
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 34001-01/1999 
Datum: 13.09.2012 
 
 

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 VARNOSTI V 

CESTNEM PROMETU V NASELJIH OBČINE LAŠKO - 2. obravnava 
 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Andrej Kaluža, vodja urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 20.09.2012 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Ur. list RS, št. 101/99, 3/01) 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih Občine Laško v 2. obravnavi. 

2. Občinski svet sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v 
cestnem prometu v naseljih Občine Laško v predloženi vsebini. 

 
Obrazložitev: 
1. Na območju Občine Laško se je uvedel nov režim parkiranja in sicer območja kratkotrajnega 

10-minutnega parkiranja v starem mestnem jedru Laškega. V ta namen smo uredili šest 
parkirnih mest kratkotrajnega 10-minutnega parkiranja, ki se nahajajo na naslednjih 
lokacijah: dve parkirni mesti pred lekarno Cizej, tri parkirna mesta pred OŠ Primož Trubar 
na Trubarjevi ulici in eno parkirno mesto pred Pošto Laško. 

 
2. Pri pregledu odloka je bilo ugotovljeno, da se za denarni kazni še vedno uporablja plačilo v 

SIT, zato so denarne kazni preračunane in na novo ovrednotene v EUR. Na seji Občinskega 
sveta je bila pripomba, da so preračunane in revalorizirane kazni previsoke, zato se je 
znesek iz valute SIT preračunal v EUR po tečaju 1 EUR = 239,64 SIT, nato so se 
preračunane vrednosti zaokrožile navzdol. 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti ni imel nobenih pripomb na predlog 
Odloka. 

 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
Priloga:  

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško 
– 2. obravnava 



P R E D L O G  – 2. obravnava 
 

 
Na podlagi 21. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007, 17/2010 in 45/2011) je Občinski svet 
Občine Laško na svoji _____ seji, dne _________ sprejel 
 
 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško  

 
 

1. člen 
 

V celoti se spremeni 5. člen Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško, ki se glasi: 
»5. člen 

(območje brezplačnega kratkotrajnega parkiranja) 
 

(1) Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje časovno omeji (območje kratkotrajnega 
brezplačnega parkiranja) tako, da sme parkiranje trajati do 10 minut, in sicer med 7.00 do 20.00 uro. 
(2) Območja kratkotrajnega parkiranja se označijo s posebnimi oznakami na samih parkirnih mestih in s 
prometnimi znaki. 
(3) Voznik mora po izteku določenega časa vozilo odpeljati.  
(4) Z denarno kaznijo 50,00 € se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena.« 
 

2. člen 
 

»V 2. in 3. odstavku 7. člena, 2. odstavku 10. člena, 3. odstavku 11. člena, 2. odstavku 13. člena, 2. in 3. 
odstavku 14. člena, 3. in 4. odstavku 15. člena, 6. odstavku 20. člena, 2. odstavku 23. člena in v 8. 
odstavku 33. člena odloka se znesek »5.000 SIT« nadomesti z zneskom 20,00 €.« 

 
3. člen 

 
»V 2. odstavku 4. člena, 5. odstavku 9. člena, 2. odstavku 11. člena, 2. odstavku 19. člena, 2. in 3. 
odstavku 25. člena, 2. in 3. odstavku 26. člena in v 2. odstavku 35. člena odloka se znesek »10.000 SIT« 
nadomesti z zneskom 40,00 €.« 

 
4. člen 

 
»V 3. odstavku 7. člena, 6. odstavku 9. člena, 3. odstavku 14. člena, 4. odstavku 15. člena, 7. odstavku 
20. člena, 3. odstavku 24. člena, 3. in 4. odstavku 29. člena, 4. odstavku 31. člena, 6. in 7. odstavku 32. 
člena, 2. odstavku 35. člena in 3. in v 4. odstavku 36. člena odloka se znesek »20.000 SIT« nadomesti z 
zneskom 80,00 €.« 

 
5. člen 

 
»V 3. odstavku 19. člena, 7. odstavku 33. člena in v 7. odstavku 43. člena odloka se znesek »15.000 
SIT« nadomesti z zneskom 60,00 €.« 
 

6. člen 
 
»V 8. odstavku 43. člena odloka se znesek »25.000 SIT« nadomesti z zneskom 100,00 €.« 

7. člen 
 
»V 9. odstavku 33. člena odloka se znesek »30.000 SIT« nadomesti z zneskom 125,00 €.« 
 

8. člen 
 
»V 3. odstavku 19. člena, 7. odstavku 20. člena, 3. odstavku 24. člena,  3. odstavku 25. člena in v 3. 
odstavku 26. člena odloka se znesek »100.000 SIT« nadomesti z zneskom 410,00 €.« 

 



9. člen 
 
»V 6. odstavku 9. člena, 3. odstavku 29. člena, 4. odstavku 31. člena, 7. odstavku 32. člena in v 4. 
odstavku 36. člena odloka se znesek »200.000 SIT« nadomesti z zneskom 830,00 €.« 
 

10. člen 
 
»V 9. odstavku 33. člena odloka se znesek »300.000 SIT« nadomesti z zneskom 1.250,00 €.« 
 

11. člen 
 
»V 8. odstavku 43. člena odloka se znesek »250.000 SIT« nadomesti z zneskom 1.040,00 €.« 
 

12. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradni listu Republike Slovenije. 
 

 
Številka: 34001-01/1999 
Laško, dne __.__.2012 
 
                  Občina Laško 
                        Župan 
                  Franc Zdolšek 
 
 
 


