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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: INFORMACIJA O MORATORIJU V SPORU MED OBČINO LAŠKO IN WTE 

GMBH WASSERTECHNIK IN STORITVENIM PODJETJEM LAŠKO D.O.O. 
 
 
Gradivo pripravil: Urad za GJS, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Tomaž Novak, vodja urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo so obravnavali:  

- Odbor za gospodarski razvoj občine Laško, z dne 
- Odbor za komunalne dejavnosti, z dne  

 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10) 
 
 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet Laško sprejme informacijo o moratoriju v sporu med Občino 
Laško in WTE GMBH WASSERTECHNIK in Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 

 
Obrazložitev: 
 
Občina Laško je pred desetimi leti s podjetjem WTE iz Essna in Storitvenim podjetjem Laško 
sklenila koncesijsko pogodbo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja z napravami za čiščenje 
in za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Laško. 
 
Zaradi nedokončanja del koncesionarja v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega sistema in s tem 
povezanega neplačevanja računov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda s strani Občine 
Laško je prišlo do spora med Občino Laško in podjetjem WTE. S strani stalne arbitraže pri 
GZS je bila konec aprila izdana odločba, s katero je bilo Občini Laško naloženo plačilo 1,1 
mio evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 
 
Vsem pričakovanjem navkljub in po presenečenju nad tako razsodbo se je o tej problematiki 
razpravljalo na redni seji občinskega sveta 25. maja, kjer je bilo med drugim dogovorjeno, da 
se v zvezi s tem proučijo vse možnosti za izhod iz nastale situacije. 
 
V duhu mirnega in sporazumnega reševanja nastale situacije je 1. junija prišlo do ločenega 
srečanja med občinsko upravo na čelu z županom Francem Zdolškom in predstavniki 
Pivovarne Laške na čelu s predsednikom uprave g. Dušanom Zorkom, kjer je bilo 
dogovorjeno, da kot partnerji in solastniki čistilnih naprav s skupnimi močmi tvorno 
sodelujemo pri iskanju ustrezne rešitve v zvezi z nastalo situacijo. 



Istega dne je prišlo tudi do ločenega srečanja med občinsko upravo na čelu z županom 
Francem Zdolškom in predstavniki WTE in Storitvenega podjetja Laško na čelu z direktorjem 
g. Knustom.  
 
V okviru dogovora s tega sestanka gre še posebej omeniti miren in spravljiv ton, s katerim 
smo se dogovorili za dvomesečno obdobje, za nekakšen moratorij nad izvajanjem odločitev, 
ki bi lahko nastalo situacijo še poslabšale.  
 
V tem času se bodo predstavniki obeh strani večkrat sestali in poskušali poiskati rešitev, na 
osnovi katere bi se lahko ta gospodarska javna služba izvajala in obračunavala na način, ki 
bi bil sprejemljiv tako za Občino Laško in naše občane kot tudi za nasprotno stran. 
 
 
 
           Župan občine Laško 
                Franc Zdolšek 
 
 


