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O B Č I N S K I    S V E T 

 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale 
pravne osebe in Sklepa o redni likvidaciji Javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-
računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe 
  
 
Gradivo pripravil:  
- Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve 
 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Tina Rosina Košir, direktorica OU  
 
Gradivo obravnaval:  
- Odbor za gospodarski razvoj občine Laško, dne 11. 4. 2018 
 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
 Statut Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 – UPB1), 
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 

33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17). 
 

 
 
Predlogi sklepov: 
 
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za 
zavode, društva in ostale pravne osebe, po skrajšanem postopku. 
 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za 
zavode, društva in ostale pravne osebe, v predlagani vsebini. 

 
3. Občinski svet Laško sprejme sklep o redni likvidaciji Javnega zavoda Sedmica Laško, 

finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne 
osebe,  v predlagani vsebini.  

 
 
 



 

 

Obrazložitev: 

 

1. Sedanje stanje in razlogi za sprejem Odloka in Sklepa 
 

Javni zavod Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in 
ostale pravne osebe, je Občinski svet Laško ustanovil leta 2011. Javni zavod z izvajanjem 
dejavnosti dejansko ni nikoli pričel. Po registraciji, Občina Laško, kot ustanoviteljica, za pričetek 
izvajanja dejavnosti ni uspela pridobiti potrebnih soglasij pristojnega ministrstva, tako da do 
dejanske ustanovitve javnega zavoda ni prišlo – ni se pričelo s postopkom imenovanja direktorja, 
niti sveta zavoda. 

V skladu s 107. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (UL RS, št. 79/2015  - UPB1), 
lahko Občinski svet v primeru, ko gre za  prenehanje veljavnosti posameznega odloka, odloči po 
skrajšanem postopku.  

 

 
2. Pravni temelji za sprejem aktov  
 
Za prenehanje zavoda mora ustanovitelj skladno z določili 54. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/I/91, 45/I/94-odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) sprejeti akt o prenehanju 
zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod 
ustanovljen.  
 
Prav tako je v 21. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-
računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe določeno, da  
ustanovitelj odloča o prenehanju zavoda, če prenehajo potrebe za njegov obstoj ali prenehajo 
pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen. 
 
V skladu s 73. členom Zakona o javnih financah, o ustanavljanju in ukinjanju pravnih oseb, katerih 
ustanovitelj je občina, odloča občinski svet. S pojmom ukinjanje pravne osebe je mišljena 
likvidacija, spojitev in pripojitev pravne osebe, ter tudi njeno statusno preoblikovanje. V primeru 
prenehanja zavoda se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.  

 
Zato se na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-
ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08, 68/08 in 42/09; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) 
sprejme Sklep o redni likvidaciji javnega zavoda.  
 

 
3. Poglavitne rešitve  
 
S sklepom o likvidaciji ustanovitelj odloči o obstoječem pravnem razmerju, to je o obstoju javnega 
zavoda in o začetku določenega postopka, ki naj pripelje do dokončnega prenehanja javnega 
zavoda.  
 

Določbe o rednem prenehanju in redni likvidaciji vsebuje Zakon o gospodarskih družbah. Na 
podlagi sklepa o redni likvidaciji, se izvede postopek likvidacije. Sklep o likvidaciji mora vsebovati 
podatke o: firmi in sedežu pravne osebe, organ, ki je sprejel sklep, razlog za prenehanje, rok za 
prijavo terjatev, ki ne sme biti krajši od 30 dni od objave sklepa, podatke o likvidacijskem 



 

 

upravitelju. Sklep o likvidaciji se pošlje pristojnemu registrskemu organu, da vpiše začetek 
likvidacije v register.  

 
Na podlagi sprejetega Odloka in Sklepa o likvidaciji, bo izpolnjen pogoj za začetek postopka za 
prenehanje in likvidacijo javnega zavoda, zato predlagamo, da Občinski svet Občine Laško 
sprejme predlagani akt in sklep.  
 
 
4. Ocena finančnih posledic  
 
Stroški redne likvidacije javnega zavoda obsegajo stroške notarja za vložitev predlogov in ostalih 
listin v postopku redne likvidacije, ki jih skladno z 27. členom Zakona o sodnem registru po 
elektronski poti na registrsko sodišče lahko vloži le notar. 

    

 

           Župan Občine Laško 
                Franc Zdolšek 

 

 

 
 
 
 
 
Priloge:  
- predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica 

Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne 
osebe, 

- predlog Sklepa o redni likvidaciji javnega zavoda. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREDLOG – SKRAJŠANI POSTOPEK 

 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet 
Občine Laško na svoji ___. seji dne __________ sprejel  

 

 

 

O D L O K  
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-

računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe 
 

 

1. člen 
 

S tem odlokom preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-
računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe (UL RS št.  
45/2011). 

 

 

2. člen  
 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

 

 

Številka: 477/01/2018 
Laško, dne ___________. 

                                                                                                                   Župan  
                                                                                                                    Občine Laško  
                                                                                                                   Franc Zdolšek  

 

 

 

 

 

 



 

 

Na podlagi 3. alineje prvega odstavka 54. člena in 2. odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-
A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 - ZSDU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07 - 
ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 21. 
člena Statuta Občine Laško  (UL RS, št- 79/2015 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na ___. 
seji dne __________ sprejme  

 

 

SKLEP O REDNI LIKVIDACIJI JAVNEGA ZAVODA 
z imenom 

Javni zavod Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, 
društva in ostale pravne osebe 

 

I. 

Občinski svet Občine Laško sklene, da se začne postopek likvidacije Javnega zavoda Sedmica 
Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe, 
s sedežem  Laško, s poslovnim naslovom Mestna ulica 2, 3270 Laško, vpisanega v Poslovni 
register Slovenije, z matično številko: 6057101000, z davčno številko: 55574211, ker so 
prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti zavoda, za katero je bil zavod ustanovljen. 

 

Edini ustanovitelj javnega zavoda je OBČINA LAŠKO, s sedežem Mestna ulica 2 (dva), 3270 
Laško, matična številka: 5874505000 (pet-osem-sedem-štiri-pet-nič-pet-nič-nič-nič), davčna 
številka z davčno številko: SI 11734612.  

 

II. 

Izvede se postopek redne likvidacije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o 
rednem prenehanju.  

 

Upnike se pozove, da v roku 30 (trideset) dni od objave tega sklepa na spletni strani Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) prijavijo svoje terjatve do 
javnega zavoda likvidacijskemu upravitelju javnega zavoda. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve 
do Javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, 
društva in ostale pravne osebe, s sedežem  Laško, s poslovnim naslovom Mestna ulica 2, 3270 
Laško – v likvidaciji na naslov ustanovitelja: Občina Laško, v roke likvidacijskemu upravitelju, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

 

III. 

Javni zavod Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in 
ostale pravne osebe nima zaposlenih oseb. 



 

 

Javni zavod Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in 
ostale pravne osebe ima poravnane vse poslovne obveznosti.  

 

IV. 

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Dragico Čepin, Pot na Kobivjek 11, 3270 Laško.  

Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register javni zavod uporablja naslednje ime oziroma 
skrajšano ime:  

Ime: Javni zavod Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, 
društva in ostale pravne osebe - v likvidaciji. 

 Skrajšano ime: Sedmica Laško - v likvidaciji, 

 

V. 

Premoženje Javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za 
zavode, društva in ostale pravne osebe, s sedežem  Laško, s poslovnim naslovom Mestna ulica 
2, 3270 Laško, vpisanega v Poslovni register Slovenije, z matično številko: 6057101000, z davčno 
številko: 55574211,  po končani likvidaciji prevzame ustanovitelj do celote premoženja.  

Stroške postopka likvidacije nosi Javni zavod Sedmica Laško, finančno-računovodske in 
svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe. 

Poslovne knjige, računovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku,  se 
bodo po končanem postopku redne likvidacije nahajale pri ustanovitelju OBČINI LAŠKO, s 
sedežem Mestna ulica 2, 3270 Laško.  

 

 

Številka: 477-01/2018 
V Laškem, __________ 
 
 
 

            Župan Občine Laško 
                Franc Zdolšek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


