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O B Č I N A   L A Š K O 

Urad za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo in javne finance 

Mestna ulica 2, 3270 Laško 

     
 
 
 
 
 

 

 
Številka: 478-61/2014-04 05 
Datum: 21. 3. 2016 

 

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:  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – I. 

dopolnitev      
 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
 mag. Sandra Barachini, direktorica občinske uprave     
 
Gradivo je obravnaval:  
 Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 16. marca 2016  
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list 

RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015–ZUUJFO in 
76/2015) 

 6. do 9. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. 
list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014)         

 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015-UPB1)  
 

Predlog sklepa:  
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2016 – I. dopolnitev.     
 
OBRAZLOŽITEV:   
 
V postopku priprave proračuna za leto 2016 je Občinski svet Laško na 10. redni seji, dne 23. 
decembra 2015, sprejel osnovni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 
2016. 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 nakup in pridobitev ter odprodajo določenih nepremičnin s tokratnim 
sklepom predlagamo naslednjo dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za 
leto 2016:   
 

A) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se dopolni z nepremičninami z 

zaporedno številko: 

23)  parc. št. 198/1, k.o. 1039 Rimske Toplice – Zemljišče v izmeri 2.543 m2 predstavlja del 
lokalne ceste Debro – Rečica – Brezno – Belovo in je v lasti družbe RTH, Rudnik Trbovlje-
Hrastnik d.o.o.. Ocenjena vrednost nepremičnine znaša 4.832 €.  
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24) parc. št. 908, k.o. 2650 Debro – Zemljišče v izmeri 48 m2 je stavbno zemljišče, ki v naravi 
predstavlja del dovoza na parkirišče pri Dvorani Tri lilije. Vrednost nepremičnine po GURS 
znaša 156 €. Pred izvedbo nakupa bo nepremičnina predmet cenitve.  
    

25) nepremičnina ID 2650-406-1 - brezplačni prenos solastniškega deleža na športni dvorani 
v izmeri 4.788 m2 neto tlorisne površine – Poslovni objekt "Tri lilije" na naslovu Poženelova 
ulica 22, 3270 Laško je bil zgrajen v letu 1995. V objektu se nahaja športna dvorana, ki sestoji 
iz glavnega prostora za vadbo – dvorane v nadstropju in pomožnih prostorov (tribune, 
slačilnice, sanitarij, hodnikov) ter poslovnih prostorov v pritličju. Poslovni prostori v pritličju niso 
predmet razpolaganja in so v lasti preostali osmih solastnikov (fizičnih oseb in družb). 
 
Z namenom vzpostavitve etažne lastnine na objektu in ureditve lastniških razmerij je bil na 
pobudo Občine Laško in Pivovarne Laško d.d., ki sta dejanski solastnici športnega dela 
objekta, izveden vpis objekta v kataster stavb in pripravljen sporazum o vzpostavitvi etažne 
lastnine na objektu. Do izvedbe sporazuma v zemljiški knjigi imata Občina Laško in Pivovarna 
Laško d.d. na celotnem objektu s parc. št. 68/4 k.o. 2650 Debro vpisane idealne deleže, in 
sicer: Pivovarna Laško d.d. do 5973/10000 in Občina Laško do 1494/10000. Zaradi 
preoblikovanja družbe je Pivovarna Laško d.d. predlagala, da bi na Občino Laško brezplačno 
prenesla svoj solastniški delež na športni dvorani, ki bo po izvedbi sporazuma o vzpostaviti 
etažne lastnine znašal 80%. Vrednost športne dvorane po množičnem vrednotenju GURS 
znaša 1.991.223 €.    
 
Nepremično premoženje se po zakonu o stvarnem premoženju lahko pridobi brezplačno, razen 
če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi 
povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve  (19. člen 
ZSPDSLS). Stvarno premoženje, katerega lastnik postane občina se lahko pridobiva v takem 
obsegu ter taki kvaliteti, ki zagotavlja najboljše pogoje za izvrševanje nalog bodočega 
upravljavca.  
 
Športno dvorano upravlja Javni zavod Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
(STIK). V njej domuje Košarkarski klub Zlatorog Laško, hkrati je prizorišče mnogih ligaških 
tekem in drugih športnih prireditev, predvsem koncertov in kulturno zabavnih dogodkov. V 
dvorani potekajo priprave raznih reprezentanc, športnikov invalidov in različna mednarodna 
prvenstva, med drugim tudi v namiznem tenisu za invalide, v organizaciji Zveze za šport 
invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja. Občina Laško je v letu 2015 prejela tudi listino 
»Občina po meri invalidov«.  
 
Gre nedvomno za poslovni prostor širšega družbenega pomena za lokalno skupnost, njeno 
prebivalstvo in bodoči razvoj turizma. Tudi po spremembi lastništva bo upravljavec športne 
dvorane javni zavod STIK. Občina Laško namerava dvorano prijaviti tudi na projekt pridobitve 
nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo javnih stavb. Predpogoj za prijavo na razpis pa so 
urejena lastniška razmerja.   
   

B) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se dopolni v delu: 

 
B1) Načrt razpolaganja z zemljišči se dopolni z nepremičnino z zaporedno številko: 
15) parc. št. 206/2, k.o. 1039 Rimske Toplice – Zemljišče v izmeri 145 m2 predstavlja del 

funkcionalnega zemljišča pri individualni stanovanjski hiši v Belovem. Gre za delno stavbno in 
delno kmetijsko zemljišče. Vrednost nepremičnine po GURS znaša 59 €. Pred izvedbo 
postopka razpolaganja bo zemljišče ocenjeno. 

 
B3) Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo se dopolni z nepremičnino z zaporedno številko: 
8) parc. št. 890/3 k.o. 1028 Sedraž – Gre za pozidano zemljišče v izmeri 308 m2, na katerem se 

nahaja objekt, ki je v zelo slabem stanju. Občina Laško je nepremičnino dobila v izvršilnem 
postopku. Objekt je trenutno še v posesti bivše lastnice Ocenjena vrednost nepremičnine 
znaša 19.800,00 €.    
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Predlog sklepa 
 

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007–UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/2015–ZUUJFO), prvega, četrtega in petega odstavka 11. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 14/2015–ZUUJFO in 76/2015), 6. do 9. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 
34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in 21. člena Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-
UPB1) je Občinski svet Laško na __ redni seji, dne __. marca 2016, sprejel naslednji 

 
  

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  

OBČINE LAŠKO V LETU 2016 – I. dopolnitev  

 
1. S tem sklepom se dopolnjuje Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 

za leto 2016, številka 478-61/2014-04 05 z dne 23. decembra 2015.     
   

2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Laško za leto 2016 iz naslova pridobivanja 
nepremičnega premoženja se A) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2016 dopolni z nepremičnino z zaporedno 
številko 23, oziroma z naslednjimi podatki:  

 
A) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016: 

Zap.  
št.  

SM v 
proračunu  Okvirna lokacija  Vrsta nepremičnine  

Samoupravna 
lokalna 

skupnost  

Okvirna 
velikost 

v m
2
 

Predvidena 
sredstva v € 

23 07120 
parc. št. 198/1, k.o. 1039 
Rimske Toplice 

del LC Debro – 
Rečica – Brezno – 
Belovo Laško  

 
2.543          4.832 € 

24 07120 
parc. št. 908, k.o. 2650 
Debro 

del dovoza na 
parkirišče pri Dvorani 
Tri lilije Laško  48 1.400 € 

25  

nepremičnina ID 2650-
406-1 – del stavbe na 
naslovu Poženelova 
ulica 22, 3270 Laško športna dvorana   Laško 4.788 0 € 

  

SKUPNA VREDNOST 
PROGRAMA V LETU 
2016    505.998 € 

 

3. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Laško za leto 2016 iz naslova prodaje 
nepremičnega premoženja se:  

 
B1) NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI dopolni z nepremičnino z zaporedno številko 15, 
oziroma z naslednjimi podatki:  

Zap. 
št.  

Samoupravna 
lokalna 

skupnost  

Katastrska 
občina in  
šifra k.o.  

Parcelna 
številka  

Kvadratura  
v m2 

Posplošena tržna vrednost oz. 
orientacijska vrednost 

nepremičnine  

15 Laško  
k.o. 1039 Rimske 

Toplice parc. št. 206/2 145 59 € 

  

SKUPNA 
VREDNOST 
PROGRAMA V 
LETU 2016   707.031 € 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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B3) NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI S STAVBO dopolni z nepremičnino z zaporedno 
številko 8, oziroma z naslednjimi podatki:  

Zap. 
št.  

Samoupravna 
lokalna 

skupnost  

Katastrska 
občina in 
šifra k.o.  

Parcelna 
številka  

Velikost 
parcele  Naslov  

ID oznaka 
- stavba, 

del 
stavbe in 
velikost     

Posplošena 
tržna vrednost 

oz. 
orientacijska 

vrednost 
nepremičnine  

8 Laško  
1028 
Sedraž parc. št. 890/3  308 

Trnovo, 
3270 Laško  

1028-
890/3-1 

                 
19.800 €  

 

SKUPNA 
VREDNOST 
PROGRAMA 
V LETU 2016      232.598 €  

 

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. Občina Laško od Pivovarne Laško d.d. brezplačno pridobi nepremičnino – solastniški 
delež na delu stavbe Poženelova ulica 22, 3270 Laško, ki v naravi predstavlja športno 
dvorano s spremljajočimi površinami (nepremičnina ID 2650-406-1) in jo nato prenese v 
upravljanje Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 
(STIK).  

6. Župan Občine Laško je pooblaščen, da odloči in sklene posamezen pravni posel 
ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z veljavnim načrtom ravnanja.   

7. 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.       

8. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za 
leto 2016 – I. dopolnitev začnejo veljati takoj.   

 


