
OBČINA 

 

 

 

 LAŠKO 

Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  

 

Številka: 478-26/2017-01 04 

Datum: 29. 3. 2017   

 

O B Č I N S K I   S V E T 

 

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:  Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti 

Šentrupert na Občino Laško 

 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
 Stanka Jošt, v. d. direktorice občinske uprave     
 

Gradivo je obravnaval:  
 Odbor za gospodarski razvoj občine, 29. marec  2017  
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 19. b, 19. c in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 

 tretji odstavek 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15–ZUUJFO in 
76/15) 

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)         

 21. člen in 80. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-UPB1)  
 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Laško sprejme sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne 

skupnosti Šentrupert na Občino Laško.  
 

Obrazložitev: 

Občina Laško načrtuje v sklopu projekta Rekonstrukcije državne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-

Šentjur, od km 10,9+12,00 do km 11,3+80,00 in lokalne ceste tudi celovito ureditev parkirišča v 

centru Šentruperta. Zemljišča, ki so predmet ureditve so večinoma že last Občine Laško, medtem 

ko sta zemljišči s parc. št. 656/3 in parc. št. 657, obe k.o. 1032 Šentrupert, v skupni izmeri 736 m2 

last Krajevne skupnosti Šentrupert. V izogib morebitnim zapletom v postopkih pridobivanja upravnih 

dovoljenj in morebitnih nepovratnih sredstev občina predlaga, da se lastništvo na obeh zemljiščih 

prenese na Občino Laško.  

 
Zakon o lokalni samoupravi v 19. b in 19.c členu določa, da občina s statutom določi naloge ožjih 
delov občine, ki imajo svet in se med drugim nanašajo tudi na upravljanje s premoženjem, 
namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva. V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega dela občine 
subsidiarno odgovarja občina. Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja 
župana, so nični.  
 
Podobno določbo vsebuje tudi 80. člen Statuta Občine Laško: "Pravni posli, ki jih sklene krajevna 
skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Predpis občine, ki je potreben za izvršitev 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221


občinskega proračuna, lahko določi, kateri posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna 
skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana." 
 
Nadalje Zakon o lokalni samoupravi v 51. členu določa, da premoženje občine sestavljajo 
nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. Za odprodajo ali 
zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti občine pa se smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za 
odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.  
 
Pravna podlaga za sprejem sklepa je določba tretjega odstavka 14. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 
50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15–ZUUJFO in 76/15), ki določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 
premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za 
izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo organ za to pooblasti. Organ, 
ki je pristojen za izvrševanje proračuna občine je na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o 
lokalni samoupravi in prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih financah župan. 

 

        Župan občine Laško  

            Franc Zdolšek  

 

* * * * *         Predlog  

 
Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15–
ZUUJFO in 76/15) in 21. ter 80. člena Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-UPB1) je Občinski 
svet Laško na __ redni seji, dne __. aprila 2017, sprejel naslednji 
 

S K L E P  

o prenosu dela stvarnega premoženja last 

Krajevne skupnosti Šentrupert na Občino Laško 
 

1. člen  
 

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pridobi nepremičnine parc. št. 656/3 k.o. 1032 Šentrupert 
in parc. št.  657 k.o. 1032 Šentrupert.   
 
Premoženje se pridobi s pogodbo o brezplačnem prenosu nepremičnin.    
 
Pravni posel, s katerim se premoženje pridobi, skleneta župan in predsednik Krajevne skupnosti 
Šentrupert. 
 

2. člen  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 478-26/2017-01 04 

Datum:         

        Župan občine Laško  

            Franc Zdolšek 
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