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Številka: 007 - 06/2011
Datum: 8. 6. 2016

OBČINSKI

SVET

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:
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor
Predstavnik predlagatelja na seji:
Andrej Kaluža
Gradivo obravnaval:
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 8. 6. 2016
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 8. 6. 2016
Pristojnost in pravna podlaga:
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. l. 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).
Predlog sklepa:
1.) Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju občine Laško po skrajšanem postopku.
2.) Občinski svet 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 v začetku junija 2016. Predlagane
spremembe obravnavajo nedovoljene posege v javno vodovodno infrastrukturo. Nadalje
želimo podrobneje opredeliti postopke pri ukinitvi priključka, začasne odjave ter v primeru
smrti in nerešenih zapuščinskih postopkih. Predlagamo, da se za nedovoljen poseg v javno
vodovodno infrastrukturo zaračuna globa 2.000,00 EUR.
Na obeh odborih so bile podane pripombe, ki smo jih upoštevali v predloženem gradivu.
Franc Zdolšek,
Župan Občine Laško

PREDLOG – 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 __________ 2016 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) se
spremeni 21. člen s tem, da se dodajo novi odstavki, ki glasijo:
"(3) Ukinitev priključka se izvede na pisno vlogo uporabnika z obrazložitvijo, ki jo naslovi na
občino in izvajalca. Stroški ukinitve bremenijo uporabnika. Ob morebitni ponovni priključitvi
istega uporabnika na javno omrežje, uporabnik poravna vse stroške ponovnega priklopa po
ceniku izvajalca.
(4) Začasna odjava je možna od 1 meseca do 3 mesecev, na podlagi pravočasne pisne
vloge in priloženega dokazila o odjavi stalnega bivališča pristojne Upravne enote, vloga pa je
podana vsaj 2 dni pred pričetkom termina začasne odjave in naslovljena na občino ter
izvajalca. V času začasne odjave uporabnik plačuje števnino in omrežnino. Začasna odjava
ni možna manj kot 1 mesec.
(5) V primeru smrti lastnika ali uporabnika priključka na naslovu bivanja in neplačevanju
storitev, kakor tudi pri nerešenih zapuščinskih postopkih, izvajalec izvede ukinitev priključka.
Ob znanem novem lastniku oz. uporabniku je le ta dolžan poravnati stroške odklopa in
ponovnega priklopa.
(6) Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku, ki se je nasilno in brez soglasja priključil na
objekte javne vodovodne infrastrukture."
2. člen
Doda se 54. a člen, ki glasi:
"Z globo 2.000 EUR se kaznuje uporabnik, ki se nasilno in brez soglasja priključi na objekte
javne vodovodne infrastrukture."
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
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Franc Zdolšek,
Župan Občine Laško

