
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 35403-0056/2015 
Datum: 28.10.2015 
 

 
O B Č I N S K I    S V E T 

 
 
Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: SKLEP O ZBIRANJU IN PREDELAVI GRADBENIH ODP ADKOV 
 
Gradivo je pripravil: 
JP Komunala Laško d.o.o. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: 
Tomaž Novak, direktor JP Komunale Laško d.o.o. 
 
Gradivo je obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 11. 11. 2015  
 
Pristojnosti in pravna podlaga:  
- 21. člen Statuta Občine Laško – UPB1 (Ur. list RS, št. 79/2015) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o zbiranju in predel avi gradbenih odpadkov v 
predloženi vsebini. 
      
Obrazložitev: 
Ravnanje z odpadki ki nastajajo pri gradbenih delih na območju Občine Laško ni ustrezno 
urejeno. V sklopu celovitega ravnanja z odpadki v Občini Laško imajo občani v sklopu te 
obvezne gospodarske javne službe možnost, brezplačno, enkrat letno oddati za eno 
avtomobilsko prikolico kosovnih in gradbenih odpadkov. Za večje količine pa je potrebno te 
odpadke peljati v Celje na RCERO v Bukovžlaku, kjer je potrebno plačati 120 € za tono 
pripeljanih odpadkov. Predlagamo, da občinski svet določi ravnanje z gradbenimi odpadki kot 
izbirno gospodarsko javno službo na območju občine Laško, iz razloga, ker gre za 
izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine, kot je to navedeno v 116. 
členu statuta Občine Laško. To utemeljujemo z dejstvom, da bi v nasprotnem primeru prišlo 
do nekontroliranega kopičenja raznih gradbenih odpadkov v naravi, kar se že dogaja. 
V primeru sprejetja sklepa bomo na Arso posredovali vlogo za vpis v register prevzemnikov 
gradbenih odpadkov, kar je osnova za pridobitev dovoljenja za predelavo (drobljenje 
gradbenih odpadkov ter njihovo ponovno uporabo). Predvideno je da bo strošek ravnanja z 
gradbenimi odpadki na Zbirnem centru Strensko od 25 do 45 € po toni, v kolikor bodo 
gradbeni odpadki skladni s klasifikacijo posameznih gradbenih odpadkov (razen azbesta ki 
se tretira kot poseben odpadek). Po obdelavi na Zbirnem centru bodo reciklirani gradbeni 
odpadki porabljeni pri izvedbi vzdrževalnih del na cestah in javnih površinah. 
 
                                                                                          Franc Zdolšek, 
                                                                                           župan Občine Laško 
 
Priloga: - Sklep o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov 
  



 
P R E D L O G 

 
 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/2015) je Občinski 
svet Občine Laško na svoji ……. seji dne ………. sprejel 

 
 
 
 

S K L E P 
o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov 

 
 
 

Ravnanje z gradbenimi odpadki na območju Občine Laško se opredeli kot izbirna 
Gospodarska javna služba. 

 
Javnemu podjetju Komunali Laško, d.o.o., se kot najemniku in upravljavcu Zbirnega centra, 
le-tam dovoli tudi zbiranje in predelava gradbenih odpadkov nastalih na območju Občine 
Laško.  

 
 
 
 

Številka: 35403-0056/2015 
Laško, __________ 

 
 
                                                                                                       Franc Zdolšek, 
                                                                                                   župan Občine Laško 

 
 

 

 


