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O B Č I N S K I   S V E T    L A Š K O  
 

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:  Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja    
 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za gospodarske zadeve  
 
Predstavnika predlagatelja na seji:  
� Sandra BARACHINI, direktorica občinske uprave 
� mag. Andrej FLIS, vodja referata za gospodarske zadeve    
 
Gradivo je obravnaval:  
� Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 02.12.2010 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
� 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007 in 11/2010) 
� 29. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/2004, 

34/2004, 62/2006 in 11/2009)  
� 16. člen Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju 

poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 
65/2010)  

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Laško se je seznanil z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega 
stanovanja.   
 
Obrazložitev:   
V času poplav, ki so v obdobju od 17.09.2010 do 19.09.2010 prizadele Občino Laško je bilo 
evidentiranih tudi več plazov. Med drugimi tudi plaz, ki je na Vrhu nad Laškim prizadel 
stanovanjski objekt gospe Ladislave Zemljak. Ob upoštevanju stanja na terenu je pristojni 
Štab za civilno zaščito Občine Laško dne 20.09.2010 predlagal Županu Občine Laško, da se 
družini zaradi elementarne nesreče t.j. plazenja stanovanjskega objekta in posledično 
nevarnosti za življenje in zdravje prebivalcev dodeli neprofitno stanovanje. Stanovanje je bilo 
dodeljeno za določen čas, t.j. do odprave posledic elementarne nesreče, oziroma do 
vzpostavitve normalnih pogojev za bivanje družine. 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in Odlok o splošnih pogojih Občine 
Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter 
določanju najemnin predpisujeta, da lahko občina prizadetemu v elementarni nesreči, če ne 
razpolaga z bivalnimi enotami, dodeli tudi neprofitno stanovanje v najem za določen čas. O  
odločitvi o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja se obvesti občinski svet. Ob upoštevanju 
vsega navedenega strokovne službe predlagajo, da Občinski svet Laško sprejme sklep v 
predlagani vsebini.   
                                 
  ŽUPAN OBČINE LAŠKO   
                                                                                    Franc ZDOLŠEK  
 
Priloga: Odločba o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja  






