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OBČINA  LAŠKO 
ŽUPAN 

 
Številka: 478-33/2016-04 05 
Datum:  27. 9. 2017 

 

O B Č I N S K I   S V E T 
 

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 –  

VI. dopolnitev      
 
Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti  
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
� Stanka Jošt, višja svetovalka za stvarno premoženje in splošne zadeve       
 
Gradivo je obravnaval:  
� Odbor za gospodarski razvoj občine, 27. septembra 2017  
� Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, 27. septembra 2017 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
� 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) 
� 6. do 9. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 
� 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-UPB1)  
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2017 – VI. dopolnitev.     
 
OBRAZLOŽITEV:   
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s 
predlogom proračuna.  V postopku priprave proračuna za leto 2017 je Občinski svet Laško na 10. 
seji, dne 23. decembra 2015, sprejel osnovni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško za leto 2017. Sledile so spremembe in dopolnitve:  na 17. seji dne 14. decembra 2016 je bila 
sprejeta  prva dopolnitev,  na 18. seji dne 1. marca 2017 druga dopolnitev,  na 19. seji dne 12. aprila 
2017 tretja dopolnitev, na 20. seji dne 24. maja 2017 četrta dopolnitev in na 21. seji dne 5. julija 2017 
še peta dopolnitev. Razlog za večje število dopolnitev med proračunskim letom 2017 je velika 
investicijska aktivnost na infrastrukturnih projektih v občini.   
Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede, če je nepremično premoženje 
vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja ali načrt 
razpolaganja). V načrt se ne vključujejo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.   
 
Glede na interes občine za izvedbo infrastrukturnih objektov in uskladitev zemljiško knjižnega stanja 
z dejanskim ter nakup določenih dodatnih nepremičnin s tokratnim sklepom predlagamo naslednjo 
VI. dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017:   
 
A) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se dopolni v tekstualnem delu 

pod zaporedno številko 7 in 12: 
7. Deli zemljišč ob LC Debro – Zavrate na odseku podvoz Debro – odcep za Šmohor s parc. 

št.: 1116/4, 1116/5, 1116/6, 1103/11, 1103/13, 1103/17, 1103/18, 1103/19, vse k.o. 1022 
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Rečica – zemljišča velikosti 947 m2 (I. dopolnitev programa) ter parc. št. 1100/8, 1100/9, 
1088/6, 1092/2, 1103/12 in 1103/15, vse k.o. 1022 Rečica, v skupni izmeri 975 m2 so od II. 
dopolnitve načrta ravnanja že vključeni v programu nakupa nepremičnin za leto 2017. S tokratno 
dopolnitvijo se doda še zemljiška parcela št. 1103/16 k.o. 1022 Rečica v izmeri 75 m2.  

 
S cenitvenim poročilom ocenjena tržna vrednost 1 m2 zemljiških parcel znaša 29 €/m2. Zemljišča 
so potrebna za vzpostavitev lastništva na lokalni infrastrukturi, razširitev lokalne ceste in ureditev 
vaškega jedra Rečica. Glede na primerljive posle in ob upoštevanju cen v postopku razlastitve 
ocenjujemo, da bomo za nakup vseh nepremičnin na tem območju potrebovali 110.000 €.  

 
12. Zemljiške parcele št. 821/4, 821/5, 821/7 in 821/8, vse k.o. 1023 Slivno – nakup zemljišč v 

lasti Lovske družine Rečica pri Laškem. V času od prvega programa do danes je bila izvedena 
odmera potrebnih zemljišč in  izveden vpis novo nastalih parcel v zemljiški kataster in zemljiško 
knjigo. Površina zemljišč za odkup je 5.703 m2.  S cenitvenimi poročili ocenjena tržna vrednost 
nepremičnin znaša 17.995 €. Na zemljiščih je predvidena ureditev parkirišča za vozila na 
Šmohorju. 
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Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se dopolni z nepremičninami z 

zaporedno številko 38, 39, 40 in 41: 
38. Zemljiška parcela št. 179/2, k.o. 2650 Debro, v izmeri 154 m2. Zemljišče v naravi predstavlja 

del javne poti v naselju Debro. Ocenjena vrednost nepremičnine po GURS  znaša 499 €, s 
cenitvenim poročilom ocenjena vrednost zemljišča pa 16 €/m2, oziroma 2.464 €.  

 
 
39. Zemljiška parcela št. 134/0, k.o 1036 Vrh nad Laškim, v izmeri 1739 m2. Zemljišče v naravi 

predstavlja del lokalne ceste Vrh nad Laškim – Gozdec.  Ocenjena vrednost nepremičnine po 
GURS  znaša 883 €. Lastnik nepremičnine je zainteresiran tudi za menjavo zemljišča za del 
druge opuščene ceste na istem območju, zato je parcela pogojno uvrščena v program odkupa, 
v kolikor menjava zaradi zakonskih omejitev ne bi bila mogoča. V vsakem primeru bo pred  
izvedbo posla naročeno cenitveno poročilo.  
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40. Stanovanje št. 5, v izmeri 53 m2 neto tlorisne površine, v stavbi na Valvasorjevem trgu 7 v 
Laškem (k.o. 1026 Laško stavba 316 del stavbe 5 – ID 5518597). Večstanovanjski objekt,  
višine K+P+M), v katerem je locirano stanovanje je bil zgrajen leta 1840. V letu 2009 je bila 
obnovljena streha in v letu 2013 še fasada. Stanovanje, ki je predmet nakupa je locirano v pritlični 
etaži. Tako objekt kot stanovanje sta normalno grajena in solidno vzdrževana. S cenitvenim 
poročilom ocenjena vrednost nepremičnine znaša 41.500 €. Občina je že lastnik petih od osmih 
stanovanjskih delov stavbe in je zainteresirana za nakup, ker je stanovanje primerno za takojšnjo 
oddajo v nadaljnji najem.  

 
 
41. Zemljiška parcela št. 153/1, k.o 1026 Laško, v izmeri 102 m2. Zemljišče v naravi predstavlja 

uvoz na parkirišče za kulturnim centrom v Laškem.  Ocenjena vrednost nepremičnine po GURS  
znaša 102 €. Glede na primerljiva zemljišča ocenjujemo, da bomo za nakup potrebovali 2.900 €.   
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B1) Načrt razpolaganja z zemljišči se dopolni z nepremičninami z zaporedno 

številko 16, 17, 18, 19 in 20: 
16) Del zemljiške parcele št. 381/1, k.o. 1026 Laško, v izmeri 65 m2 – odsek bivšega dela JP 

702185, ki v naravi predstavlja zaprto dvorišče pred objektom Na Pristavi v Laškem. V teku je 
postopek za izločitev odseka JP 702185 iz kategorizacije občinskih cest. Ocenjena tržna 
vrednost zemljišča, ki je predmet predloga za prodajo znaša 18 €/m2, oziroma 1.170 €.  

 
17) Zemljiška parcela št. 411/3, k.o. 1026 Laško, v izmeri 777 m2. Zemljišče je po osnovni 

namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče. Gre za nezazidano stavbno zemljišče, brez 
komunalne opreme. Zemljišče je locirano v Laškem, na Pristavi. V naravi predstavlja travnik, 
deloma pašnik z nizkim rastjem. Zemljiška parcela je nepravilne oblike, brez dostopa s ceste in 
se nahaja v izrazito strmi brežini. Zaradi konfiguracije terena zemljiška parcela ni primerna za 
gradnjo, ampak le za razširitev funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov v bližini. 
Zainteresirani kupec je lastnik sosednjih zemljišč. S cenitvenim  poročilom ocenjena vrednost 
nepremičnine znaša 11.655 €.  
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18) Del parc. št. 1285/1, k.o. 1036 Vrh nad Laškim, v izmeri 277 m2 – Po zemljišču je nekoč 
potekala občinska pot, ki pa je že dlje časa zatravljena in ni več v uporabi. Ocenjena vrednost 
nepremičnine po GURS  znaša 102 €. Lastnik sosednjih parcel je zainteresiran tudi za menjavo 
zemljišča za del druge JP na istem območju, zato je parcela pogojno uvrščena v program 
odkupa, v kolikor menjava zaradi zakonskih omejitev ne bi bila mogoča. V vsakem primeru bo 
pred  izvedbo posla naročena odmera dela zemljišča, ki bi ga želel odkupiti in naročeno cenitveno 
poročilo.  

 
19) Zemljiški parceli št. 987/15 in 991/4, obe k.o. 1039 Rimske Toplice. Skupna površina zemljišč, 

ki sta predmet prodaje znaša 150 m2. Ocenjena vrednost nepremičnin po GURS pa znaša 4.455 
€, oziroma 29,70 €/m2. Zemljišči se nahajata znotraj ZN S4 Rimske Toplice, zainteresirani kupec 
pa je lastnik sosednjih zazidljivih zemljišč.  

 
 
20) Zemljiška parcela št. 862/2, k.o. 1039 Rimske Toplice. Površina zemljišča po zemljiškem 

katastru znaša 206 m2. Zemljišče je delno kmetijsko in delno stavbno. Ocenjena vrednost 
nepremičnine po GURS je 106 €. Za nakup zemljišča je zainteresirani lastnik sosednjih zemljišč 
Pred izvedbo posla bo izdelano cenitveno poročilo.  
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********************************** 
 

Predlog sklepa 
 
Na podlagi 29. 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 in 14/15 – ZUUJFO), prvega, četrtega in 
petega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/15) , 6. do 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)  in 21. člena Statuta Občine Laško (Ur. list 
RS, št. 79/15-UPB1) je Občinski svet Laško na __ seji, dne __. oktobra 2017, sprejel naslednji 
  

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  

OBČINE LAŠKO V LETU 2017 – VI. dopolnitev  
 
1. S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Laško za leto 2017 številka 478-61/2014-04 05 z dne 23. decembra 2015, I. 
dopolnitvijo številka 478-33/2016-04 05 z dne 14. decembra 2016,  II. dopolnitvijo številka 
478-33/2016-04 05 z dne 1. marca 2017, III. dopolnitvijo številka 478-33/2016-04 05 z dne 
12. aprila 2017, IV. dopolnitvijo številka 478-33/2016-04 05 z dne 24. maja 2017 in V. 
dopolnitvijo 478-33/2016-04 05 z dne 5. junija 2017    

 
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Laško za leto 2017 iz naslova pridobivanja 

nepremičnega premoženja se A) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
OBČINE LAŠKO ZA LETO 2017 dopolni z nepremičninami z zaporedno številko 38, 39, 40 
in 41, oziroma z naslednjimi podatki:  
A) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017: 

Zap.  
št.  

SM v 
proračunu  

Okvirna lokacija Vrsta 
nepremičnine  

Samoupravna 
lokalna 

skupnost  

Okvirna 
velikost v 

m2 

Predvidena 
sredstva  

7 07120 
deli zemljišč ob LC 
Debro – Zavrate na 
odseku podvoz Debro 
– odcep za Šmohor,  

zemljišča Laško 9.544 - 
deli 
947 
975 
75 

110.000 € 
* opomba: 

znesek je že 
upoštevan v 

seštevku 
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med drugim tudi parc. 
št. 1116/5, 116/6, 
1103/17, 1103/18, 
1103/19 in 1116/4 in   
parc. št. 1100/1-del, 
1103/11, 1103/13, vse 
k.o. 1022 Rečica,  
in parc. št.  1103/16, 
k.o. 1022 Rečica  

prvotnega 
programa za 

leto 2017 

12 05680-SZ  parc. št. 821/7, 821/8, 
821/4 in 821/5, vse 
k.o. 1023 Slivno 

zemljišča  Laško  5.703 17.995 € 
*opomba: v 

seštevku 
programa se 

upošteva 
razlika 

15.210 € 
38 07120 parcela št. 179/2,  

k.o. 2650 Debro  
zemljišče  Laško 154  2.464 € 

39 07120 parc. št. 134/0, k.o.  
1036 Vrh nad Laškim 

zemljišče Laško 1.739 883 € 

40 05632 del stavbe št. 5, v 
stavbi št. 316, k.o. 
1026 Laško  

stanovanje  Laško  53   41.500 € 

41 07120 parcela 153/1 k.o. 
1026 Laško  

zemljišče  Laško 102 2.900 € 

  Skupaj vrednost 
programa   

   796.907 €       

 
3. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Laško za leto 2017 iz naslova prodaje 

nepremičnega premoženja se načrt prodaje nepremičnin vključenih v B1) NAČRT 
RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI dopolni z nepremičninami z zaporedno št. 16, 17, 18, 19 in 
20: 
B1) NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI ZA LETO 2017: 

Zap. 
št.  

Samoupravna 
lokalna 

skupnost  
Katastrska občina 

in šifra k.o.  Parcelna številka Kvadratura  

Posplošena tržna 
vrednost oz. 
orientacijska 

vrednost 
nepremičnine  

16 Laško  1026 Laško  del 381/1 65 1.170 € 

17 Laško  1026 Laško  411/3 777 11.655 € 

18 Laško 1036 Vrh nad Laškim  del 1285/1 277 102 € 

19 Laško  1039 Rimske Toplice 987/15 in 991/4 150 4.455 € 

20 Laško 1039 Rimske Toplice 862/2 206 106 € 

  
Skupaj vrednost 
programa     756.102 €       

 
4. Pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem, katerega posamična 

vrednost je izkustveno višja od 10.000 €, mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, 
ali zakona, ki ureja sodišča. Na dan sklenitve pravnega posla cenitev ne sme biti starejša 
od dvanajst mesecev.    

5. Župan Občine Laško je pooblaščen, da odloči in sklene posamezen pravni posel ravnanja 
z nepremičnim premoženjem skladno z veljavnim načrtom ravnanja.   
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6. 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 50.000 €. Skupna vrednost tako sklenjenih 
poslov v proračunskem letu ne sme presegati 20% vrednosti posameznega načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem. O takšnem pravnem poslu poroča na naslednji seji 
občinskega sveta.       

7. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2017 – VI. dopolnitev začnejo veljati takoj.   

 
Župan Občine Laško  
     Franc Zdolšek  
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