
OBČINA LAŠKO  
Ž U P A N 
Mestna ulica 2, L a š k o 
 
Številka: 007-12/2015 
Datum: 18. 2. 2016 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O ODDAJI PARKIRNIH POVRŠIN V  OBČINI LAŠKO 
 
 
Gradivo je pripravil: 
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in 
Občine Žalec 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: 
Andrej Kaluža, vodja Urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo je obravnaval:  
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 17. 2. 2016 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 17. 2. 2016 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
• 6. in 28. člen Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Ur. list RS, št. 

107/2015) 
• 21. člen Statuta Občine Laško - UPB1 (Ur. list RS, št. 79/2015) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o oddaji parkirnih p ovršin v Ob čini Laško v 
predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 
 
Na podlagi Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Ur. list RS, št. 
107/2015) (nadalje Odlok) občinski svet sprejme naslednje sklepe: 

- v 6. členu; občinski svet sprejme sklep s katerim potrdi območja brezplačnega 
kratkotrajnega parkiranja, 

- v 28. členu; občinski svet sprejme sklep s katerim se odda v uporabo parkirne površine 
JP Komunali Laško d.o.o. 

 
Na predlog Odbora za gospodarski razvoj občine in Odbora za urejanje prostora in komunalne 
dejavnosti dopolnjujemo obrazložitev z razlago, kateri oz. kaj so (rezervirani) parkirni prostori. 
 
Rezervirani parkirni prostori so zapisani v 15. členu Odloka: 
"Rezervirani parkirni prostori so: 
  1. parkirni prostori, na katerih je parkiranje urejeno ob plačilu parkirnine – t.i. modra cona; 
  2. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem 
  njihove dejavnosti; 
  3. postajališča avto-taxi vozil; 



  4. parkirno mesto rezervirano za invalide; 
  5. drugi rezervirani parkirni prostori. 
Rezervirani parkirni prostori morajo biti označeni s prometnim znakom in označbo na vozišču. 
Prometni znak mora vsebovati poleg označbe za vrsto vozil, še čas dovoljenega parkiranja in 
druga obvestila. 
Na rezerviranih parkirnih prostorih lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirni prostori 
namenjeni in za čas, ki je za to določen. Voznik mora imeti na vidnem mestu v vozilu 
nameščeno parkirno uro ali potrdilo o plačilu parkirnine." 
 
 
 
 
                                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog Sklepa o oddaji parkirnih površin v Občini Laško 
- Slika 1: Parkirne površine na levem bregu Savinje 



PREDLOG 
 
Na podlagi 6. in 28. člena Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško (Ur. list 
RS, št. 107/2015) ter 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/2015), je 
Občinski svet Občine Laško na svoji ________ seji dne ________ sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o oddaji parkirnih površin v Ob čini Laško 
 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se JP Komunali Laško d.o.o. oddajo v uporabo naslednje parkirne površine: 
- del Trubarjevega nabrežja, 
- del Aškerčevega trga, 
- del Orožnovega trga, 
- del Valvazorjevega trga, 
- del Trubarjeve ulice, 
- del Mestne ulice, 
- del Kidričeve ulice. 
 

2. člen 
 
Na parkirnih površinah v 1. členu so urejeni rezervirani parkirni prostori in območja 
brezplačnega kratkotrajnega parkiranja v skladu z Odlokom o varnosti v cestnem prometu v 
naseljih Občine Laško (Ur. list RS, št. 107/2015). 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 007-12/2015 
Datum: ___________ 
 
 
 
        ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
               Franc Zdolšek l.r. 
 
 
 
 



Slika 1: Parkirne površine (označene z modro) 

 


