
 
1 

OBČINA LAŠKO   
Ž U P A N  
Mestna ulica 2 

  3270  L a š k o  
 
Številka: 007-06/2010 
Datum: 18.02.2011 
 

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:  Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2011 in Sklep o 
spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Laško za leto 2011    

 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za gospodarske zadeve  
 
Predstavnika predlagatelja na seji:  
� Sandra BARACHINI, direktorica občinske uprave 
 
Gradivo je obravnaval:  
� Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 17.02.2011 
� Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 17.02.2011 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
� 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007 in 11/2010) 
� Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007 in 

55/2009)  
� Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007, 

94/2007 in 100/2009)  
� 41. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/2010)  
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2011 in Sklep o 
spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Laško za leto 2011.    
 
Obrazložitev:   
 
V postopku priprave proračuna je Občinski svet Laško sprejel tudi Sklep o letnem načrtu 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2011 in  Sklep o letnem 
načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Laško za leto 2011. Letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem samoupravne lokalne skupnosti se lahko, v skladu z Uredbo o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin, med letom dopolnjujeta.  
 
Organ, pristojen za izvajanje proračuna, mora v 30 dneh od uveljavitve proračuna oziroma 
spremembe ali rebalansa proračuna uskladiti letni načrt pridobivanja in razpolaganja s 
premičnim in nepremičnim premoženjem s sprejetim proračunom, spremembo ali 
rebalansom proračuna.    
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Predlagane spremembe letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem so 
posledica:  
� izkazanega interesa za gradnjo dveh manjših stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih 

objektov v Kareju 5 SMJ Laško. Kare se nahaja na križišču Mestne ulice, Kidričeve ulice 
in Ceste na Svetino. Objekti bodo pritlični z izzidanim podstrešjem. Delno je objekt lahko 
tudi etažen, strehe dvokapnica, opečna kritina. Okvirne tlorisne dimenzije bodočih 
objektov: vogalni objekt - tlorisne dimenzije 16 x 16 x 9 m in bruto površine 280 m2; drugi 
objekt – tlorisne dimenzije 17 x 8 m in bruto površina 200 m2.    

� izkazanega interesa za najem poslovnega prostora v PSO Aškerčeva cesta 4, Rimske 
Toplice in posledično izvzema iz programa prodaje. V zadevi poslovnih prostorov in 
stanovanj na Aškerčevi cesti je gospodarski odbor še v prejšnji sestavi zavzel stališče, da 
v kolikor se konec proračunskega leta 2010 ugotovi, da določenih poslovnih prostorov in 
stanovanj ni mogoče odprodati ali zamenjati za druge nepremičnine, se lahko poslovne 
prostore pa tudi stanovanja za določen daljši čas izvzame iz programa prodaje stvarnega 
premoženja Občine Laško in odda v najem. Stanovanja se lahko odda kot službena in 
tržna stanovanja, medtem ko predlog za trajni izvzem iz programa prodaje in oddajo v 
neprofitni najem ni bil sprejet.   

� predvidene ureditve lastništva na nekaterih nepremičninah in s tem posledično možnosti 
odprodaje. Občina Laško bo v letu 2011 v postopku dedovanja postala edina lastnica 
manjše posesti na naslovu Tevče 25. V naravi gre za staro stanovanjsko hišo z majhnim 
gospodarskim poslopjem in pripadajočim zemljiščem.  

� pogodbe o prenosu nekaterih nepremičnin s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije na Občino Laško. Zemljišča in zemljišča s stavbami se nahajajo v 
k.o. Paneče in k.o. Mrzlo polje  ter so prav tako vključena v program prodaje.  V Panečah 
gre za ruševine dveh objektov na opuščenem posestvu (hleva in stanovanjske stavbe) ter 
dovoza. Komunalnih priključkov ni (niti vode, niti elektrike).      

 
Predlagane spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja so posledica: 
� nepredvidene okoliščine, ko so lastniki kmetijskega zemljišča, ki prej niso bili 

zainteresirani za prodajo svoje nepremičnine, na enotnem državnem portalu E-uprave 
objavili ponudbo za prodajo zemljišča. Ponudba je aktualna 30 dni od dneva objave. 
Občina Laško je tako morala do 14.02.2011 sprejeti ponudbo in  podati vlogo za 
odobritev pravnega posla na UE. Zemljišče bo namenjeno ureditvi parkirišča pri objektu 
Gasilskega doma Vrh nad Laškim.  

� ponudbe  Slovenskih železnic d.o.o., da proda zemljišče namenjeno parkirišču pri žalnici 
v Laškem. 

� zamika pri realizaciji posla za del nepremičnin na območju Kareja 5, kjer je predvidena 
izgradnja dveh objektov. Nepremičnine so bile vključene že v letni program 2010, sprejet 
je bil tudi posamični program nakupa, kupnina pa bo plačana v letu 2011, zato je 
potrebna predlagana dopolnitev.  

              
    
 
II.  P R E D L O G A   S K L E P O V:  
 
SKLEP 1:  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007–UPB2, 
76/2008, 79/2009 in 51/2010), sedmega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007 in 55/2009), v povezavi s četrtim odstavkom 
15. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007, 
94/2007 in 100/2009), 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/2010) in 21. člena Statuta Občine Laško (Ur. 
list RS, št. 99/2007 in 17/2010) je Občinski svet Laško na svoji ______. seji dne 
_____________ 2011 sprejel naslednji  
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S K L E P  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011 

 
1. S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Letni načrt razpolaganja z nepremičnin 

premoženjem Občine Laško za leto 2011 št.: 007-06/2010, z dne 15.12.2010.    
2. V Sklepu o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Laško 

za leto 2011 se v drugi točki zneska orientacijske vrednosti "1.439.424,11 € za 
zemljišča in 1.164.291,13 € za stavbe in zemljišča s stavbami" nadomestita z 
zneskoma "zemljišča v orientacijski vrednosti 1.494.424,12 € ter stavbe in 
zemljišča s stavbami v orientacijski vrednosti 1.163.722,35 €." Ustrezno dopolni in 
spremeni se tudi tabeli, in sicer:   

 
B 1) Zemljišča  

V rubriki Zemljišča se v tabeli pod zaporedno številko 8 doda:   
Zap. 
št.  

Upravljalec – 
lastnik  

Šifra in  
ime k.o.  

Lokacija Parc. št.  
Velikost  

v m2 
Vrsta dejanske 
rabe zemljišča  

Orientacijska 
vrednost 

8 Občina Laško  
 1026 – 
Laško  

Del kare 5 
SMJ   

431/1, 
435/6, 
432/1, 

432/2,435/7, 
433/4,433/2, 

433/3 686              stavbno zemljišče  55.000,00 € 
 

B 2) Stavbe in zemljišča s stavbo 
V rubriki Stavbe in zemljišča s stavbo se v tabeli črta nepremičnina z zaporedno 
številko 2:   

Zap. 
št.  

Upravljalec – 
lastnik  

Šifra in 
ime k.o.  Naslov  Parc. št.  

Velikost  
v m2 

Vrsta 
dejanske 

rabe 
zemljišča  

Orientacijska 
vrednost 

2 Občina Laško  

1039 - 
Rimske 
Toplice 

Aškerčeva 
cesta 4,  
Rimske Toplice 873/3 

          
47,39    

poslovni 
prostor         83.068,78 €  

 
hkrati pa se v isti tabeli doda nepremičnine z zaporednimi številkami 13, 14 in15 z 
naslednjimi podatki:  

     
Zap. 
št.  

Upravljalec - 
lastnik  

Šifra in 
ime k.o.  Naslov  Parc. št.  

Velikost  
v m2 

Vrsta 
dejanske 

rabe 
zemljišča  

Orientacijska 
vrednost 

13 

Občina Laško 
in + Gradišnik 

Ana   
1030 – 

Lahomno  
Tevče 25,  
Laško  

1137/2, 
1137/3, 
116/6 in 
149.S 1.658          SZ in KZ 32.800,00 €        

14 
Občina Laško 
in SKZG RS 

1042 – 
Paneče  Paneče  

1894/7, 
1894/3, 
1894/4, 
1894/5, 
1894/2 in  
1894/6 1.479 

ruševina 
dveh 
objektov in 
dovoz 11.700,00 € 

15 
Občina Laško 
in SKZG RS 

1034 – 
Mrzlo Polje  Mrzlo polje  

1448/4, 
1448/5, 1.806 

ruševine 
objekta in 38.000,00 € 
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1426/2, 
238.S, 
244.S 

objekt ter 
funkcionalno 
zemljišče  

3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. 
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o 

prodaji premoženja podpiše župan Občine Laško.  
5. Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
SKLEP 2: 
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007–UPB2, 
76/2008, 79/2009 in 51/2010), sedmega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007 in 55/2009), v povezavi s četrtim odstavkom 
15. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007, 
94/2007 in 100/2009), 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/2010) in 21. člena Statuta Občine Laško (Ur. 
list RS, št. 99/2007 in 17/2010) je Občinski svet Laško na svoji ______. seji dne 
_____________ 2011 sprejel naslednji  
 

S K L E P  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA  
OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011 

 
1. S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Letni načrt pridobivanja nepremičnega 

premoženja Občine Laško za leto 2011 št.: 007-06/2010, z dne 15.12.2010.    
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Laško za leto 2011 iz naslova nakupa 

nepremičnega premoženja se v tabeli poleg ostalih nepremičnin predvidenih za  
nakup doda še nepremičnine z zaporednimi številkami 9, 10 in 11, z naslednjimi 
podatki: 

Zap. 
št.  

SM  Okvirna lokacija  
Okvirna 
velikost      

v m2 
Vrsta nepremičnine  Predvidena 

sredstva  

9 05680 
Vrh nad Laškim – parc. št. 77/2, k.o. 
1036 Vrh nad Laškim   1.676 

kmetijska in del SZ 
 14.000,00 € 

10 05680 Laško – parc. št. 526, k.o. 1026 Laško  492 

dejanska raba 
pozidano zemljišče, 

namenska raba 
pokopališča 19.680,00 € 

11 05680 
Laško – SMJ Kare 5 – del  
 524 

stavbna zemljišča in 
dve garaži, območje 

urbanih zemljišč  24.000,00 € 
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. 
4. Individualni program pridobivanja nepremičnega premoženja in pogodbe o nakupu 

nepremičnin podpiše župan Občine Laško. 
5. V primeru nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan 

sklene pravni posel, ki ni predviden v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem, če je ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 15.000,00 €.       

6. Ta sklep začne veljati takoj.  
 

ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc ZDOLŠEK  

 
 
 


