
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 430-15/2008 
Datum: 30.05.2013 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA 

STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE LAŠKO – skrajšani postopek 

 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Andrej KALUŽA, vodja Urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo obravnavala:  

• Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 10.06.2013 
• Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 10.06.2013 

 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
- Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) 
 
Predlog sklepa:  
 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Laško po skrajšanem postopku. 

 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Obrazložitev: 
 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Laško je v 4. odstavku 13. člena določeno, da se pri odmeri 
komunalnega prispevka upošteva stavbišče x 1,5 v primerih, kadar obstajajo drugi utemeljeni 
razlogi, in sicer nesorazmerje med velikostjo parcele in objekta ali v primerih, ko objekt leži na 
dveh ali več parcelah. 
 
Ker Odlok ni točno določal to nesorazmerje, je v praksi prihajalo do dileme, kdaj uporabiti to 
določilo. 
 
 
 
 
 



 
 
V izogib nepravilnih odločitev predlagamo, da se besedilo tega določila spremeni tako, da se 
stavbišče x 1,5 upošteva le v primerih, kadar parcela ni določena, kar je v skladu z 2. 
odstavkom 5. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/07), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. 
 
V predlogu Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško je bila upoštevana pripomba odbora 
za urejanje prostora in komunalne dejavnosti. 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
Priloga:  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško – skrajšani postopek  



 
P R E D L O G – skrajšani postopek 

 
 
Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/07) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski 
svet Laško na svoji _____. redni seji, dne ________, sprejel 
 

 
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 
 

 
1. člen 

 
S tem Odlokom se spremeni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 18/11, 80/11). 
 
 

2. člen 
 
Besedilo 4. odstavka 13. člena Odloka se v celoti spremeni, tako da se na novo glasi: 
"Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5. Pri čemer je stavbišče definirano 
kot zemljišče pod stavbo (fundus)." 
 
 

3. člen 
 
V 17. členu se besedna zveza "19. člena" nadomesti z besedno zvezo "18. člena". 
 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Številka: 430-15/2008 
Laško, dne __________ 
 
                  Občina Laško 
                        Župan 
                  Franc Zdolšek 
 
 


