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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 ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI 

S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE LAŠKO – skrajšan postopek 
 
 
Gradivo pripravil: 
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: 
Luka Picej, vodja režijskega obrata 
 
Gradivo obravnaval: 
- Odbor za gospodarski razvoj občine dne  21. 6. 2017 
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 21. 6. 2017 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15- UPB1), 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Ur. list RS, št. 42/08), 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško (Ur. list RS, št. 80/11, 38/16, 47/16). 
 
Predlog sklepa: 

 
1. Občinski svet občine Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško po skrajšanem postopku. 
 

2. Občinski svet občine Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Obrazložitev: 
 
Osnovni Odlok je bil sprejet v letu 2011 in spremenjen dvakrat v letu 2016. V mesecu maju 2017 
je bil na občinskem svetu sprejet tudi Tehnični pravilnik. Pri snovanju Tehničnega pravilnika se je 
v razpravi dotaknilo tematike glede uporabnikov, ki imajo lastni vodovod z vodnim dovoljenje in 
so hkrati priključeni na javno vodovodno omrežje.  
 
Pri omenjenih uporabnikih se ugotavlja, da trošijo pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja v 
minimalnih količinah. Taka situacija, pa je gledano s stališča velikih vlaganj lokalne skupnosti v 
javno vodovodno infrastrukturo nesprejemljivo, kakor tudi glede zdravstvene neustreznosti vode 
iz njihovih lastnih vodovodov.   
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Pri obravnavi in razpravi ob sprejemanju Tehničnega pravilnika so bila podana tudi izhodišča, da 
se pripravijo ustrezne rešitve za rešitev problema.  
 
 
 
 
                                                                                                                     Franc Zdolšek, 
                                                                                                                Župan Občine Laško 
 
 
 
 
Priloga: 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
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P R E D L O G – skrajšan postopek 
 
 
Na podlagi 4. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Ur. list RS, št. 
42/08), ter na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Ur. list RS, št. 79/15) je Občinski 
svet Občine Laško na svoji ___. redni seji dne, __________ 2017 sprejel, naslednji 
 
 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 

na območju občine Laško 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško (Ur. list RS, št. 80/11, 38/16, 47/16) se 
doda 26. a člen, ki glasi: 
 
»Uporabniki, ki imajo veljavno vodno dovoljenje in so hkrati priključeni na javno vodovodno 
omrežje, njihova ugotovljena poraba pa v treh zaporednih mesecih mesečno ne presega 2 m3 
porabljene vode, se jim za mesečni obračun upošteva poraba vode 4,5m3 po prijavljeni osebi na 
tem naslovu.« 
 
 

2. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 007 -06/2011 
Datum: ____________ 
                                                                                                                      Franc Zdolšek, 
                                                                                                                Župan Občine Laško 
 
 
 
 
 
 
 


