
OBČINALAŠKO                                                                                                    
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, L a š k o 
 
Številka: 007-15/2015 
Datum: 4. 12. 2015 

 
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 programu 

opremljanja stavbnih zemljiš č in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na obmo čju Občine Laško – skrajšani postopek 

 
Gradivo pripravil : Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
                               
Predstavnik predlagatelja na seji:  Luka Picej 
 
Gradivo obravnaval:  
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 9. 12. 2015 
- Odbor za gospodarski razvoj občine dne 9. 12. 2015 
 
Pristojnost in pravna podlaga : 

- 21. člen Statuta občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15), 
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine Laško (Ur. l. RS, št. 18/11, 80/11 in 57/13), 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-

1B, 108/09, 80/10), 
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) 

 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitva h Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljiš č in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
obmo čju Občine Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitva h Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljiš č in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
obmo čju Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Obrazložitev:   
Osnovni Odlok je bil sprejet v letu 2011. Do danes so bile sprejete 2 manjši spremembi 
Odloka. 
Tekst tokratnih sprememb obravnava uskladitev z dejanskim stanjem v drugem členu s tem, 
da se briše sledeče besedilo: "v tem in naslednjem letu."   
Briše se 30. člen odloka, ki je navajal: "Ta odlok se dopolni oziroma spremeni enkrat letno."   
Navedba se briše, ker so vlaganja v infrastrukturo približno enaka v vseh proračunskih 
obdobjih. 
 
                                                                                       Franc Zdolšek, 
                                                                                            Župan Občine Laško 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog Odloka 
  



 

PREDLOG – skrajšani postopek 
 

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), določil Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 
(Uradni llist RS, št. 79/15) je Občinski svet  Občine Laško na  ___. redni seji dne 
__________ 2015 sprejel, naslednji 
 
 

 Odlok  
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljiš č  
in merilih za odmero komunalnega prispevka  

na obmo čju Občine Laško 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 18/11, 80/11, 57/13) se spremeni 2. 
člen tako, da se na novo glasi:  

 
"Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in 
predvideno komunalno opremo." 
 

2. člen 
 

Črta se 30. člen Odloka. 
 
 

3. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. 
 
 
 
Številka: 007-15/2015 
Datum:  
 
                                                                                                  Franc Zdolšek, 
                                                                                             Župan Občine Laško 
 


