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Datum: 7. 6. 2012   
  

O B Č I N S K I    S V E T 
 

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 
ZADEVO:  PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKIH TAKSAH – skrajšani postopek   
 
 
Gradivo je pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Dimitrij Gril, vodja urada  

 
Pristojnosti in pravna podlaga:  
• 9. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006 in 57/2008), 
• 21. člen Zakona o  lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB2), 
• 17. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 28/2011 - UPB8), 
• 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07). 

 
Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskih taksah, po skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskih taksah, v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev:  
Odlok o občinskih taksah določa obveznost plačevanja občinske takse v Občini Laško, in 
sicer se taksa plačuje za: 
• uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, 
• oglaševanje na javnih mestih, 
• parkiranje na javnih površinah, 
• uporabo javnega prostora za kampiranje, 
• druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon. 
 
Občinska taksa je izvirni prihodek občine. Zaradi zagotavljanja večjega prihodka občine 
predlagamo, da se v 12. členu Odloka o občinskih taksah črta peta alineja, ki pravi: turistična 
prireditev Pivo in cvetje. S tem bo Občina Laško povečala svoj prihodek iz naslova občinskih 
taks ter tako tudi povečala sam proračun Občine Laško.  
 
 

                  ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                          Franc ZDOLŠEK   
 
  
 
Priloga: 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah 
 
 
 
 



 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006 in 57/2008), 21. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2), 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – UPB8) in 21. člena Statuta občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/2007, 17/2010 in 45/2011) je Občinski svet Občine Laško na ___seji dne, 
_________  sprejel 
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  
OBČINSKIH TAKSAH  

 
 

1. člen 
 

V Odloku o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 41/2008) se v 12. členu črta 5. alineja.  
 

2. člen 
 

Vsa ostala določila odloka ostajajo nespremenjena in v veljavi. 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Št.: 007-04/2012 
Laško, dne ___________________ 
 

 
 
                                                                                          

  ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                  Franc Zdolšek 
 


