja med
občinama

ZLS v 51.c členu primeroma določa kriterije, po katerih se izvede delitvena bilanca
med občinami, ki se razdelijo in se ne morejo sporazumeti o delitvi skupnega
premoženja. Največkrat uporabljen kriterij v zakonu, kateri se uporablja tudi pri
razdelitvi obveznosti občin do koncesionarja po sklenjenih koncesijskih pogodbah, je
število prebivalcev, natančneje: v sorazmerju s številom svojih prebivalcev v
celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bila sklenjena
koncesijska pogodba.
Omenjeni kriterij sta kot vodilni določili tudi Občina Bled in Občina Gorje v Sklepu o
načinu delitve premoženja, ki ureja delitev drugih premoženjskih pravic, denarnih
sredstev in vrednostnih papirjev ter bremen. Prav tako sta kriterij števila prebivalcev
določili Občina Bled in Občina Gorje v Sklepu o ureditvi pravic in obveznosti iz
koncesijskih razmerij, in sicer za razdelitev obveznosti občin do koncesionarja WTE
po sklenjeni koncesijski pogodbi.
Naknadno sta občini za razdelitev stroškov nadomestila med obe občini v letu 2009
sklenili poseben Dogovor (enako je določeno v Aneksu številka 2), v katerem sta kot
kriterij za razdelitev določili količino porabe vode v posamezni občini v sorazmerju s
celotno porabo.
Kriteriji, ki bi jih za razdelitev premoženja med obe občini lahko uporabili v
obravnavanem primeru so:
•

število prebivalcev,

•

količina porabe vode,

•

dejanska uporaba sistema,

•

dolžina komunalnih vodov, zgrajenih na teritoriju posamezne občine,

•

pobrane komunalne takse/priključnine po posamezni občini,

•

namen porabe sredstev (višina premoženja),

•

kapaciteta čistilne naprave za vsako občino,

•

udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja občine,

•

lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji in oblikovanju
premoženja v občini,

•

drugi kriteriji.

Iz pregleda dosedanje prakse slovenskih občin v zvezi s sprejemanjem sporazumnih
delitvenih bilanc (na podlagi 51.b člena ZLS) lahko ugotovimo, da se najpogosteje
kot kriterij (glede nepremičnega in premičnega premoženja, ustanoviteljskih pravic,
denarnih sredstev in terjatev) upoštevajo kriterij na podlagi lege premoženja
(teritorialni princip), kriterij na podlagi števila prebivalcev ter drugi posebej
dogovorjeni kriteriji. V primerih občin, kjer je bilo potrebno poleg drugega premoženja
dogovoriti tudi o razdelitvi pravic in obveznosti iz sklenjenih koncesijskih pogodb, se
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občine prav v primeru sklenjenih koncesijskih pogodb odločajo za drugačne kriterije,
ki bolj upoštevajo »želje in potrebe vsake občine posebej in vseh občin skupaj,
mrežo javnih služb« itd. Tako je npr. Občina Slovenska Bistrica določila, da se kriterij
števila prebivalcev upošteva šele, kadar ni mogoče in smiselno upoštevanje drugih
kriterijev.
V nadaljevanju bodo predstavljeni in opisani posamezni možni kriteriji razdelitve
skupnega premoženja in ostalih finančnih obveznosti povezanih z izgradnjo
komunalnega omrežja med obe občini.
7.3.

Predlogi delitve premoženja

Premoženje, ki je bilo vloženo v kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v obdobju
koncesije, je bilo v čim večji meri razdeljeno med obe občini neposredno. To pomeni,
da se je ugotovil znesek zbranih priključnin in taks, ki jih je zbrala vsaka občina
posebej. Pri drugih virih, kot je bančni kredit, pa je vrednost premoženja bilo potrebno
razdeliti glede na porabo tega vira za vsako občino. Preostali, nerazdeljeni del
premoženja, ki ga ni bilo mogoče razdeliti neposredno, pa je potrebno razdeliti
posredno s pomočjo sodila, ki ga bosta potrdili obe občini.
Tabela 9.1.: Vrednost premoženja, ki je že razdeljeno
skupaj
(2002-2010)
neposredno
razdeljeno

viri občin
1. prispevki
2. okoljska
(priključnine)
taksa (2002(2002-2010)
2010)

viri koncesionarja
1. bančni kredit

7.986.749,80

1.029.301,36

3.147.876,81

3.809.571,63

Bled-kanal.

6.136.430,96

908.900,33

2.982.961,79

2.244.568,84

Gorje-kanal.

1.850.318,85

120.401,04

164.915,02

1.565.002,79

2. sredstva
EBRD
0,00

Tabela 9.2.: Vrednost premoženja za razdelitev
viri občin
skupaj
(2002-2010)
delitev s sodili
skupno-kanal.
CČN

4.117.430,10

1. prispevki
(priključnine)
(2002-2010)

viri koncesionarja

2. okoljska
taksa (20022010)

0,00

0,00

1. bančni kredit
3.739.430,10

118.885,12

118.885,12

3.998.544,98

3.620.544,98

2. sredstva
EBRD
378.000,00
378.000,00

Kot je razvidno iz tabele, je potrebno razdeliti s sodili nerazporejene stroške
kanalizacijskega omrežja v višini 118.885,12 evrov ter vrednost CČN v višini
3.998.544,98 evrov.
Možnih sodil za delitev skupnega premoženja je več, na primer delitev premoženja
glede na število prebivalcev, glede na vrednost zbrane okoljske takse, glede na
porabo vode in podobno. Pri izbiri sodil je potrebno upoštevati predmet delitve, zato
ni smiselno upoštevati dolžine kanalizacijskega omrežja, saj večino premoženja, ki
se deli predstavlja vrednost CČN, njene specifike pa so predvsem odraz porabe
vode, posredno pa od števila uporabnikov (upoštevajoč le fekalno vodo, ne pa tudi
meteorno in izvirsko). Število uporabnikov je nadalje potrebno presojati z vidika
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značilnosti vsake občine; dnevne migracije (gospodarske dejavnosti, izobraževanje)
in turizma. Ti elementi bistveno vplivajo pri občini Bled in Gorje.
a) Število prebivalcev
Po statističnih podatkih SURS za leto 2010 znaša število prebivalcev v Občini Bled
8.113 (brez upoštevanja turistov), v Občini Gorje pa 2.962.
Če bi kot kriterij za razdelitev premoženja med občini upoštevali število prebivalcev v
posamezni občini, bi Občini Bled pripadlo 73,26% premoženja, Občini Gorje pa
26,74%.
V času ustanovitve Občine Gorje pa je bilo razmerje v številu prebivalcev drugačno,
in sicer je na Občino Bled odpadlo 74,07%, na Občino Gorje pa 25,93% prebivalcev
prejšnje nerazdeljene Občine Bled.34
Po podatkih o številu prebivalcev iz komunalnega obračuna (8.223 prebivalcev v
občini Bled in 2.882 prebivalcev v občini Gorje) bi bila delitev premoženja naslednja:
Občini Bled bi pripadlo premoženje v višini 74,05%, Občini Gorje pa v višini 25,95%.

kanalizacija
CČN

vrednost
4.117.430,10
118.885,12
3.998.544,98

sodilo
74,05%
74,05%
74,05%

Bled
3.048.863,37
88.031,73
2.960.831,64

sodilo
25,95%
25,95%
25,95%

Gorje
1.068.566,73
30.853,39
1.037.713,34

Kriterij števila prebivalcev za potrebe delitve premoženja med občinama je enostaven
in navidezno ugodnejši za občino z absolutno in relativno večjim številom
prebivalcev, saj na občino z večjim številom prebivalcev odpade višji solastniški
delež na skupni infrastrukturi (hkrati pa tudi večji del finančnih obveznosti povezanih
z financiranjem in upravljanjem te skupne infrastrukture). Vprašanje je, ali je ta kriterij
tudi ustrezen za delitev skupnega premoženja, saj stroški izgradnje komunalne
infrastrukture niso neposredno odvisni od števila prebivalcev v posamezni občini,
ampak predvsem od dolžine vodov (kar je neposredno odvisno od velikosti občine),
kapacitete čistilne naprave ipd. Poleg tega, statistični podatki o številu prebivalcev v
posamezni občini zajemajo le prebivalce s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini,
ne pa tudi začasnih obiskovalcev – turistov, ki jih je v Občini Bled bistveno več kot v
Občini Gorje. Občino Bled letno, po statističnih podatkih, obišče preko 200.000
turistov, ki opravijo preko 500.000 nočitev, kar ni zanemarljivo.
Kriterij števila prebivalcev je z vidika razdelitve skupnega stvarnega premoženja
ugodnejši za občino z večjim številom prebivalcev. Z vidika razdelitve drugih
finančnih obveznosti vezanih na izgradnjo komunalne infrastrukture pa je ugodnejši
za občino z manjšim številom prebivalcev, saj zaradi manjšega solastniškega deleža
nanjo odpadejo nižje finančne obveznosti vezane na izgradnjo skupne infrastrukture.
Kriterij števila prebivalcev, če ga uporabimo samostojno, ni najbolj ustrezen kriterij za
delitev premoženja med občinama, saj ne upošteva stroškov izgradnje komunalne
infrastrukture na območju posamezne občine, prav tako ne upošteva obremenjenosti
komunalne infrastrukture, ki je bolj odvisna od števila vseh uporabnikov te
infrastrukture v posamezni občini ter količine odvedene in očiščene vode, kot pa zgolj
od statistično prikazanega števila prebivalcev v občini.
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Sklep o načinu delitve premoženja Občine Bled (Uradni list RS, št. 13/2010), 2. odstavek 1. člena.
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Tudi sicer se kriterij števila prebivalcev za razdelitev pravic in obveznosti po sklenjeni
koncesijski pogodbi, po dosedanji praksi slovenskih občin glede razdeljevanja
skupnega premoženja razdeljenih občin, uporablja le subsidiarno, če ni mogoče
dogovoriti drugega kriterija.
b) Poraba vode
Pri določitvi sodila porabe vode smo uporabili pridobljene podatke s strani IB o porabi
vode med občinama v letih 2005-2010. Upoštevali smo povprečje za to obdobje kot
je razvidno iz tabele 10.
Tabela 10: Poraba vode po občinah za obdobje 2005-2010
leto

Bled

Gorje

delež

delež

skupaj

2005

774072

81,01%

181441

18,99%

955513

2006

745308

81,00%

174786

19,00%

920094

2007

751667

81,75%

167846

18,25%

919513

2008

754889

82,44%

160813

17,56%

915702

2009

704761

81,56%

159319

18,44%

864080

2010

715302

82,82%

148408

17,18%

863710

4445999

81,75%

992613

18,25%

5438612

skupaj

Vrednost premoženja za vsako od občin je po podatkih iz tabele 9.2. in sodil iz tabele
10 naslednja:
kanalizacija
CČN

vrednost
4.117.430,10
118.885,12
3.998.544,98

sodilo
81,75%
81,75%
81,75%

Bled
3.365.948,91
97.187,14
3.268.761,77

sodilo
18,25%
18,25%
18,25%

Gorje
751.481,19
21.697,98
729.783,21

Tudi, če upoštevamo porabo vode le za leti 2009 in 2010, ko se denimo odstotek
porabljene vode za občino Bled poveča, za občino Gorje pa zniža za 0,45 odstotne
točke, to ne vpliva bistveno na vrednost premoženja med občinami (razlika znaša
17.295,97 evrov):

kanalizacija
CČN

vrednost
4.117.430,10
118.885,12
3.998.544,98

sodilo
82,19%
82,19%
82,19%

Bled
3.384.097,69
97.711,16
3.286.386,53

sodilo
17,81%
17,81%
17,81%

Gorje
733.332,41
21.173,96
712.158,45

Sodilo porabe vode je ustrezno merilo za infrastrukturo, po kateri se pretaka voda, ni
pa popolno merilo, ker ne vključuje dejanske obremenitve kanalizacijskega sistema
in CČN. To velja še posebno za vsa pretekla leta in bo veljalo tudi v prihodnje, saj so
razlike med porabljeno količino vode (obračunano) in vodo, ki se odvaja v
kanalizacijski sitem precejšnje. Pomembna pa je tudi razlika med občinama. Kot je
razvidno iz podatkov med obračunano in plačano vodo za storitev odvajanja vode,
vidimo, da je v letu 2010 delež vode, ki se odvaja znašal 59,5% vse porabljene vode,
med tem, ko je ta delež med občinama pomembno drugačen.
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Tabela 11: Podatki o obračunani in odvedeni količini vode za leti 2009 in 2010 po
občinah
BLED
2009
obračunana količina vode
plačana poraba vode -odvajanje
indeks
2010
obračunana količina vode
plačana poraba vode -odvajanje
indeks

GORJE

SKUPAJ

704.761
453.707
64,4%

159.319
52.968
33,2%

864.080
506.675
58,6%

715.302
458.060
64,0%

148.408
56.246
37,9%

863.710
514.306
59,5%

Prav tako vpliva na delovanje CČN količina meteorne in druge vode, ki pride v
mešani kanalizacijski sitem. Prav tako v obračunu ne moremo povsem enačiti
količine porabljene pitne vode na števcu in količine, ki je v obračunu upoštevana pri
odvajanju in čiščenju (razlika je na primer pri kmetih, določeni industrijski rabi itd, kjer
se del porabljene vode odšteje in ne obračuna pri odvajanju in čiščenju). Ta vpliv je
običajno majhen oziroma celo zanemarljiv.
Ne glede na te omejitve, je to sodilo nesporno glede zagotavljanja meritev in
enostavno preverljivo.
c) Dejanska uporaba sistema
Do dokončanja vseh hišnih priključkov bo omrežje glede na delitev porabe po obeh
občinah različno. Občina Bled je posredovala podatke o številu objektov, priključkih,
greznicah in deležu priključenih objektov do vključno leta 2009. Podatki so navedeni
v naslednji tabeli.
Tabela 12: Podatki o hišnih priključkih do leta 2009
Hišni priključki
Priključek
%

Občina Bled

Bled center
Bodešče
Boh.Bela
Koritno
Obrne
Podhom
Ribno
Selo
Zasip
Skupaj

skupaj
Kanal.
Kanal
35
objekti
priključek
Greznice 08/09
1573
1242
331
52
45
7
186
154
32
74
69
0
32
0
32
103
98
5
239
202
37
65
63
2
300
244
56
2624

2117

502

80
0
0
0
0
0
0
0
0
80

Občina Gorje
skupaj
objekti
Grabče
Krnica

28
183

Kanal.
priključek

Kanal
Greznice 08/09
0
0
0
183

35

28
83

Priključek
%

dejansko
2008/2009
79
84
87
87
0
83
93
93
0
0
95
95
85
85
97
97
81
81
81

84

Priključek
%

Priključek
%

dejansko

2008/2009
100
45

0
0

Podatki o številu objektov v tej tabeli je manjše od števila hišnih številk iz GIS in sicer za občino Bled je navedenih 28
objektov manj (ni naselij Kupljenik, Obrne, Slamniki, naselje Podhom pa sodi v občino Gorje), v občini Gorje pa za 211
objektov manj (vseh naj bi bilo 2.962). Večinoma gre za naselja (Radovna,Perniki, Spodnje in Zgornje Laze) in objekte, ki so
izven v tabeli 12 navedenih strnjenih naselij.
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Mevkuž
Poljšica
Sp.Gorje
Višelnica
Zg.Gorje

32
86
289
28
138

31
53
95
28
62

0
33
194
0
76

0
0
67
0
0

97
62
33
100
45

97
62
56
100
45

Skupaj

784

269

486

178

34

57

SKUPAJ

3408

2386

988

258

70

78

Na kanalizacijsko omrežje je po teh podatkih priključenih 70% objektov, v občini Bled
81%, v občini Gorje pa 34%. Če te podatke primerjamo s porabo vode in vodo, ki je
bila odvedena v kanalizacijski sitem, ugotovimo, da je bilo leta 2009 odvedene 58,6%
vse vode (odstotek priključenih objektov pa je znašal70%), v občini Bled je bilo
odvedene 64,4% vode (81% objektov pa naj bi bilo priključenih), v občini Gorje pa
33,2% (34% objektov je bilo priključenih). To pomeni, da predvsem v občini Bled niso
priključeni tisti objekti, ki porabijo več vode od povprečja, ali pa obračun objektov ni
bil izveden glede na podatke o »stanju« objektov oz. podatkov njihove
(ne)priključitve. Tudi, če bi za izračun upoštevali število priključenih objektov iz leta
2009, rezultati ne bi bistveno odstopali od tistih, ki smo jih dobili pri sodilu porabljene
vode; 2.043 priključenih objektov ali 82,05% od vseh priključenih objektov v obeh
občinah je bilo v občini Bled (izločili smo podatke za Bohinjsko Belo), 447 ali 17,95%
pa v občini Gorje.
Ne da bi presojali verodostojnost podatkov o priključenosti na omrežje, smo za
izračun sodila o dejanski obremenitvi omrežja upoštevali obračunane podatke iz
obračunov storitev komunalnega podjetja IB. Ti podatki namreč predstavljajo zbrana
finančna sredstva, ki sta jih občini tudi plačali koncesionarju za nadomestilo. Iz
podatkov za leto 2010, ki jih je posredovalo podjetje IB36 o zneskih, ki so jih nakazali
občinama za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, smo izračunali količino vode, ki je
bila uporabnikom obračunana za storitvi odvajanja in čiščenja. V občini Bled je bilo
obračunano za 454.923 m3 vode ali 89,09% vse vode, v občini Gorje pa 55.687 m3
vode ali le 10,91% vse vode. Na podlagi tako izračunane obremenitve sistema bi bila
delitev premoženja v prid občini Bled:

kanalizacija
CČN

vrednost
4.117.430,10
118.885,12
3.998.544,98

sodilo
89,09%
89,09%
89,09%

Bled
3.668.383,86
105.919,53
3.562.464,33

sodilo
10,91%
10,91%
10,91%

Gorje
449.046,24
12.965,59
436.080,65

Ker se omrežje še dograjuje in bo tako število objektov kot količina odvedene in
očiščene vode v občini Gorje hitreje naraščala kot v občini Bled, menimo, da sodilo
dejanske obremenitve sistema ni primerno za delitev premoženja, temveč bolj za
delitev stroškov obratovanja, v kolikor bi bile cene storitev za vsako občino različne.
d) Razdelitev glede na namen porabe sredstev

36

V letu 2010 (od 1.1.-31.12.2010) so bila občinam nakazana naslednja zbrana sredstva:
Občina Bled: Odvajanje odpadnih voda: 261.094,43 Eur
Čiščenje odpadnih voda: 323.524,03 Eur
Občina Gorje: Odvajanje odpadnih voda: 32.060,19 Eur
Čiščenje odpadnih voda: 39.477,31 Eur
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V tabeli št. 8.1. finančnega elaborata (str.20) je prikazan obseg premoženja po virih
in občinah.
Kot enega od možnih kriterijev za razdelitev premoženja predstavljamo tudi višino
sredstev, ki so bila porabljena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v letih 2002 do
2010, po namenu porabe, v sorazmerju z vsemi porabljenimi sredstvi. Iz tabele lahko
razberemo, da je celotna investicija vredna 12.784.197,14 EUR, pri čemer na Občino
Bled (Bled – kanal) odpade 7.173.390,89 EUR, na Občino Gorje (Gorje – kanal) pa
1.871.376,40 EUR. Od celotne investicije je bilo 3.620.544,98 EUR porabljenih za
izgradnjo centralne čistilne naprave na Bledu, za 118.885,12 EUR sredstev pa ni
mogoče določiti namena porabe, zato štejejo za skupna. Če upoštevamo zgolj tisti
del sredstev, ki je bil uporabljen za izgradnjo kanalizacijskega omrežja (in sanacijo
starega kanalizacijskega omrežja), ki na podlagi teritorialnega načela pripada bodisi
Občini Bled, bodisi Občini Gorje, je bilo za izgradnjo kanalizacijskega sistema na
območju Občine Bled porabljenih 7.173.390,89 EUR (79,31% sredstev), na območju
Občine Gorje pa 1.871.376,40 EUR (20,69%) vseh sredstev (priključnine, okoljska
taksa, nepovratna sredstva, bančni kredit, EBRD).
Kriterij razdelitve glede na namen porabe sredstev je eden najbolj natančnih in
ekzaktnih, saj lahko na podlagi podatkov vsebovanih v tabeli št. 8.1. finančnega
elaborata (ob upoštevanju omejitev, ki so izpostavljene v finančnem delu elaborata),
natančno ugotovimo koliko sredstev je bilo potrošenih za potrebe izgradnje
kanalizacijskega sistema na teritoriju Občine Bled oziroma Občine Gorje. Kljub temu,
pa ima tudi ta kriterij svoje pomanjkljivosti, saj so na strani virov sredstev upoštevani
vsi viri (npr. tudi nepovratna sredstva, ki si jih je Občina Bled sama zagotovila), poleg
tega kriterij upošteva zgolj strošek izgradnje kanalizacijskega sistem v posamezni
občini, ne pa tudi morebitnih ostalih relevantnih okoliščin.
Kriterij razdelitve glede na namen porabe sredstev bi bil morda ustrezen pri razdelitvi
stvarnega premoženja, ne predstavlja pa pravičnega kriterija za delitev finančnih
obveznosti občin do koncesionarja, saj Občina Gorje, ki se je razdelila od prej
skupne Občine Bled, ne more biti na slabšem samo zato, ker je na njeno občino po
razdelitvi odpadla večja površina prejšnje občine Bled, s čimer so povezani tudi višji
stroški izgradnje komunalne infrastrukture na njenem območju (daljši kanali,
zahtevnejši teren ipd.). Glede na to, da se je projekt izgradnje kanalizacijskega
omrežja in sanacije starega omrežja začel še za časa obstoja enotne občine (v letu
2002) ter da se je pri oblikovanju finančnega načrta za pokrivanje stroškov
nadomestil, ki jih je koncedent dolžan mesečno plačevati koncesionarju v skladu z
11. in 12. členom Koncesijske pogodbe, upoštevalo prihodke iz naslova priključnin
pobranih na celotnem območju nekdanje Občine Bled, bi bilo z vidika Občine Gorje
nepravično, da bi se pri razdelitvi drugih finančnih obveznosti do koncesionarja
upošteval zgolj kriterij porabe sredstev glede na namen. Občina Gorje namreč po
njeni ustanovitvi ni imela več možnosti vpliva na finančno konstrukcijo projekta,
ampak je le vstopila (z Aneksom št. 2) v že obstoječe koncesijsko razmerje.
Smiselna bi bila kombinacija navedenega kriterija z drugim npr. količino porabe vode.
e) Dolžina komunalnih vodov, zgrajenih na teritoriju posamezne občine
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Glede na to, da smo opredelili za delitev predvsem vrednost čistilne naprave, med
tem, ko je večino kanalizacijskega omrežja razporejenega po kriteriju lokacije, ta
kriterij ne moremo smiselno uporabiti pri premoženju čistilne naprave.
Prav tako za oblikovanje kriterija ni bilo posredovanih točnih izmer omrežja (podatki
na GIS-u pa niso ažurni).
f) Kapaciteta čistilne naprave
Eno od možnih sodil za delitev stvarnega premoženja čistilne naprave je tudi njena
kapaciteta, izražena s številom populacijskih enot. Če upoštevamo, da je gradbeno
dovoljenje za CČN dano za 14.150 PE in da občini Gorje denimo pripada 3.300 PE,
kar pomeni 23,3% delež. Dejanska kapaciteta CČN pa naj bi bila 15.000 PE, kar bi
pomenil 22% delež za občino Gorje in 78% za občino Bled.
To sodilo določa nižji delež (gledano za občino Gorje) kot ga dobimo pri sodilu število
prebivalcev in višji delež kot pri porabi vode ter ga lahko uporabimo kot dodatno
merilo.

VIII. ZAKLJUČEK
Pregled investicij temelji izključno na podatkih, ki smo jih uspeli pridobiti s strani obeh
občin in podjetja Infrastruktura Bled. Na teh podatkih smo pripravili preračune delitve
premoženja, ki je v upravljanju koncesionarja in ga ni bilo možno razdeliti
neposredno. Pri tem smo predlagali tri sodila in sicer:
Tabela 13: Pregled sodil za delitev skupnega premoženja
sodilo
poraba vode
trenutna uporaba
sistema
število prebivalcev

vrednost
4.117.430,10

vrednost sodilo
Bled
81,75% 3.365.948,91

sodilo
18,25%

vrednost Gorje
751.481,19

4.117.430,10
4.117.430,10

89,09% 3.668.383,86
74,05% 3.048.863,37

10,91%
449.046,24
25,95% 1.068.566,73

Zakonsko predpisano sodilo je število prebivalcev. Za delitev premoženja pa je
potrebno presoditi na kakšen način je bilo premoženje financirano – v primeru, da bi
ga občini gradili brez podeljene koncesije, bi ga gradili s proračunskimi viri in okoljsko
dajatvijo, to pa pomeni, na podlagi zbrane dohodnine in porabljene vode. Najbolj
objektivno sodilo za delitev skupnega premoženja bi bil torej delno število
prebivalcev, delno poraba vode. Količina porabljene oziroma obračunane vode, ki jo
javno komunalno podjetje zaračuna uporabnikom na podlagi meritev na vodovodnih
števcih pa je predvsem nesporno merilo za pokrivanje stroškov delovanja.
Predlagamo, da se za sodilo delitve premoženja uporabi kombinirani sodili:
- 50% delež porabljene vode med občinama v obdobju 2005-2010, ki znaša
81,75% občina Bled in 18,25% občina Gorje;
- 50% delež števila prebivalcev, ki znaša 74,05% občina Bled in 25,95% občina
Gorje.
Občini Bled bi tako pripadalo 77,9% skupnega premoženja, občini Gorje pa
22,10%.
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Predlagamo tudi, da bi za delitev premoženja na CČN uporabili navedeno
kombinirano sodilo, pri kanalizaciji pa vrednost omrežja v posamezni občini (iz tabele
8.1.).
Tabela 14: Različna sodila za posamezno infrastrukturo
sodilo
CČN
poraba vode
kanalizacija poraba sredstev
skupaj

vrednost
3.998.544,98
118.885,12
4.117.430,10

vrednost sodilo
Bled
77,90% 3.114.796,70
81,84%
97.292,03
78,01% 3.212.088,73

sodilo
22,10%
18,16%
21,99%

vrednost Gorje
883.748,28
21.593,09
905.341,37

Navedena delitev premoženja je ena od možnih, ki naj bi jo občinska sveta obeh
občin potrdila ali tudi ne. Ravno tako bodo sodila za delitev premoženja drugačna od
sodil za delitev obratovalnih stroškov, kjer bo zagotovo smiselno uporabiti zgolj
količino porabljene vode, kar pa ni povsem ustrezno sodilo pri delitvi premoženja.
Vsekakor je izbira ustreznih sodil za razdelitev stvarnega nepremičnega premoženja
dogovorna. Pri tem pa velja opozoriti na dejstvo, da vsaka občina načelno potrebuje
toliko premoženja, kolikor ga uporablja – iz tega zornega kota bi bilo tudi za delitev
premoženja najbolje uporabiti delež porabe vode. V kolikor bodo uporabljeni drugačni
deleži delitve premoženja, ki bodo bistveno odstopali od rabe infrastrukture, bo v
prihodnje prihajalo do trenj, ko bo lastnik denimo 25% čistilne naprave, le to
uporabljal le 18%, lastnik preostalih 75% pa bo premoženje uporabljal nad tem
deležem in sicer 82%. V takšnih okoliščinah bo cena omrežnine za isto čistilno
napravo za vsako občino drugačna in tudi lastnik, ki napravo uporablja manj, zahteva
od solastnika, ki napravo uporablja več od lastniškega deleža, določeno odškodnino.
Zaradi vsega navedenega predlagamo, da se za delitev premoženja v čim večji meri
uporabijo takšna sodila, ki bodo v naslednjih letih odražala uporabo tega premoženja.
Na podlagi navedenih predlogov občinama predlagamo, da:
- se premoženje (CČN, nerazporejeni del kanalizacije) deli po kombinaciji obeh
predlaganih kriterijev: 50% število prebivalcev, 50% poraba vode, torej v
razmerju občina Bled 77,90%, občina Gorje 22,10%;
- se obratovalni stroški delijo izključno po porabi vode v razmerju občina
Bled 81,75%, občina Gorje 18,25%.
V kolikor je koncesionar poleg omenjenih sredstev v tem elaboratu zagotovil še
druga sredstva, predlagamo, da se ta sredstva delijo z enakim deležem, kot je
navedeno v predhodnem odstavku. Enako velja za druga vlaganja občin kot na
primer za vrednost zemljišča za CČN, ki ga je leta 2000 kupila občina Bled.
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IX. DODATEK - CENA STORITEV IN STROŠKI OBRATOVANJA
Naročnika sta v nadaljevanju izdelave elaborata izrazila potrebo, po opredelitvi
ustreznosti izkazanih stroškov obratovanja. Občini imata namreč določene
obremenitve za kritje stroškov tekočega poslovanja koncesionarja, ki izhajajo iz
koncesijske pogodbe. Predvsem se to nanaša na plačilo manjših količin prečiščene
vode od planirane oziroma na plačilo odvajanja in
čiščenja meteorne vode kot dokazuje koncesionar.
Stroški obratovanja so glede na določila Koncesijske
pogodbe določeni na način, ki zagotavlja
koncesionarju pokrivanje vseh s pogodbo planiranih
stroškov poslovanja. Infrastruktura Bled od 1.1.2007
obračuna storitev čiščenja in odvajanja odpadnih voda
za vse uporabnike, ki storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda uporabljajo (katerih objekti so
priključeni na kanalizacijski sistem) ter te prihodke
nakaže na vsako od občin. Obe občini nato ta
sredstva nakažeta koncesionarju, manjkajoča
sredstva pa morata občini pokriti iz proračuna (do
vključno februarja 2010 je koncesionar izstavljal račun

38

na občino Bled, ta pa je potem obračunala občini Gorje proporcionalni del zneska).
Že iz te osnovne opredelitve je nedvoumno, da morajo biti prihodki s strani
uporabnikov tolikšni, da v čim večji meri pokrijejo stroške obratovanja. Prihodki so
zmnožek cene storitve in količin porabljene vode, vendar le tistih uporabnikov, katerih
objekti so priključeni na omrežje.
Koncesionar je v letu 2010 občinama v skladu s koncesijsko pogodbo zaračunal za
794.348,90 evrov stroškov (fiksni in variabilni obratovalni stroški in plačilo stroškov
kapitala po kreditni pogodbi) brez DDV-ja.
Tabela 15: Stroški občin, obračunanih občinama v letu 2010 s strani koncesionarja
leto 2010
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec
skupaj

fiksni obrat. fiksni obrat.
stroški ČN stroški kan.
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
14.863,08
178.356,96

količina
vode

skupaj

varib. obrat. varib. obrat. skupaj var.
stroški ČN stroški kan.
stroški
0,082
0,002

7.484,09 22.347,17 120.839,80
7.484,09 22.347,17 101.644,60
7.484,09 22.347,17 100.404,10
7.484,09 22.347,17
82.368,60
7.484,09 22.347,17
95.751,10
7.484,09 22.347,17
96.788,10
7.484,09 22.347,17
99.257,30
7.484,09 22.347,17 147.232,10
7.484,09 22.347,17 177.300,30
7.484,09 22.347,17 178.967,10
7.484,09 22.347,17 238.731,40
7.484,09 22.347,17 219.575,00
89.809,08 268.166,04 1.658.859,50

9.908,86
8.334,86
8.233,14
6.754,23
7.851,59
7.936,62
8.139,10
12.073,03
14.538,62
14.675,30
19.575,97
18.005,15
136.026,48

241,68
203,29
200,81
164,74
191,50
193,58
198,51
294,46
354,60
357,93
477,46
439,15
3.317,72

stroški
kapitala

10.150,54 32.563,27
8.538,15 32.563,27
8.433,94 32.563,27
6.918,96 32.563,27
8.043,09 32.563,27
8.130,20 32.563,27
8.337,61 32.563,27
12.367,50 32.563,27
14.893,23 32.563,27
15.033,24 31.256,41
20.053,44 31.256,41
18.444,30 31.256,41
139.344,20 386.838,66

skupaj
65.060,98
63.448,59
63.344,38
61.829,40
62.953,53
63.040,64
63.248,05
67.277,94
69.803,67
68.636,82
73.657,02
72.047,88
794.348,90

skupaj z
DDV
70.591,17
68.841,72
68.728,66
67.084,90
68.304,58
68.399,09
68.624,14
72.996,56
75.736,98
74.470,95
79.917,86
78.171,95
861.868,55

občina
občina
Bled
Gorje
81,94%
18,06%
57.842,40 12.748,76
56.408,90 12.432,81
56.316,26 12.412,40
54.969,37 12.115,53
55.968,78 12.335,81
56.046,22 12.352,88
56.230,62 12.393,52
59.813,38 13.183,18
62.058,88 13.678,10
61.021,49 13.449,45
65.484,70 14.433,17
64.054,10 14.117,85
706.215,09 155.653,46

Vir: računi koncesionarja za leto 2010

Občini pa sta na drugi strani prejeli s strani IB mesečna prenakazila, ki jih je IB
zaračunala uporabnikom. Skupni znesek zbranih sredstev za storitvi odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v letu 2010 je znašal 656.155,96 evrov.
Cene, količine porabljene vode in zbrani prihodki, ki jih je posredovalo komunalno
podjetje IB so prikazani v naslednji tabeli.
Tabela 16: Podatki o zbranih prihodkih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v letu
2009 in
2010 v občini Bled in občini Gorje
odvajanje odpadnih
voda
cena (EUR/m3)

čiščenje odpadnih
voda

0,5700 €

SKUPAJ

0,7161 €

nakazila 2009

1,2861 €
666.590,41 €

BLED
količina vode -izračunana

258.613,04 €
453.707

GORJE
količina vode - izračunana

340.780,23 €

599.393,27 €

37.005,26 €

67.197,14 €

475.884
30.191,88 €

52.968

51.676

nakazila 2010

656.155,96 €
BLED

količina vode -izračunana
GORJE

261.094,43 €
458.060

323.524,03 €

584.618,46 €

39.477,31 €

71.537,50 €

451.786
32.060,19 €

količina vode -izračunana
56.246
55.128
Op.: podatek o plačani količini odvedene vode je izračunan iz prihodkov in cene storitve.
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Letno je bilo nakazano za dobrih 650 tisoč evrov prihodkov, kar je manj, kot je bilo
plačano koncesionarju za predvideno nadomestilo po koncesijski pogodb in sicer za
138.192,94 evrov (vsi podatki brez DDV). Razliko morata plačati občini neposredno
iz proračuna.
Vzroka za primanjkljaj med prejetimi in plačanimi sredstvi sta predvsem dva:
- premajhen delež priključenih objektov in s tem zbranih sredstev na vhodni
strani občinskega proračuna;
- prevelik delež dovedene vode na ČN glede na porabljeno pitno vodo.
Pri prvem vzroku smo primerjali dejansko obračunano porabljeno količino vode in
količino vode, ki se odvaja v kanalizacijski sistem. Delež odvedene vode glede na
porabljeno pitno vodo znaša 59%, kar je logično glede na število priključenih objektov
v omrežje (v zvezi s tem je bil določen dvom o obračunu oz. o pravilnosti podatkov
naveden v poglavju VII.b).
Tabela 17: Količina pitne vode in količina odvedene vode v letu 2009 in 2010 v občini
Bled in
občini Gorje
BLED

GORJE

SKUPAJ

2009
obračunana količina vode

704.761

159.319

864.080

plačana poraba vode -odvajanje

453.707

52.968

506.675

indeks

64,4%

33,2%

58,6%

obračunana količina vode

715.302

148.408

863.710

plačana poraba vode -odvajanje

458.060

56.246

514.306

2010

indeks
64,0%
37,9%
59,5%
Op.: podatek o plačani količini odvedene vode je izračunan iz prihodkov in cene storitve.

Ocenili smo višino prihodkov, ki bi jih občina prejela in nato nakazala koncesionarju v
primeru 80% pokritosti med porabljeno in odvedeno količino vode v letu 2010 (ob
predpostavki nespremenjenih cen), ki bi znašali 888 tisoč evrov ali 232 tisoč evrov
več kot je bilo dejansko zbranih prihodkov iz teh storitev v letu 2010. Izračun je
prikazan v naslednji tabeli.
Tabela 18: Izračun prihodkov pri 80% porabi vse porabljene obračunane količine
pitne vode
v letu 2010

storitev

nakazila 2010 pri 80%
očiščene porabljene vode

nakazila 2010

odvajanje odpadnih voda

293.154,62

393.851,76

čiščenje odpadnih voda

363.001,34

494.802,18

SKUPAJ

656.155,96

888.653,94

Stalna skrb je torej priključitev čim večjega števila objektov (ter izvajanje mobilnega
odstranjevanja in čiščenja odpadne vode, ki prav tako povečujejo prihodke
koncesionarja in znižujejo znesek nadomestila).
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Dejansko izplačani znesek občin koncesionarju v letu 2010 v navedeni višini
794.348,90 evrov pomeni, da bi ga občini pokrili s plačili uporabnikov, če bi delež
odvedene vode glede na vso prodano vodo znašal že 71,5%. Pri tej količini
zaračunane odpadne vode bi občini zbrali dovolj sredstev za plačilo prejetih računov
v letu 2010. Zato 71,5% vse porabljene vode v sistemu odvajanja in čiščenja
odpadne vode predstavlja prelomno točko pod katero morata občini manjkajoča
sredstva pokriti iz proračuna, nad to vrednostjo pa občini zbereta več sredstev kot jih
morata koncesionarju plačati.
Drugi razlog, ki prav tako zaskrbljujoč je nenaden porast količin »dovedene odpadne
vode«, ki jo je koncesionar izmeril za vsak mesec od avgusta 2010 dalje. Če je bilo
pred tem prečiščene odpadne vode za približno 100.000 m3 mesečno (kar pomeni 8
do 10 tisoč evrov variabilnih stroškov), je ta količina narasla na 180.000 m3 in več.
Vrednostno to pomeni do 10.000 evrov dodatnih stroškov na mesec. Količine
prodane vode, ki jo obračuna IB in količina prečiščene vode, ki jo obračuna
koncesionar so prikazane na spodnjem grafu.
Slika 5: Količina porabljene in prečiščene vode po mesecih v letu 2010

To težavo bodo podpisnice koncesijske pogodbe morale urediti z novim aneksom v
smislu določitve novih cen izvajanja storitev v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.
Ureditev tega vprašanja samo po sebi še ne bo uredilo vprašanja nenadnih
povečanih količin odpadne vode na CČN, bo pa na novo prerazporedilo vire
financiranja. S tega zornega kota je namreč potrebno opozoriti na dejstvo, da se pri
določanju cene storitev z novim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št.
63/2009, v nadaljevanju pravilnik o metodologiji) stroški storitev delijo na stroške
porabljen vode, ki se odvaja v sistem. To bo pomenilo, da bo koncesionar njegove
fiksne in variabilne stroške obratovanja delil le na količino, ki se odvaja v sistem (za
leto 2010 je ta količina znašala 514.306 m3 vode) in ne na količino 850.000 m3 kot je
predvideno v pogodbi, še manj pa ne na količino 1.658.859 m3 kot jo je dejansko
zaračunal v letu 2010. Na delovanje ČN namreč vplivajo količine fekalne vode,
medtem ko je vpliv količin meteorne ali padavinske vode bistveno manjši.
Druga možnost je uskladitev cen storitev, ki pa glede na trenutno višino cen ne bodo
večje od obstoječih37:
37

Cena odvajanja komunalnih odpadnih voda istega koncesionarja je v občini Kranjska Gora 0,6176 €,
3
cena čiščenja odpadnih voda pa 0,6917 €/m , kar je povsem primerljivo s cenami na Bledu in Gorjah.
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- cena odvajanje odpadnih voda znaša 0,5700 evrov/m3,
- cena čiščenje odpadnih voda: 0,7161 evrov/m3,
vendar pa bo cene potrebno uskladiti z novimi normativnimi akti in zaradi odprave sredstev v
upravljanju.

Maksimalna cena, določena s pogodbo je 1,32 evra na m3 in trenutno veljavni
obračun stroškov poteka v skladu z določili pogodbe, natančneje v skladu s prilogo
5.3 – struktura stroškov/cena storitev. Cena je sestavljena iz fiksnega dela (ki obsega
kapitalske storitve, fiksne stroške obratovanja, nadomestilo davkov in prispevkov, ki
jih kje potrebno plačati pri financiranju, izravnave v primeru nižjih ekoloških dajatev
za odplake, nadomestila za dela pri koriščenju starih delov sistema, delno pokrivanje
stroškov s sredstvi predfinanciranja) ter variabilnega dela.
Fiksni del stroškov po pogodbi (za leto 2010) je znašal 1.109.221 evra. Z leti se ta
znesek zmanjšuje zaradi nižjih stroškov financiranja, del fiksnih stroškov, v višini
325.858 evrov pa je vsa leta trajanja koncesije enak. Variabilni del nadomestila pa
znaša 0,084 evra na m3 vode in je ves čas trajanja pogodbe enak. V letu 2010 je
ocenjen del variabilnih stroškov glede na 850.000 m3 vode znašal 71.388 evrov. Iz
priloge 5.3. koncesijske pogodbe so za leto 2010 planirani stroški znašali 1.180.609
evrov.
Glede strukture stroškov, določenih v pogodbi menimo, da bi bili ti bistveno drugačni,
če bi bili določeni v skladu z novim pravilnikom o metodologiji, ki ureja oblikovanje
cen GJS varstva okolja od 15.8.2009 dalje. S tem pravilnikom sta bili med drugim
izvedeni dve bistveni spremembi določanja cen GJS in sicer:
1. pristojnost za določanje cen komunalnih storitev je prešla na občinski nivo, pri
čemer se cene oblikujejo na podlagi določil pravilnika o metodologiji, pred
začetkom uporabe nove ali spremenjene cene pa je potrebno pridobiti
pozitivno strokovno mnenje ministrstva;
2. cena je sestavljena iz fiksnega dela cene v višini stroškov infrastrukture
(omrežnina) in variabilnega dela cene v višini stroškov izvajanja storitev
(odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode).
Koncesionar bi kljub trenutni zamrznitvi nadzorovanih cen moral predložiti predlog za
spremembo cen storitev iz razloga, da sta občini Bled in občina Gorje koncesionarju
dali v najem premoženje s 1.1.2011 in sicer s Pogodbo o poslovnem najemu
gospodarske javne infrastrukture za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode v poslovni najem. V najem je potrebno dati
javno infrastrukturo - kanalizacijski sistem, ki je bil financiran s sredstvi občin in s
sredstvi koncesionarja (saj je v 2. členu pogodbe navedeno, da je lastnik
novozgrajenih objektov in naprav ter omrežja koncedent).
Ceno, ki vključuje najemnino v skladu s SRS, pa je potrebno izračunati v skladu s
Pravilnikom o metodologiji. Vso javno infrastrukturo, ki jo je zgradila občina s svojimi
sredstvi, je potrebno oddati izvajalcu javne službe v poslovni najem, za kar je
izvajalec dolžan plačati najemnino, najmanj v višini amortizacije komunalne
infrastrukture (31. člen pravilnika
o metodologiji).
Ne glede na to, da koncesionar zaračunava storitve na podlagi nadomestila iz
koncesijske pogodbe iz leta 2002, bi na podlagi najemne pogodbe moral do konca
leta 2010 oddati vlogo občinama za uveljavitev cene storitev javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ko bo pokrivala vse upravičene stroške,
obračunane v skladu s pravilnikom o
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metodologiji, vključno s polno najemnino.
Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške infrastrukture, ki je namenjena
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine ter
se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost vodovodnih
priključkov, (določenih z močjo obračunskega vodomera in njegovim pretokom ter z
upoštevanjem faktorjev navedenih v pravilniku o metodologiji). Ker obravnavamo
premoženje dveh občin še dodajamo, da Pravilnik določa, da v primeru, da javna
infrastruktura, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občine leži izven te občine (na primer CČN na Bledu za
potrebe občine Gorje), se v omrežnino šteje tudi sorazmerni del cene, ki pokriva
letne stroške te infrastrukture, merilo za delitev teh stroškov pa je solastniški delež
posamezne občine na tej infrastrukturi. Zato je opredelitev premoženja po občinah
zelo pomembna. To sicer pomeni za obe občini na primer enotno ceno za čiščenje in
(ne nujno) različno ceno za odvajanje odpadne vode.
Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode vključujejo proizvajalne stroške (stroške storitev, stroške materiala, ki
vključujejo stroške električne energije za obratovanje naprav in objektov za izvajanje
storitve javne službe, stroške pogonskega goriva za obratovanje naprav in vozil
potrebnih za izvajanje storitve javne službe, druge stroške materiala, ki so povezani z
izvajanjem storitve javne službe), splošne stroške izvajanja javne službe in donos na
vložena sredstva izvajalca. Zato bo koncesionar moral te stroške predložiti pri čemer
bosta koncedenta lahko izvedla tudi primerjalni izračun v skladu z 18. členom
pogodbe.
Glede na določila Pravilnika o metodologiji bo koncesionar pripravil predlog cene, ki
bo v fiksnem delu cene obsegal le omrežnino, to je znesek amortizacije
infrastrukture38. Ta znesek pripada lastnikoma infrastrukture, to je občinama, ki bosta
znesek namenili za plačilo stroškov kapitala zgrajene infrastrukture.
Vsi ostali stroški, ki so v pogodbi pretežno opredeljeni kot fiksni obratovalni stroški,
pa bodo razvrščeni med stroške izvajanja storitev (vsi operativni stroški
koncesionarja se delijo s količino odpadne vode).
Morebitno razliko, ki ne bo pokrita s ceno storitve in razliko, ki ne bo pokrila vseh
stroškov financiranja, bosta morali občini pokriti iz proračuna (subvencioniranje cene
storitev). Pravna podlaga za subvencioniranje cene je kot sedes materia urejena v
59. členu ZGJS39
Glede na izračune novih cen v Občini Kranjska Gora, se bodo tudi cene v občini Bled
in Gorje preoblikovale, in sicer bo variabilni del cene nižji tako za odvajanje40 kot za

38

Znesek omrežnine je izračunan tako, da se znesek amortizacije (najemnine) deli s seštevkom faktorjev
vodomerov in preračuna na mesec glede na dimenzijo vodomera.
39
59. člen ZGJS med drugim določa: »Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o
subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin«. Glede na zapisano podajamo stališče, da glede
na zakonsko (občinsko) pristojnost ureditve subvencije (v četrtem odstavku 59. člena ZGJS) ne vidimo nobenih
pravnih razlogov, ki bi ministru (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS
varstva okolja) dopuščali omejitev subvencije in s tem poseg v zakonsko pooblastilo občini, kot nosilcu javne
službe, da določi način in obseg (oziroma v smislu zakonske dikcije: višina in vir) subvencioniranja. O tem, da
pravilnik ne more posegati v zakonsko materijo obstoji ustaljena sodna praksa na vseh ravneh sodnega sistema.
40
Potrjene cene v občini Kranjska Gora: Cena po koncesijski pogodbi za odvajanje komunalne odpadne vode je
bila za vse uporabnike enaka in je znašala 0,6176 €/m3, nova cena pa 0,4210 €/m3.
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čiščenje41 odpadne vode, čeprav zneski na položnicah zaradi uvedene omrežnine ne
bodo bistveno drugačni od obstoječih. S poenostavljenim izračunom stroškov
koncesionarja za leto 2010 (340.717 evrov na leto) in količin odpadne vode (514.306
m3) smo izračunali, da bi po novi metodologiji znašala cena 0,66 evra, omrežnina pa
0,75 evra, kar je skupaj 1,41 evra/m3. Pri 617.553 m3 odpadne vode (71,5% vse
porabljene vode) pa 0,55 evra in skupaj z omrežnino le 1,18 evra na kubični meter
odvedene odpadne vode. Te cene pa pokrijejo tudi vse stroške delovanja, z izjemo
stroškov, ki jih ima koncesionar priznane za čiščenje meteorne vode.
Ker upravljavci čistilnih naprav, ki so v javni lasti in ki imajo v najemu kanalizacijski
sitem, ki je mešan (tako kot v našem primeru) vključujejo v ceno vse stroške, ki jih
imajo z obratovanjem kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Pri količinah pa ti
izvajalci upoštevajo le količine odvedene vode in ne vse vode, ki priteče na čistilno
napravo. Glede na enak pristop smo preračunali stroške koncesionarja iz leta 2010
(407.510,24 evrov) v skladu s pravilnikom o metodologiji. V kolikor bodo količine
odpadne vode višje in sicer vsaj navedenih 617.000 m3 bo cena enaka sedanji, pri
nižjih količinah bo cena večja, pri večjih pa nižja od obstoječe cene odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Zaključek
Občini in koncesionar se morajo dogovoriti za izračun cen za vsako storitev posebej
v skladu s pravilnikom o metodologiji zaradi spoštovanja pravnih določil sredstev v
najemu. Obenem bo to pomenilo preračun cen le na odvedene količine odpadne
vode, zato bodo pogodbene stranke morale na novo opredeliti višino stroškov, ki
nastanejo na omrežju in čistilni napravi zaradi meteorne vode, saj obstoječa
opredelitev ni v skladu s pravilnikom o metodologiji.
Cene za uporabnike se ne bodo povečale, če bo v kanalizacijski sitem odvedeno vsaj
71,5% vse prodane vode. Pri tej količini tudi občinama ne bo potrebno doplačevati
stroškov koncesionarja iz proračuna, saj bo zbranih dovolj sredstev s strani
uporabnikov.
Izračuni upoštevajo obstoječo višino stroškov kapitala. Ker pa v to niso zajeta vsa
sredstva, temveč le sredstva, ki jih je financiral koncesionar, ne pa tudi sredstev, ki
sta jih financirali občini sami in so v najemu tako pri koncesionarju kot pri IB, bo
omrežnina bistveno večja od izračunane, s tem pa tudi končna cena za uporabnika.
Ta bo ostala na enaki ravni le v primeru, če bo prečiščene več kot 80% obračunane
porabljene vode in brez plačila stroškov meteorne vode. V kolikor bo koncesionar na
teh stroških vztrajal, je potrebno izvesti primerjalni izračun v skladu z 18. členom
pogodbe, kar pa ne odpravlja sodnih sporov.
Vsekakor pa se prihodki od nadomestila za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS,
ki se porabljajo za financiranje investicij v katero koli stvarno premoženje občine (v
skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o javnih financah). Namenskost porabe
najemnine za sredstva, ki niso bila financirana s sredstvi koncesionarja pa bosta
občini (v skladu z občinskimi odloki), lahko namenili tudi za hitrejše odplačilo stroškov
41

Potrjene cene v občini Kranjska Gora: Cena po koncesijski pogodbi za čiščenje komunalne odpadne vode je
bila za vse uporabnike enaka in je znašala 0,6917 € /m3, nova cena pa 0,4453 m3.
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kapitala, ki jih zaračuna koncesionar ali za pokrivanje (subvencioniranje) cene, v
kolikor bi bila ta nižja od polne lastne cene.

Priloge:
Priloga 1: Sliki povezave kanalizacijskega sistema obeh občin in lokacije CČN
Priloga 2: Poraba kredita po tranšah in občinah

Priloga 1
Predstavitev omrežja občine Gorje, ki se navezuje na kanalizacijski sitem v občini
Bled ter lokacija CČN Bled prikazujeta naslednji dve sliki:
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PRILOGA 2
Odpoklic kredita kanalizacijski sistem v občini Bled - WTE

kanalizacija

1 odpoklic 12.03.2004

občina BLED
Stroški idejni projekt biro Potočnik

3.562,33 €

Stroški idejni projekt biro Potočnik

516,53 €

Stroški idejni projekt Dominvest

6.964,00 €

Stroški projektiranja fekal. kan Prof i- L Gracelj -Prešernova cesta

1.811,95 €

516,53 €
6.964,00 €

4.822,40 €

4.822,40 €

1.570,91 €

1.570,91 €

Stroški projektiranja met. kan Prof i- L Gracelj -Prešernova cesta

1.892,21 €

1.892,21 €

Stroški poročilo o vplivih oklolja - Marbo Bled

509,81 €

Stroški poročilo o vplivih oklolja - Marbo Bled

506,99 €

506,99 €

Dodat f inac.-projekt. dokum. kanal IEI

66.070,10 €

66.070,10 €

Dodat f inac.-PVO

17.618,69 €

17.618,69 €

Dodat f inac.-LN

14.755,65 €

14.755,65 €

Dodat f inac.-projekt. dokum. za reciklažno dvorišče

44.046,73 €

Dodat f inac.-razpisna dokumentacija

15.416,36 €

15.416,36 €

stroški predf inaciranja po koncesijski pogodbi

83.286,96 €

83.286,96 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Podhom

42.142,38 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Zasip

44.913,26 €

skupni stroški

1.811,95 €

Stroški projektiranja met. kan Prof i- L Gracelj -Prešernova cesta

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Selo

509,81 €

44.046,73 €

42.142,38 €
44.913,26 €

9.840,25 €

9.840,25 €

16.406,95 €

16.406,95 €

ČN Bled - geodetski posnetki

1.619,16 €

1.619,16 €

ČN Bled - geološka mnenja

3.593,17 €

3.593,17 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi Dominvest

1.899,56 €

1.899,56 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi Dominvest

1.901,74 €

1.901,74 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi Dominvest

5.681,28 €

5.681,28 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi NR Ljubljana

3.125,15 €

3.125,15 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi NR Ljubljana

3.119,94 €

3.119,94 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi NR Ljubljana

3.144,94 €

3.144,94 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi NR Ljubljana

3.138,83 €

3.138,83 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi NR Ljubljana

3.131,74 €

3.131,74 €

stroški predf inaciranja dela po koncesijski pogodbi NR Ljubljana

31.156,15 €

31.156,15 €

Investicijsko vzdrževanje obstoječe kanalizacije WTE Bled

2.817,40 €

2.817,40 €

Investicijsko vzdrževanje obstoječe kanalizacije WTE Bled

5.200,00 €

5.200,00 €

Investicijsko vzdrževanje obstoječe kanalizacije OGP Grad
Investicijsko vzdrževanje popravilo črpališče Kazina demontaža
Gradbena dela na Prešernovi cesti II. faza

223,33 €

223,33 €

2.002,50 €

2.002,50 €

100.174,00 €

100.174,00 €

Odškodnine iz naslova služnostne pogodb- izplačilo odškodnin

4.732,98 €

4.732,98 €

Odškodnine iz naslova služnostne pogodb- izplačilo odškodnin

1.157,36 €

1.157,36 €

Skupaj

2 odpoklic 20.09.2004

ČN
skupni stroški
3.562,33 €

Stroški projektiranja fekal. kan Prof i- L Gracelj -Prešernova cesta

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Mlino

554.473,69 €

554.473,69 €

Obračun izvedenih del na Črtomirovi ulici -mete.kanal.

93.511,22 €

93.511,22 €

Obračun izvedenih del na Črtomirovi ulici -fekalna kanalizacija

29.836,00 €

29.836,00 €

Obračun izvedenih del v naselju Selo

72.986,93 €

72.986,93 €

Obračun izvedenih del v naselju Zasip

97.599,82 €

97.599,82 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Spodnje Gorje

7.853,90 €

7.853,90 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Zgornje Gorje

14.588,25 €

14.588,25 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Višelnica

1.467,42 €

1.467,42 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Poljšica

5.575,74 €

5.575,74 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Mevkuž

4.434,09 €

4.434,09 €

14.706,93 €

14.706,93 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Krnica
Obračun inženirskih storitev kanalizacije Grabče

2.785,23 €

Obračun inženirskih storitev M kanal

9.548,42 €

2.785,23 €
0,00 €

ČN Bled - obračun inženirskih storitev

220.611,37 €

Sanacija obstoječega kanala odsek 1

7.237,92 €

7.237,92 €

Sanacija obstoječega kanala odsek 2

7.142,40 €

7.142,40 €

Sanacija obstoječega kanala odsek 3

3.595,20 €

3.595,20 €

Sanacija obstoječega kanala odsek 4

7.307,08 €

7.307,08 €

Sanacija obstoječega kanala odsek 5

16.002,60 €

16.002,60 €

Odškodnine kanala

9.548,42 €
220.611,37 €

5.032,12 €
Skupaj

3 odpoklic 10.12.2004

občina GORJE

621.822,64 €

5.032,12 €
621.822,64 €

Obračun izvedenih del na Črtomirovi ulici -mete.kanal. K7-k6 m4

31.460,85 €

Obračun izvedenih del na Črtomirovi ulici -fekalna kanalizacija

14.947,76 €

14.947,76 €

231.783,40 €

231.783,40 €

Obračun izvedenih del v naselju Zasip

26.322,61 €

26.322,61 €

Obračun izvedenih del v naselju Podhom

19.130,52 €

Obračun izvedenih del v naselju Selo

Obračun inženirskih storitev kanalizacije kanal pri jezeru
Obračun inženirskih storitev kanalizacije Rečica
Obračun inženirskih storitev kanalizacijeZgornje Gorje

31.460,85 €

19.130,52 €

4.290,00 €

4.290,00 €

8.130,00 €

8.130,00 €

19.451,00 €

19.451,00 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Višelnica

1.956,56 €

1.956,56 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Poljšica

7.434,32 €

7.434,32 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Mevkuž

5.912,00 €

5.912,00 €

19.609,24 €

19.609,24 €

3.713,00 €

3.713,00 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Krnica
Obračun inženirskih storitev kanalizacije Grabče
ČN Bled - obračun inženirskih storitev
ČN Bled - strojna tehnika
Odškodnine kanala
Stroški predfinanciranja dela po pogodbi Dominvest
Skupaj

47.273,87 €

47.273,87 €

113.753,81 €

113.753,81 €

144,72 €

144,72 €

13.366,80 €

13.366,80 €

568.680,46 €
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568.680,46 €

4 odpoklic 24.6.2005

Obračun izvedenih del na Prešernovi ulici -f ekalna kanalizacija

9.852,81 €

9.852,81 €

Obračun izvedenih del na Prešernovi ulici -meteorna kanalizacija

12.125,48 €

12.125,48 €

Obračun izvedenih del v naselju Rečica - obnova Lampe

41.939,53 €

41.939,53 €

Obračun izvedenih del v naselju Selo

47.220,75 €

47.220,75 €

Obračun izvedenih del v naselju Mlino ( Savska, M4 )

57.686,41 €

57.686,41 €

Obračun izvedenih del v naselju Podhom ( Megre P3, P5,P6,P7 )

10.840,00 €

10.840,00 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Bohinjska Bela

26.158,83 €

26.158,83 €

5.720,00 €

ČN Bled -gradbena dela

339.614,05 €

5.687,60 €

ČN Bled - razširitev gradbenih del

33.961,40 €

33.961,40 €

Skupaj

5 odpoklic 28.9.2005

339.614,05 €

5.687,60 €

Stroški predf inanciranja dela po pogodbi Dominvest

1.811,76 €

1.811,76 €

26.733,60 €

26.733,60 €

885.276,12 €

885.276,12 €

Obračun izvedenih del na Dobah ( Gregorčičeva ulica )

16.894,13 €

16.894,13 €

Obračun izvedenih del v naselju Zasip ( Muže, Ledina )

27.710,96 €

27.710,96 €

Obračun izvedenih del v naselju Mlino

130.958,83 €

130.958,83 €

Obračun izvedenih del v naselju Zasip ( Muže )

193.562,94 €

193.562,94 €

6.539,71 €

6.539,71 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Bohinjska Bela
ČN Bled -strojna tehnika

113.753,81 €

113.753,81 €

ČN Bled- elektro tehnika

31.598,28 €

31.598,28 €

Odškodnine kanala

13.369,80 €

13.369,80 €

Stroški predf inanciranja dela po pogodbi Dominvest

41.845,82 €

41.845,82 €

Skupaj

6 odpoklic 21.11.2005

5.720,00 €

ČN Bled - razšititev strojne tehnike

Odškodnine kanala

Obračun izvedenih del v naselju Zasip ( Stagne Rebr )
Obračun izvedenih del v naselju Mlino (S avska Mlinska )

576.234,28 €

576.234,28 €

59.698,27 €

59.698,27 €

144.667,28 €

144.667,28 €

Obračun izvedenih del v naselju Podhom

9.208,26 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Bled

8.341,28 €

9.208,26 €
8.341,28 €

ČN Bled -gradbena dela

339.614,02 €

339.614,02 €

ČN Bled -strojna tehnika

56.876,90 €

56.876,90 €

ČN Bled- elektro tehnika

15.799,14 €

15.799,14 €

Sanacijska dela

7.274,59 €

Stroški predf inanciranja dela po pogodbi Dominvest

7.274,59 €

8.911,20 €
Skupaj

Dobropis za obračunane inženirske storitve

8.911,20 €

650.390,94 €
-113.560,06 €

Skupaj

7 odpoklic 23.1.2006

265.923,90 €

Obračun inženirskih storitev kanalizacije Rečica
Obračun inženirskih storitev kanalizacije Kolektor

536.830,88 €

-113.560,06 €
536.830,88 €

Obračun izvedenih del na Gregorčičevi ulici

43.713,17 €

Obračun izvedenih del v naselju Poljšica

48.347,31 €

Obračun izvedenih del v naselju Podhom

49.367,94 €

Obračun izvedenih del v naselju Selo

81.989,59 €

81.989,59 €

8.341,28 €

8.341,28 €

Obračun inženirskih stroškov kanalizacije Bled
ČN Bled - gradbena dela avans 30 %

43.713,17 €
48.347,31 €
49.367,94 €

509.421,03 €

509.421,03 €

ČN Bled - razširitev gradbenih del

84.903,50 €

84.903,50 €

ČN Bled -strojna tehnika avans 5 %

56.876,90 €

56.876,90 €

ČN Bled - razširitev strojne tehnike

2.843,80 €

2.843,80 €

47.397,42 €

47.397,42 €

ČN Bled - elektro tehnika avans 15%
Odškodnine

2.328,50 €

Blato- dehidriranje 30 % avans

2.328,50 €

51.711,30 €

Predf inanciranje Miha Pogačar s.p.

51.711,30 €

3.713,00 €
Skupaj

Dobropis za obračunane inženirske storitve

3.713,00 €

990.954,74 €
-18.694,01 €

Skupaj

8 odpoklic 17.6.2006

265.923,90 €

972.260,73 €

-18.694,01 €
972.260,73 €

Obračun izvedenih del v naselju Poljšica

216.675,69 €

216.675,69 €

Obračun izvedenih del v naselju Mevkuž

22.733,35 €

22.733,35 €

ČN Bled - gradbena dela

254.710,52 €

254.710,52 €

ČN Bled -strojna tehnika

455.015,23 €

455.015,23 €

ČN Bled - elektro tehnika

126.393,12 €

126.393,12 €

Odškodnine

37.142,16 €

37.142,16 €

Predf inanciranje

18.576,61 €

18.576,61 €

Skupaj 1.131.246,68 €
Dobropis za obračunane inženirske storitve

-58.327,22 €
Skupaj 1.072.919,46 €
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-58.327,22 €
1.072.919,46 €

9 odpoklic 22.09.2006

Obračun izvedenih del Prešernova cesta

36.140,14 €

Obračun izvedenih del v naselju Zgornje Gorje

90.433,27 €

90.433,27 €

Obračun izvedenih del v naselju Mevkuž

82.576,09 €

82.576,09 €

Obračun izvedenih del v naselju Višelnica

82.324,45 €

82.324,45 €

Obračun izvedenih del v naselju Poljšica

67.643,70 €

67.643,70 €

Obračun izvedenih del dotočni in iztočni kanal ČN

71.921,23 €

71.921,23 €

243.277,40 €

243.277,40 €

Obračun izvedenih del ČN Bled brez razširitvenih del
sanacija obstoječega cevovoda

8.916,78 €

Skupaj
Skupaj

10 odpoklic 8.06.2007

36.140,14 €

8.916,78 €

683.233,06 €
683.233,06 €

Obračun izvedenih del Rečica

58.564,08 €

Obračun izvedenih del v naselju Zgornje Gorje

77.269,82 €

Obračun izvedenih del center- Riklijeva cesta

28.388,50 €

Obračun izvedenih del v Višelnici

16.500,41 €

683.233,06 €

0,00 €

58.564,08 €
77.269,82 €

28.388,50 €
16.500,41 €

Obračun izvedenih del M - kanal

127.155,77 €

Obračun izvedenih del Podhom

23.510,95 €

Obračun izvedenih del Bohinjska Bela - tlačilni cevovod

11.895,60 €

Gradbene storitve čistilne naprave

11.433,12 €

Razširitev čistilne naprave gradnja

50.942,10 €

50.942,10 €

341.261,42 €

341.261,42 €

Razširitev strojne tehnike

48.344,60 €

48.344,60 €

E - tehnika čistilne naprave

94.794,84 €

94.794,84 €

Strojna tehnika čistilne naprave

62.112,48 €

65043,29
23.510,95 €

11.895,60 €
11.433,12 €

razno
odškodnine

1.095,39 €

1.095,39 €

Dobropis za obračunane inženirske storitve ČN
ČN Bled - meritve

-1.619,16 €

ČN Bled - raziskava tla

-3.593,17 €

-3.593,17 €

-220.611,37 €

-220.611,37 €

-47.273,87 €

-47.273,87 €

ČN Bled - PGD/PZI
ČN Bled - PZR

-1.619,16 €

Dobropis za obračunane inženirske storitve Kanal
PZI Bled

-16.682,56 €

-16.682,56 €

PZI Rečica

-18.979,00 €

-18.979,00 €

PZI Mevkuž

-10.346,21 €

PZI M-kanal

-9.548,42 €

Prispevki

-149.739,56 €

12 odpoklic 16.10.2007

11 odpoklic 25.07.2007

Skupaj

412.763,28 €

-149.739,56 €
412.763,04 €

Obračun izvedenih del na Rečici

145.417,96 €

0,00 €

Obračun izvedenih del v Dobah

34.540,26 €

34.540,26 €

Obračun izvedenih del na Bohinjski Beli

35.080,05 €

35.080,05 €

Obračun izvedenih del na M - kanal

39.899,31 €

39.899,31 €

Skupaj

254.937,58 €

Obračun izvedenih del Rečica

96.169,73 €
27.402,20 €

Obračun izvedenih del Bohinjski Beli

47.846,21 €

47.846,21 €

Obračun izvedenih del na Zasip

57.705,01 €

57.705,01 €

519,00 €

519,00 €

Obračun gradbenih del

229.642,15 €

65.444,39 €

29.987,90 €
29.987,90 €

Črpališče Zasip - Muže

29.987,90 €

29.987,90 €

Črpališče Rečica 1

29.987,90 €

29.987,90 €

Črpališče Vintgar

29.987,90 €

Črpališče Rečica 2

29.987,90 €

29.987,90 €
29.987,90 €

29.987,90 €
29.987,90 €
179.927,40 €

kan. BLED
7.549.001,49 €

Skupaj EUR
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0,00 €

229.642,15 €

Črpališče Gorje

179.927,40 €

30.725,34 €
27.402,20 €

Črpališče Mevkuž

Skupaj

145.417,96 €

254.937,58 €

Obračun izvedenih del v naselju Zgornje Gorje

Skupaj
13.odpoklic 22.11.2007

-10.346,21 €
-9.548,42 €

kan. GORJE

2.244.568,84 €

1.565.002,79 €

29,7%

20,7%

kan. skupni
stroški

ČN

118.885,12 € 3.620.544,98 €
1,6%

48,0%
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