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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 SKLEPA O VRNITVI OBRESTOVANIH VPLA ČANIH SREDSTVIH 

ZA KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Luka Picej, višji svetovalec 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 12. 2. 2014 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 13. 2. 2014 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
• 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
• 107. člen Poslovnika občinskega sveta občine Laško (Ur. l. RS, št. 2/08) 
• Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine Laško (Ur. l. RS, št. 8/11, 80/11) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejema predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vpla čanih sredstvih 
za kanalizacijsko omrežje v predloženi 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. 
Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča so se lahko uporabniki, ki so bili zajeti v območje, kjer 
se bo gradilo kanalizacijsko omrežje v roku 3 mesecev, odločili 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.  
 
Občani, ki ne želijo vrnitve sredstev, se jim bodo sredstva v postopku izdaje nove odločbe 
upoštevala v izračunu odmere komunalnega prispevka, ko bo priključitev na kanalizacijsko 
infrastrukturo možno. 
 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- Predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko omrežje 



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 26. 2. 2014 sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 

o vrnitvi obrestovanih vpla čanih sredstvih za kanalizacijsko omrežje 
 
 
I. 
 

Zavezancem, ki so vplačali svoja sredstva po odmerjeni odločbi izdane na podlagi Odloka o 
pogojih za priključitev in višini priključne takse za kanalizacijsko omrežje v Občini Laško (Uradni 
list RS, št. 59/03), se le-ta na podlagi vloge vrne skupaj s pripadajočimi obrestmi. 
 

II. 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati 8 dan po objavi. 
 
 
 
 
 
Številka: 354-01/14 
Laško, dne 6. 2. 2014 
 
 
 
 
          Župan Občine Laško 
                Franc Zdolšek 
 
 


