
   OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 

Številka: 600 - 15/2009 
Datum: 24. 12. 2010 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: SPREMEMBE CENIKA  UPORABE ŠOLSKIH PROSTOROV V OBČINI LAŠKO 
 
Gradivo pripravil:  
Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo:  
Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
 
Gradivo so obravnavali: 
Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 1. 12. 2010 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
- 21. člen Statut občine Laško (Uradni list RS, številka 99/2007). 
 
Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Laško sprejema Cenik uporabe šolskih prostorov v Občini Laško 
v predloženi vsebini. 

 
2. Cenik uporabe šolskih prostorov v Občini Laško začne veljati naslednji dan po 

sprejetju na Občinskem svetu. 
 

 
Obrazložitev: 
 

V letošnjem letu je bila izgrajena Podružnična šola Šentrupert, ki v dosedanjem 
Ceniku uporabe šolskih prostorov v Občini Laško ni bila upoštevana. V ceniku ni bila do 
sedaj upoštevana gospodinjska učilnica in večnamenski prostor (npr. jedilnica). V 
gospodinjski učilnici so gospodinjski stroji, zato je cena 1,5 navadne učilnice, jedilnica pa ima 
velikost dveh učilnic, zato je cena 2,0 navadne učilnice. Pri ostalih najemninah se je izkazalo, 
da je cena za računalniško učilnico previsoka, zato jo sedaj znižujemo. Prav tako 
odpravljamo dvakratno ekonomsko ceno za komercialni najem, saj se je v praksi izkazalo, da 
je previsoka. 

 
 
 
Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 

 
 
 
Priloga:  
- predlog Cenika uporabe šolskih prostorov v Občini Laško 



                                                                                                           
PREDLOG CENIKA 

 
CENIK UPORABE ŠOLSKIH PROSTOROV V OBČINI LAŠKO 

 
 

 
ŠOLSKI PROSTOR, ki je predmet najema 

CENA UPORABE 
(60 min) brez DDV 

Klasična učilnica:  
- za izvajanje dejavnosti za otroke 4,00 € 
- za izvajanje dejavnosti za odrasle 8,00 € 
  
Računalniška učilnica 20,00 € 
  
Gospodinjska učilnica 12,00 € 
  
Večnamenski prostor 16,00 € 
  
Telovadnica PŠ Debro  
- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Laško 13,00 € 
-  ekonomska cena  26,00 € 
Telovadnica OŠ Primoža Trubarja Laško  
- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Laško 11,00 € 
-  ekonomska cena  22,00 € 
Telovadnica OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice  
- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Laško 9,00 € 
-  ekonomska cena  18,00 € 
Telovadnica PŠ  Sedraž, PŠ Jurklošter, PŠ Šentrupert  
- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Laško 8,00 €  
-  ekonomska cena  16,00 € 
Mala telovadnica (galerija) OŠ Primoža Trubarja Laško  
- za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Laško 
in upokojence 

4,50 €  

-  ekonomska cena  9,00 € 
 
 

Ob dnevih izven časa šolskega pouka se mora k ceni prišteti 14,00 EUR 
(strošek tehničnega osebja). 
 


