
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 35402-01/2011 
Datum: 18.09.2012 
 
 

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 KOMUNALNI 

UREDITVI IN ZUNANJEM VIDEZU NASELIJ V OBČINI 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 20.09.2012 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- Zakon o prekrških (Ur. list RS, št. 29/11-UPB8, 43/11 Odl.US: U-I-166/10-8) 
- Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško(Ur. list RS, št. 24/06, 

66/07, 51/12) 
- 107. člen Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, 2/08, 50/10) 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni 
ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni 
ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško v predloženi vsebini. 

 
Obrazložitev: 
Na junijski seji Občinskega sveta je po predpisani proceduri bila sprejeta sprememba in 
dopolnitev osnovnega obravnavanega, že citiranega odloka. Sprejeta vsebina Odloka je bila 
tako tudi objavljena v Uradnem listu RS, št. 51 z dne 6.7.2012. 
 
Na junijski seji 20.6.2012 je bila pod točko Razno podana pripomba, da se za naslednjo sejo 
Občinskega sveta pripravijo nove spremembe in dopolnitve Odloka, ki bodo poleg že 
sankcioniranih lastnikov malih živali sankcionirale tudi lastnike velikih živali. V skladu s pobudo 
smo pripravili in dopolnili Odlok v predloženi vsebini. 
 
Predlagamo, da se predlog odloka obravnava po skrajšanem postopku 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
Priloga:  

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v 
Občini Laško – skrajšani postopek 



P R E D L O G  – skrajšani postopek 
 

 
Na podlagi 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), 3. in 4. člena Odloka o 
komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško (Ur. list RS, št. 24/06, 66/07, 51/12), je 
Občinski svet Občine Laško na svoji _____ seji, dne _________ sprejel 
 
 
 

Odlok  
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini 

Laško 
 
 

1. člen 
 
Spremeni in dopolni se 3. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni ureditvi in 
zunanjem videzu naselij v Občini Laško s tem, da se zadnja alineja, glasi: 
 
- lastniki domačih živali so dolžni odstraniti iztrebke malih in velikih živali, če se le ti ponečedijo na 
površinah in objektih iz 2. člena Odloka (Ur. list RS, št. 24/06).  
 

2. člen 
 
Odlok prične veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Štev.: 35402-01/2011 
Datum: __.__.2012  
 
 
                  Občina Laško 
                        Župan 
                  Franc Zdolšek 
 
 
 


