
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007-11/2015 
Datum:   18.9.2015 
 

 
O B Č I N S K I    S V E T 

 
 
Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE ODPUSTA DOLGOV V OBČINI LAŠKO 
 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Bojana Kustura, višja svetovalka 
 
Odlok je obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 16.9.2015  
Odbor za gospodarski razvoj Občine Laško dne 16.9.2015 
Odbor za družbene dejavnosti in društva –dopisna seja 
Odbor za kmetijstvo –dopisna seja 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
-    21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11, 51/15), 
- Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o višini odpusta dolgov v Občini Laško v 
predloženi vsebini. 
      
Obrazložitev: 
17. julija 2015 je Državni zbor sprejel Zakon o pogojih za izvedbo odpusta dolgov (ZPIUOD –
Uradni list RS, št. 57/2015).  Na podlagi zakona je Vlada Republike Slovenije sprejela 
Sporazum o izvedbi odpusta dolgov. K temu sporazumu sta pristopili tudi Občina Laško v 
imenu javnih zavodov katerih ustanoviteljica je in Komunala Laško. 
 
Odpust dolgov po navedenem zakonu in sporazumu je enkraten ukrep Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), velja pa za veljavno denarno 
obveznost, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev, torej gre za dolgove, ki 
so nastali pred 31.12.2013. Odpisani bodo lahko dolgovi, ki izvirajo iz naslova rednih 
gospodinjskih stroškov (oskrba z električno energijo, plinom, paro, stroški ogrevanja, oskrba 
z vodo, komunalne storitve oz. ravnanje z odplakami in odpadki, upravljanje nepremičnin za 
plačilo, dimnikarske storitve) ter dolgovi iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
in bančnih storitev (zlasti stroški povezani s transakcijskimi računi ter plačilnimi in kreditnimi 
karticami). V vrtcih in osnovnih šolah se lahko odpustijo dolgovi iz naslova neplačila vrtca oz. 
šolske prehrane v osnovnih šolah. Ne odpisujejo se najemnine, dolgovi zaradi neplačila 
televizije, telefona itd.. 
 
Do odpisa dolgov je upravičena fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju 
med 1. januarjem 2015 in 30. junijem 2015 prejemnica oz. prejemnik:  
- denarne socialne pomoči ali 
- varstvenega dodatka ali  



- veteranskega dodatka ali  
- otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali 
- otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v 

odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma 
dodatka za veliko družino.  

 
Dolžnik je tudi oseba, ki je navedena v odločbi o pravici do denarne socialne pomoči, 
varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka in se njeni dohodki in premoženje 
upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev (t. i. povezane osebe).  
Dolžnik ne more biti oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja.  
 
Na podlagi 6. člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD (Uradni 
list RS, št. 57/2015) občina, ki je ustanoviteljica javnih zavodov določi, do katere višine lahko 
javni zavod odpusti dolgove.   V skladu z določbami zakona in pojasnili Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko občina odpiše tudi dolgove iz naslova 
vodarine in kanalščine, sklep o višini odpisa prav tako sprejme občinski svet. 
 
Občina Laško predlaga Občinskemu svetu, da se lahko dolžniku denarna obveznost odpusti  
na podlagi sporazuma o izvedbi odpusta dolgov za največ 100,00 EUR.  
 
 
 
                                                                                          Franc Zdolšek, 
                                                                                           župan Občine Laško 
 
 
Priloga: 

• Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško 
  



 
P R E D L O G 

 
 
Na podlagi 1. In 6. člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, 
št. 57/15), 21. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11 in 51/15), je 
občinski svet Laško na svoji _______ redni seji _________. 2015 sprejel  
 
 
 

SKLEP 
 

o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško 
 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se določi višina, do katere lahko javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 
Občina Laško, ter režijski obrat Občine Laško, odpustijo dolgove v skladu z določili in pogoji 
Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. 
 

 
2. člen 

 
Javni zavodi in režijski obrat iz 1. člena tega sklepa lahko odpustijo dolgove v skladu z 
veljavno zakonodajo  do največ 100,00 EUR na posameznega dolžnika.  

 
 

3. člen 
 

Sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Franc Zdolšek 
                                                                                  Župan občine Laško 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Številka: 007-11/2015 
Laško, __________ 
 


