
OBČINALAŠKO                                                                                                    
Ž U P A N 
Mestna ulica 2, L a š k o 
 
Številka:35402-01/2011 
Datum:8. 6. 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 –  
I. obravnava  

 
 
Gradivo je pripravil: Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor 
                               
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Andrej Kaluža 
 
Odlok je obravnaval: 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 7. 6. 2012 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- Zakon o prekrških  
- Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško (Ur. list RS, št. 

24/06, 66/07) 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007, 17/10, 45/11) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme in potrjuje odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško v I. obravnavi s tem, da 
se proučijo vse morebitne pripombe ter se po potrebi upoštevajo v tekstu odloka za 
drugo obravnavo. 
 
Obrazložitev:   
V letu 2006 je občina Laško oz. njen občinski svet sprejel odlok o komunalni ureditvi in 
zunanjem videzu naselij v občini Laško z namenom, da so naselja, zelene površine in 
nasploh okolica urejene v lokalni sredini, katera se je odločila za turistično usmeritev v čistem 
okolju. Tako, kot vsak odlok ima tudi ta odlok kazenske določbe, katere smo s spremembami 
odloka v letu 2007 prevrednotili v EUR-e.  
 
V predlogu sprememb, ki so pripravljene za prvo branje se tema navezuje na iztrebke 
domačih živali s tem, da bi lastniki le teh, v kolikor onečedijo površine, zato tudi odgovarjali in 
bi se jih kaznovalo s strani Medobčinskega inšpektorata. Na odboru je bila podana pripomba, 
da se v 3. členu kazen zniža iz 500 EUR na 200 EUR.  
 
 
                                                                                 ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
 
 



PREDLOG – 1. OBRAVNAVA  
 
 

Na podlagi 21. člena Statuta občine Laško (Ur. l. RS, št. 99/2007, 17/10 in 45/11), 3. in 4. 
člena Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško (Ur. list RS št.  
24/06 in 66/07) je Občinski svet na svoji _____________redni 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 doda na koncu člena nova 
alineja, ki glasi: 
 

- lastniki domačih živali so dolžni odstraniti iztrebke malih živali, če se le ti ponečedijo na 
površinah in objektih iz 2. člena Odloka (Ur. list RS, št. 24/06).  

 
2. člen 

 
Spremeni in dopolni se 4. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni 
ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško s tem, da se doda na koncu člena nova 
alineja, ki glasi: 
 

- onesnaževati površine iz 2. člena z iztrebki domačih živali. 
 

3. člen 
 

Spremeni in dopolni se 8. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni 
ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško s tem, da se doda na koncu člena nova 
alineja, ki glasi: 
 

- Lastnike domačih živali se kaznuje s plačilom globe 200 EUR, ki kršijo določbe zadnje 
alineje 3. in 4. člena.  

 
4. člen 

 
Odlok prične veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 

Številka: 35402-1/2011 
Datum: _____________ 
 
                                                                                 ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                        Franc Zdolšek 
 


