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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: SOGLASJE K SKLENITVI SODNE PORAVNAVE MED OB ČINO LAŠKO, 

STORITVENIM PODJETJEM LAŠKO D.O.O. IN WTE WASSERTEC HNIK 
GmbH 

 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
   Anja Jandrok - odvetnica 
 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo:  Anja Jandrok, odvetnica 
      Andrej Kaluža, vodja urada 
 
 
Odlok je obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne: 13. 5. 2015 (ustna informacija) 
Odbor za gospodarski razvoj občine Laško dne 13. 5. 2015 (ustna informacija) 
 
 
Pristojnosti in pravna podlaga:  
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), 
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Ob čine Laško daje soglasje k sklenitvi sodne poravnave  pred Okrožnim 
sodiš čem v Celju z dne 15.5.2015, opr.št. I Pg 399/2012, med Ob čino Laško, 
Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. in WTE Wassertechnik GmbH; Nemčija. 
 
 
Obrazložitev: 
Sodna poravnava sklenjena pred Okrožnim sodiščem v Celju z dne 15.5.2015 opr.št. I Pg 
399/2012 ureja medsebojna razmerja med Občino Laško, Storitvenim podjetjem Laško d.o.o. 
in WTE Wassertechnik GmbH iz Nemčije, ki izvirajo neplačanih izdanih računov po Pogodbi 
za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo ter za izvajanje gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Laško št. 35205/010/2001-16-1 z dne 
19.10.2001 z dodatki (v nadaljevanju: koncesijska pogodba). 
 
S sodno poravnavo je bil potrjen dolg v višini 3.757.223,39 EUR brez vključenega DDV, ki 
zajema celoten dolg Občine Laško. Del dolga predstavljajo tudi obveznosti, ki jih ima 
Pivovarna Laško d.d. do Občine Laško. Glede plačila dela obveznosti Pivovarne Laško d.d. 
so v teku aktivna pogajanja, katerih namen je, da se Pivovarna Laško d.d. zaveže plačati del 
zneska po sodni poravnavi. V ta znesek je vključena glavnica ter delno zamudne obresti. 
Končen znesek dolga oz. potrjenega dolga do Storitvenega podjetja Laško d.o.o. in WTE 
Wassertechnik GmbH je rezultat večletnih pogajanj; pri tem smo višino prvotnega dolga 
znižali za 400.534,24 EUR (inženirski stroški projekta) in dosegli, da se namesto zakonskih 
zamudnih obresti, obračunajo zamudne obresti v višini 3%. 



 
Z zgoraj navedeno sodno poravnavo se celovito urejajo vsa razmerja iz koncesijske pogodbe 
nastala do dne 30.4.2014. Sodna poravnava določa način plačila obveznosti po pravnomočni 
in izvršljivi  arbitražni odločbi Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije z dne 
11.3.2011 št. SA 5.6.-2/2009 in arbitražni odločbi na podlagi poravnave Stalne arbitraže pri 
Gospodarski zbornici Slovenije z dne 2.10.2014 št. SA 5.6.-1/2014.  Nadalje ureja sporna 
razmerja o katerih še ni pravnomočno odločeno in glede katerih se vodita postopek pred 
Okrožnim sodiščem v Celju pod opr. št. I Pg 399/2012 in postopek pred  Stalno arbitražo pri 
Gospodarski zbornici Slovenije, ki se vodi pod št. SA 5.6.-15/2014 ter obveznosti Občine 
Laško, ki se nanašajo na plačilo izdanih računov iz koncesijske pogodbe, obveznosti pa so 
nastale do dne 30.4.2014. 
 
Kot je že predhodno omenjeno, je sklenitev sodne poravnave rezultat večletnih pogajanj med 
strankami poravnave, s sklenitvijo pa bodo stranke uredile vsa sporna razmerja, ki izvirajo iz 
koncesijske pogodbe in se vodijo pred sodišči ter Stalno arbitražo gospodarske zbornice 
Slovenije. S sklenitvijo poravnave se bodo končali dolgoletni postopki. 
 
Ustna informacija v zvezi s podpisom sodne poravnave je bila predstavljena na Odboru za 
gospodarski razvoj občine Laško in Odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 
dne 13. 5. 2015. 
 
 
 
                                                                                        Franc Zdolšek, 
                                                                                   župan občine Laško 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Sodna poravnava z dne 15. 5. 2015  
 




















