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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 DOPOLNITVE SKLEPA O VRNITVI OBRESTOVANIH VP LAČANIH 

SREDSTIH ZA KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Andrej Kaluža, vodja urada za GJSOP 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 9. 4. 2014 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 10. 4. 2014 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
• 107. člen Poslovnika občinskega sveta občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08) 
• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/11, 80/11) 
• Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 

19/14) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejema predlog Dopolnitve sklepa  o vrnitvi obrestovanih 
vplačanih sredstvih za kanalizacijsko omrežje v predlože ni vsebini. 
 
Obrazložitev: 
Leta 2003 in 2004 je občina izdala odločbe o plačilu obremenitev uporabnikov za kanalizacijsko 
infrastrukturo po tedaj veljavnem Odloku. Kriterij za izdajo odločb po Odloku je bila poraba pitne 
vode v letih 2001 in 2002.  
 
Z ustavno odločbo iz leta 2006 so bile preklicane posamične določbe tedaj veljavnega Odloka. 
Občina je vsem uporabnikom, ki so bili zajeti v območje, kjer se bo gradilo kanalizacijsko 
omrežje podala rok 3 mesecev, da se odločijo, ali sredstva zahtevajo vrnjena ali pa jih pustijo v 
proračunu Občine Laško, zneski, pa se jim obrestujejo in upoštevajo ob izdanih novih odločbah. 
V letu 2011 je bil sprejet nov Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (nadalje Odlok). 
 
Koncem leta 2012 je bil sprejet na Občinskem svetu sklep, s katerim, se je podala možnost 
vrnitve vplačanih in obrestovanih sredstev za predele, kjer so aktivnosti za realizacijo izgradnje 
fekalne kanalizacije v zgodnji fazi. 
 



Ker se vsakodnevno v naših službah pojavlja čedalje več pobud in vlog občanov po vrnitvi vseh 
vplačanih in obrestovanih sredstvih predlagamo, da se sprejme sklep, da se občanom, ki imajo  
svoja sredstva v občinskem proračunu, zagotovi možnost vrnitve sredstev brez omejitev.  
 
Sredstva bodo povrnjena vplačnikom z obrestovanimi zneski po podani vlogi.  
 
Določeni občani, ne želijo povrnitve sredstev, zato bodo morali podati izjavo, da svoja sredstva 
puščajo v proračunu občine. Sredstva se jim bodo vključila v izračun odmere komunalnega 
prispevka, ko bo priključitev na kanalizacijsko infrastrukturo možna. 
 
Zaradi podrobnejše razlage sprejetega sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za 
kanalizacijsko omrežje smo v nadaljevanju gradiva pripravili dopolnitev sklepa v delu, ki jasneje 
definira prejemnika vračila sredstev. 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- Predlog Dopolnitve sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko omrežje 
- Vloga - obrazec 



P R E D L O G 
 
 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), 107. člena 
Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 2/08) je Občinski svet Laško na svoji _____. 
redni seji, dne ____________ sprejel 
 
 
 

Dopolnitev sklepa o vrnitvi obrestovanih vpla čanih sredstev  
za kanalizacijsko omrežje 

 
 
 

I.  
 
Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št 
19/14) se dopolni tako, da se v I. členu sklepa doda nov drugi odstavek, ki glasi: 
 
»Vlogo za vračilo sredstev lahko zavezanci podajo le za tiste objekte, za katere v skladu z 
Odločbo Ustavnega sodišče RS št. U-I-13/04-19 z dne 23. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 35/06) 
niso zahtevali vračila vplačanih sredstev in za tiste objekte, za katere na podlagi Odloka o 
programu opremljanja zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo in komunalnem prispevku v občini 
Laško (Uradni list RS, št. 104/06) ali Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 18/11) še ni 
bila izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko infrastrukturo.« 

 
 
 

II.  
 
Ta dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
 
Številka: 354-01/14 
Laško, dne ______________ 
 
 
 
 
          Župan Občine Laško 
                Franc Zdolšek 
 

 



 
 
 

 
                                                            OBČINA LAŠKO 

Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 

 
 
 
 

V L O G A 
 

za povra čilo vpla čanih obrestovanih sredstev  
 

za kanalizacijsko omrežje 
 
 
Spodaj podpisani (ime in priimek) _____________________________________________ 
 
 
(naslov in pošta)  __________________________________________________________ 
 
 
Tel.: ____________________________ 
 
izjavljam, da sem vplačal sredstva po Odloku  o pogojih  za priključitev in višino priključne 
takse za kanalizacijsko omrežje v Občini Laško (Uradni list RS, št. 59/03) za  
 
 
objekt (naslov in pošta)_______________________________________ in v letu 2006 nisem 
zahteval, da se mi jih povrne.  
 
Na podlagi sklepa Občinskega sveta želim, da se mi vplačana obrestovana sredstva  
 
nakažejo na TRR _________________________________________________, 
 
odprt pri banki ____________________________________________________. 
 
Prav tako izjavljam, da za priključitev navedenega objekta na javno kanalizacijo še ni bila 
izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka na podlagi Odloka o programu opremljanja 
zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo in komunalnem prispevku v občini Laško (Uradni list 
RS, št. 104/2006) ali Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 18/2011, 57/2013).  
 
 
 
                                                                                                                       Podpis: 
 
 
 
V Laškem, dne ______._______ 2014        


