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O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: PREDLOG ODLOKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODL OKA O 

KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI LAŠKO – 1. obravnava 

 
 
Gradivo je pripravil: 
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: 
Andrej Kaluža, vodja Urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo je obravnaval:  
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 16. 3. 2016 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 16. 3. 2016 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
• 21. člen Statuta Občine Laško - UPB1 (Ur. list RS, št. 79/2015) 
• Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 

Občini Laško (Ur. list RS, št. 33/2009) 
 
Predlog sklepa: 
1. Občinski svet sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti O dloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe  s pitno vodo v Ob čini Laško v 1. 
obravnavi. 
 
 
Obrazložitev: 
 
1. Pravni temelj 
 
Pravni temelj predlaganega odloka je: 
21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/2006), ki določa da je Občinski svet 
Občine Laško pristojen za sprejemanje odlokov in drugih aktov Občine Laško. 
 
2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben in ocena stanja 
 
Občina Laško, kot koncedent, je s strani koncesionarja Pivovarne Laško d.d. dne 28. 1. 2016 
prejela pobudo za sporazumno razvezo koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo. Pogoje za sklenitev sporazuma opredeljuje 82. člen Koncesijske 
pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina ocenjuje, da so 
izpolnjeni pogoji za sporazumno razvezo koncesijske pogodbe in prenos izvajanja koncesije na 
Režijski obrat in za sklenitev izvajalske pogodbe z JP Komunala Laško d.o.o. za izvajanje 



nekaterih nalog gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Način in pogoji predlagane 
sporazume razveze koncesijske pogodbe so razvidni iz akta o sporazumni razvezi koncesijske 
pogodbe. 
 
Koncedent in koncesionar v Aktu ugotavljata, da so razlogi za predčasno prenehanje 
koncesijskega razmerja, spremenjene okoliščine poslovnega značaja na strani Pivovarne Laško 
kot posledica spremenjenega lastništva Pivovarne Laško zaradi česar pogodbeni stranki 
sporazumno ugotavljata, da ni več pogojev za nadaljnje opravljanje koncesijske pogodbe.  
 
3. Poglavitne rešitve 

 
Prenehanje veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Laško je potrebno, da se koncesionarju Pivovarni Laško odvzame 
koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško in da 
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško, skladno s 5. členom 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/2008) prevzame 
režijski obrat ter da se lahko sklene izvajalska pogodba za izvajanje nekaterih nalog 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z JP Komunalo Laško d.o.o. 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa 
 
Predlog Odloka ima naslednje finančne posledice: 

a) glede na vsebino 3. člena Akta o sporazumni razvezi koncesijske pogodbe sta 
pogodbeni stranki bili soglasni, da Pivovarna Laško ni upravičena do nobenega 
nadomestila ali odškodnine zaradi predčasnega prenehanja  koncesijske pogodbe; 

b) predmet Akta o sporazumni razvezi koncesijske pogodbe je tudi dogovor o prenosu 
objektov in naprav koncesije in nepremičnin pri čemer so zaveze Občine Laško 
naslednje: 

� ureditev vprašanja zaposlenih v DE Vodovod v Pivovarni Laško z 
zaposlitvijo na JP Komunali Laško d.o.o.; 

� začasen način rabe prostorov koncesionarja za potrebe izvajanja 
gospodarske javne službe; 

� prevzem naprav in premičnin potrebnih za izvajanja gospodarske javne 
službe; 

� oblika prevzema nepremičnin in objektov namenjenih izvajanju 
gospodarske javne službe, pri čemer Občina Laško prevzame obveznost 
njihove zemljiškoknjižne ureditve. 

 
5. Zaključek 
 
Zaradi nujnosti zadeve in v primeru, da na seji občinskega sveta ne bi bilo pripomb na predlog 
Odloka, bi na isti seji obravnavali tudi 2. obravnavo in sprejeli ustrezen sklep. 
 
 
 
                                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško 

- Osnutek pisnega akta o sporazumni razvezi (Aneks št. 1) koncesijske pogodbe za izvajanje 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 4.2.2010 



PREDLOG – 1. obravnava 
 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/2015), je Občinski 
svet Občine Laško na svoji ________ seji dne ________ sprejel 
 
 
 

O D L O K 
 

o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opra vljanje lokalne gospodarske javne  
 

službe oskrbe s pitno vodo v Ob čini Laško 
 
 
 

1. člen 
 
S tem Odlokom v občini Laško preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško (Uradni list RS, št. 33/2009). 
 

2. člen 
 
Z dnem prenehanja veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško (Uradni list RS, št. 33/2009) so izpolnjeni pogoji za 
izdajo upravne odločbe s katero se koncesionarju Pivovarni Laško d.d. odvzame koncesijo za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško in nanjo 
vezana javna pooblastila ter izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Laško prevzame režijski obrat občine Laško. 
 

3. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 6. 2016.  
 
 
 
Številka: 430-27/2009 
Datum: ___________ 
 
 
 
        ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
               Franc Zdolšek l.r. 
 
 
 
 



(OSNUTEK) 

PISNI AKT O SPORAZUMNI RAZVEZI (ANEKS ŠT.1) 

KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S 

PITNO VODO Z DNE 4.2.2010 

 

sklenjen med: 

 

1.1.1.1. Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO, Slovenija  

                                                                                  (v nadaljevanju: OB ČINA LAŠKO)  

 

2.2.2.2. Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28, 3270 LAŠKO, S lovenija  

 

                  (v nadaljevanju: PIVOVARNA LAŠKO)  

 

 

1. 

UVODNE DOLOČBE 

 

Občina Laško in Pivovarna Laško ugotavljata: 

−−−− da sta dne 4.2.2010 sklenili Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: koncesijska pogodba) 

−−−− da je Pivovarna Laško dne 28.01.2016 vložila pobudo za sporazumno razvezo koncesijske 

pogodbe na podlagi 82. člena Koncesijske pogodbe ter pobudo za sporazumno razvezo pogodbe 

o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dnem 5.2.2010, pri čemer je kot datum 

razveze obeh pogodb Pivovarna Laško predlagala datum 31.3.2016; 

−−−− da 82. člen Koncesijske pogodbe določa, da morata pogodbeni stranki sporazumno določiti 

datum prenehanja Koncesijske pogodbe;  

−−−− da se ta pisni akt oziroma aneks h Koncesijski pogodbi sklepa na podlagi 4. odstavka 82. 

člena Koncesijske pogodbe, ki pravi, da morata pogodbeni stranki podrobnejše pogoje oziroma 

razmerja urediti s tem aktom oziroma aneksom; 

 



−−−− da bo gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo po prenehanju koncesijskega 

razmerja in po ureditvi vseh pravnih in dejanskih pogojev izvajal Režijski obrat kot notranja 

organizacijska enota Občine Laško (v nadaljevanju: Režijski obrat), ki bo z izvajalsko pogodbo 

prenesel izvajanje določenih nalog gospodarske javne službe na Javno podjetje Komunala Laško 

d.o.o., Podšmihel 1E, 3270 Laško (nadalje Komunala Laško) kot javno podjetje, v katerem je 

Občina Laško edini družbenik, Režijski obrat pa bo izvajal obračun storitev vodooskrbe, pripravo in 

spremembo strateških dokumentov vodooskrbe, potrjevanje plana investicij in investicijskega 

vzdrževanja, izvedbo investicij, ipd.; 

−−−− da skladno s 3. odstavkom 82. člena Koncesijske pogodbe brez dvoma obstajajo bistveno 

spremenjene okoliščine poslovnega značaja na strani Pivovarne Laško kot posledica 

spremenjenega lastništva Pivovarne Laško zaradi česar pogodbeni stranki sporazumno 

ugotavljata, da ni več pogojev za nadaljnje opravljanje koncesijske pogodbe; 

−−−− da je potrebno za realizacijo zavez iz tega sporazuma in prenos izvajanja gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo na Režijski obrat in za izvajanje določenih nalog gospodarske 

javne službe s strani Komunale Laško (predmet tega akta) urediti naslednje pogoje:  

1.) določiti datum prenehanja koncesijskega razmerja;  

2.) sprejem splošnih in posamičnih upravnopravnih aktov potrebnih za prenehanje izvajanja 

koncesijske dejavnosti oskrbe s pitno vodo v Občini Laško in prenos izvajanja gospodarske javne 

službe na Režijski obrat ter sklenitev izvajalske pogodbe med Režijskim obratom in Komunalo 

Laško glede izvajanja nekaterih nalog gospodarske javne služb oskrbe s pitno vodo; 

3.) razveza Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 5.2.2010 in 

preklic javnih pooblastil; 

4.) prenos celotne dokumentacije o izvajanju koncesijske dejavnosti na Občino Laško; 

5.) prenos opreme in naprav koncesije ter prenos nepremičnin potrebnih za izvajanje gospodarske 

javne službe na Občino Laško; 

6.) ureditev vprašanja zaposlenih v DE Vodovod v Pivovarni Laško z zaposlitvijo na Komunali 

Laško; 

7.) ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti; 

8.) ureditev medsebojnih finančnih obveznosti iz 99. člena koncesijske pogodbe; 

9.) dolžnost izvajanja koncesije Pivovarne Laško do 1.6.2016;   

−−−− da so vsi pisni dogovori, ki so potrebni za prenehanje, prevzem in izvajanje gospodarske 

javne službe priloge tega akta; 

−−−− da je izvršitev pogojev iz sedme alineje tega člena odložni pogoj za veljavnost tega akta. 

 



2. 

PREDMET DOGOVORA 

Pogodbeni stranki se sporazumeta in dogovorita: 

1.) da je zadnji dan izvajanja gospodarske javne službe s strani Pivovarne Laško 31.5.2016 in da 

prične Občina Laško izvajati gospodarsko javno službo dne 1.6.2016 ob pogoju, da bodo urejena 

vsa medsebojna razmerja, ki so nastala ali izhajajo iz Koncesijske pogodbe in tega akta; 

2.) da bo Občina Laško zaradi izvršitve tega akta najkasneje 1.6. 2016 na podlagi določb tega 

sporazuma in določbe 45. člena ZGJS prevzela izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v Občini Laško v režijski obrat, razveljavila Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško (Uradni list RS, št. 33/2009), 

spremenila Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 80/2011), 

izdala upravno odločbo o prenehanju koncesijskega razmerja s Pivovarno Laško in sklenila s 

Komunalo Laško izvajalsko pogodbo o izvajanju nalog oskrbe s pitno vodo, s čimer bo do 

omenjenega datuma zagotovila upravnopravne in dejanske pogoje za prenos izvajanja 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na režijski obrat; 

3.) da Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 5.2.2010 preneha 

veljati in se preneha uporabljati skladno z določbami Koncesijske pogodbe in tega akta, t.j. s 

1.6.2016; 

4.) da bo Pivovarna Laško do dne 31.5.2016 izročila Občini Laško vso poslovno, tehnično in drugo 

dokumentacijo, ki je nastala pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (100. člen 

Koncesijske pogodbe) in celoten arhiv povezan z izvajanjem koncesijske dejavnosti (zapisnik o 

prevzemu dokumentacije je priloga 1 tega akta) 

5a.) da bo Pivovarna Laško najkasneje do 31.5.2016 skladno s posebnim sporazumom (pogodbo), 

ki je priloga 2 tega akta izročila Občini Laško brezplačno v last in posest vse nepremičnine 

(zemljišča, kjer so vodovarstvena območja in objekti vodooskrbe, po seznamu) ter objekte in 

njihove pritikline, ki so namenjene izvajanju koncesijske pogodbe v stanju, ki omogoča nadaljnje 

izvajanje dejavnosti (99. člen Koncesijske pogodbe); (Dogovor: Zorko, Oset, Zdolšek, ker pogajalci 

niso imeli pooblastil za odločitev o tem vprašanju) 

5b.) da bo Pivovarna Laško najkasneje do 31.5.2016 skladno s posebnim sporazumom (pogodbo), 

ki je priloga 3 tega akta izročila Občini Laško odplačno v last in posest naprave in premičnine z 

izjemo telefonov in vozil, ki so namenjene izvajanju koncesijske pogodbe v stanju, ki omogoča 

nadaljnje izvajanje dejavnosti (99. člen Koncesijske pogodbe);  

6.) da bo Občina Laško kot edini družbenik javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. preko JP 

Komunale Laško d.o.o. ustrezno uredila s Pivovarno Laško vprašanje zaposlitev delavcev iz DE 

Vodovod Pivovarne Laško, tako da bo lahko Komunala Laško d.o.o. nemoteno izvajala naloge 



oskrbe s pitno vodo;   

7) da bo Pivovarna Laško za obdobje najmanj do 31.12.2017 z izvajalcem JP Komunalo Laško 

d.o.o. sklenila najemno pogodbo za najem prostorov sedanje DE Vodovod Pivovarne Laško za 

potrebe izvajanja dokler Režijski obrat ne bo na drugačen način sposoben zagotoviti prostorov za 

delavce, opreme, premičnin, ki so nujni za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo; 

8.) da bosta do 31.5.2016 medsebojno uredili vse finančne obveznosti iz naslova poslovanja 

gospodarske javne službe ter v zvezi s tem vprašanjem sklenili zapisnik. (99. Člen Koncesijske 

pogodbe); 

9.) da bo Pivovarna Laško skladno z 88. členom Koncesijske pogodbe pod enakimi pogoji 

nepretrgoma opravljala gospodarsko javno službo do dneva, ko bo opravljanje te dejavnosti 

prevzel Režijski obrat, vendar najdlje do 1.6.2016.  

Stranki sta sporazumni, da najkasneje s 1.6.2016 ob pogoju izpolnitve vseh obveznosti iz 

Koncesijske pogodbe in tega akta preneha veljati Koncesijska pogodba in preneha koncesijsko 

razmerje.  

3.  

Pogodbeni stranki se posebej dogovorita, da je prevzem koncesije v režijski obrat v tem primeru 

način sporazumnega prenehanja koncesijske pogodbe po 82. členu Koncesijske pogodbe, pri 

čemer se obe pogodbeni stranki strinjata, da je takšen način ureditve medsebojnega razmerja 

najustreznejši, ker je v interesu obeh pogodbenih strank, da se gospodarska javna služba oskrbe s 

pitno vodo preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba in se njeno izvajanje 

zagotavlja v okviru režijskega obrata.  

Pogodbeni stranki se dogovorita, da Pivovarna Laško ni upravičena do nobenega nadomestila ali 

odškodnine zaradi predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe, ker je prišlo do sporazumne 

razveze koncesijske pogodbe na njeno pobudo.  

Pogodbeni stranki sta soglasni, da po prenehanju koncesijskega razmerja nimata nobenih 

medsebojnih obveznosti ali pravic do odškodnin ali nadomestil, ki bi izvirale iz koncesijske 

pogodbe. 

4. 

Postopek prenosa objektov in naprav koncesije in nepremičnin se začne najkasneje v roku 8 dni 
po podpisu tega akta. 
 
Postopek prenosa vodi komisija, ki ima štiri člane in sicer Pivovarna Laško v komisijo imenuje 
Franca Nemeca in Ivana Verbovška; Občina Laško pa v komisijo imenuje Andreja Kalužo in 
Tomaža Novaka. Komisija je imenovana s sklenitvijo tega akta.  
 
Komisija najkasneje v roku 15 dni od imenovanja pripravi prevzemni zapisnik, ki vsebuje: 
 

- zemljiškoknjižno navedbo vseh nepremičnin, ki so predmet prevzema; 



- popis vseh objektov in naprav, ki so sestavni del nepremičnin iz prejšnje točke; 

- opis funkcionalnega stanja vseh objektov in naprav iz prejšnje točke, vključno z morebitnimi 
pripombami koncedenta glede neustreznega stanja posamezne stvari; 

- popis vseh premičnih stvari, ki so kot pritikline namenjene izvrševanju koncesionirane 
dejavnosti po pogodbi; 

- popis poslovne, tehnične in druge dokumentacije, ki je povezana z izvajanjem koncesije. 

Koncesionar mora komisiji zagotoviti vse potrebne podatke, predložiti vso dokumentacijo in ji 
omogočiti ogled stvari in nepremičnin. Koncesionar mora izročiti prevzemniku vse nepremičnine, 
objekte, naprave in premičnine, ki so funkcionalne sestavine omrežja in omogočajo obratovanje 
omrežja in normalno izvajanje javne službe, kar se ugotovi s podpisom prevzemnega zapisnika. 
 
Komisija mora svoje delo opravljati na način, ki ne moti izvrševanja delovnega procesa v objektih. 
Prenos se zaključi s podpisom prevzemnega zapisnika. Prevzemni zapisnik podpišejo vsi člani 
komisije.  
 
Vsaka stranka te pogodbe nosi svoj del stroškov v zvezi s financiranjem komisije za prevzem.  
 

5. 

Komisija potem, ko pripravi prevzemni zapisnik, določi terminski plan prevzema stvari tako, da se 
prevzem stvari opravi v najkrajšem možnem času oz. najkasneje do 15.5.2016. Če prevzem ni 
izveden v roku iz prejšnjega stavka, nosi stranka, ki je odgovorna za zamudo pri prevzemu, riziko 
naključnega uničenja in poškodovanja stvari. 
 
Če okoliščine, ki se po tej pogodbi štejejo za višjo silo, bistveno otežujejo izvedbo prevzema, se 
prevzem začne opravljati takoj, ko te okoliščine minejo. Posledice te zamude s prevzemom se 
presojajo po pravilih te pogodbe, ki določajo višjo silo. 
 
Stvar se šteje za prevzeto, ko člani komisije podpišejo prevzemni zapisnik v tistem delu, ki se 
nanaša na to stvar. Bistvena sestavina prevzemnega zapisnika je datum prevzema. S podpisom 
postane prevzemni zapisnik sestavni del te koncesijske pogodbe. Če med člani komisije ni 
soglasja glede stanja stvari, lahko vsak od članov komisije ob podpisu prevzemnega zapisnika 
navede svoje pripombe glede kvalitete in količine. 
 

6. 

Če ta akt ne določa drugače, stroški javnih dajatev in zemljiškoknjižni stroški prenosa nepremičnin 
bremenijo Občino Laško.  
 

7. 

Vse medsebojno nastale obveznosti bodo stranke tega akta poskušale rešiti sporazumno z 

dodatnim dogovorom, še posebej pa stranki tega akta dogovorita, da si bosta na vse načine 

medsebojno pomagali in si prizadevali za čimprejšnjo in pravilno izvedbo tega akta za dosego 

obojestranskih koristi.  

Odgovorna oseba in zastopnik Pivovarne Laško za izvajanje tega akta je_________________ 

Odgovorna oseba in zastopnik Občine Laško za izvajanje tega akta je_________________ 

 



9. 

V primeru, da posamezna določila tega akta postanejo neveljavna ali neizvedljiva, se ne spremeni 

veljavnost ostalih določil. Na mesto neveljavnih ali neizvedljivih določil nastopijo veljavna in 

izvedljiva določila, katerih namen se približa odpadlim določilom. Pogodbene stranke se morajo o 

vsem ustrezno sporazumeti.  

Spremembe in dopolnitve tega akta je potrebno dogovoriti v pisni obliki. 

Ta akt je sestavljen v štirih izvodih.  

Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. 

Akt stopi v veljavo s podpisom vseh pogodbenih strank. 

 

V Laškem, dne _________ 

 

Pivovarna Laško        Občina Laško 

 


