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Številka: 35401-01/2012 
Datum: 27. 5. 2015 
 
 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) in 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Laško na 6. 
seji, dne 27. 5. 2015, sprejel naslednji 
 
 

S K L E P: 
1. Občinski svet Laško soglaša, da cene oskrbe s pitno vodo v občini Laško 

ostanejo iste kot so bile določene sklepom občinskega sveta št. 355-02/2014 z 
dne 26. 2. 2014. 

2. Občinski svet soglaša, da se pri ceni oskrbe s pitno vodo zniža subvencija 
omrežnine oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti iz 
46% na 30%, tako da cena omrežnine za plačilo občanov znaša 9,58 
EUR/mesec brez DDV (za DN 20). 

3. Nova višina subvencije se uveljavi s 1. junijem 2015. 
 

in UGOTOVITVENI SKLEP: 
1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da je Sklep o znižanju 

subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrutkturo za neprofitne 
dejavnosti št. 35401 01/2012 z dne 29. 2 2012 (Uradni list RS, št. 20/2012) 
prenehal veljati z dnem uveljavitve sklepa občinskega sveta št. 355-02/2014 z 
dne 26. 2. 2014, ki je bil sprejet na podlagi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki je razveljavila Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). 

2. Ta ugotovitveni sklep se sprejme zato, ker je Sklep o znižanju subvencije 
omrežnine po letih za vodovodno infrastrutkturo za neprofitne dejavnosti 
določal cene do vključno za leto 2015. 

       
                                                                                         Župan Občine Laško 

                                                                                                       Franc ZDOLŠEK 
 
Dostavljeno: 
1. Občina Laško: 

- direktorici občinske uprave 
- občinskemu svetu 2x 

2. V zadevo 
 
 
 


