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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: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Laško – skrajšan 
postopek 

 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo : Luka Picej, Urad za GJSOP 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 14.03.2013 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11) 

- 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
- 107. člen Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 2/08, 50/10) 

 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o sprem embah in dopolnitvah 
odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Laško sprejme po skrajšanem postopku. 

 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopo lnitvah odloka o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Laško v 
predloženi vsebini. 

 
Obrazložitev : 
Na podlagi izvajanja določb citiranega odloka smo ugotovili, da gre v 55. členu in 56. členu 
za manjša neskladja, tako, da bi bilo možno, da se določbe odloka ki jih zdaj spreminjamo ne 
bi bile možne izvajati.  
Izvajanje določb o prekrških upravljavca in uporabnikov iz 55. in 56. člena smo uskladili z 
ostalimi členi odloka.  
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Laško – skrajšan postopek 



S K R A J Š A N   P O S T O P E K 
 

 
Na podlagi 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) ter 55. in 56. člena 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško (Uradni list 
RS, št. 104/11), je Občinski svet na svoji _______ redni seji, dne ________sprejel  
 
 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode v Ob čini Laško 
 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11). 
 
 

2. člen 
 
Spremeni in dopolni se 55. člen, 1. odstavek 1. točka  s tem, da se glasi: 
 
1. ne zagotovi izvajanja določil iz 3. in 48. člena, 
 
 

3. člen 
 
Spremeni in dopolni se 56. člen, 1. odstavek 14. točka s tem, da se glasi: 
 
14. ne posreduje upravljavcu podatkov za obračun odpadne vode, če je tako dogovorjeno  
 
 

4. člen 
 

Odlok prične veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

 
Številka: 007-05/2011 
Laško, dne _________ 
 
                  Občina Laško 
                        Župan 
                  Franc Zdolšek 
 
 


