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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: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE 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 04.12.2013 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11,35/13) 
- 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
- 107. člen Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 2/08, 50/10) 
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 

RS, št. 88/11, 8/12) 
 
Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o sprem embah in dopolnitvah 

odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Laško sprejme po skrajšanem postopku. 

 
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopo lnitvah odloka o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Laško v 
predloženi vsebini. 

 
Obrazložitev : 
 
Koncem leta 2011 in v letu 2012 je bila sprejeta Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki narekuje praznenje blata iz malih čistilnih 
naprav enkrat na tri leta. MKČN enači tudi z obstoječimi greznicami, ki prevladujejo v 
odprtem prostoru, kjer ni predvideno kanalizacijsko omrežje. 
 
 
 



S predlaganimi spremembami želimo poenotiti naš odlok o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode z določbami 13. člena državne Uredbe. 
 
                                                                                                       Župan Občine Laško 
                                                                                                             Franc Zdolšek 
 
 
 
 
Priloga: 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode v Občini Laško – skrajšani postopek 
 
 



 
P R E D L O G - Skrajšani postopek 

 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 5/11), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 88/11, 8/12) ter 34.člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11, 35/13) je Občinski svet Laško 
na svoji _____. redni seji, dne ________ sprejel 

 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode v Ob čini Laško 
 

 

1. člen 
 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11, 35/13). 
 

2. člen 
 

Spremeni in dopolni se 34. člen, (2) točka, prvi stavek  s tem, da se glasi: 
 
»Praznenje obstoječih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav je obvezno in 
se opravlja s strani izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda najmanj enkrat na tri leta. « 

 
3. člen 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

 

Št. 007-05/2011 
Laško, dne _______ 
 
                  Občina Laško 
                        Župan 
                  Franc Zdolšek 
 


