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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:  Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in 
čiščenje komunalnih in padavinskih voda. 
 
GRADIVO JE PRIPRAVIL: Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor, Oddelek za 
Okolje in prostor 
                               
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA NA SEJI OBČINSKEGA SVETA BO:  
Vodja oddelka za okolje in prostor, Luka Picej 
 
 ODLOK JE OBRAVNAVAL: 
 
-Odbor za komunalno dejavnost okolje in prostor na majski seji  2011 
 
PRISTOJNOSTI IN PRAVNA PODLAGA:   
      -   17. člen Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske  
           javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode(Ur. list  
           RS, št. 109/2007 in 33/2008) 
       -  4. člen  Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Laško(Ur. list RS 42/08) 
      -   21. člen Statuta občine Laško (Ur. l. RS, UPB 99/2007,  17/2010) 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
1. ) Občinski svet sprejme in potrjuje sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za 
odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda v predloženi vsebini 
 
OBRAZLOŽITEV:   
Občina želi s tem sklepom urediti področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda v občini.  
 
NAČIN OBRAVNAVE: 
Predlagamo, da se predlog sklepa obravnava in tudi potrdi  
 

                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                       Franc Zdolšek 
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Na podlagi 17. člen Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode(Ur. 
list  RS, št. 109/2007 in 33/2008), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Laško(Ur. list RS 42/08) in 21. člena Statuta občine Laško(Ur. list RS, 99/07, 17/10) je 
Občinski svet Laško na svoji ___. seji, 25.5.2011 sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in 

padavinskih voda  
 
 
 

1. ) Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
      vode na celotnem območju občine Laško je javno podjetje Komunala Laško d.o.o.,  
      Podšmihel 1e, Laško. 
2.)  Ta sklep začne veljati in se uporablja po 15-tih dneh po objavi v Uradnem listu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Župan občine Laško 
                                                                                                            Franc Zdolšek 
 
 


