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Na podlagi 6. člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15)
in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji …… redni seji, dne …….….. sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona odpiše višino odpusta dolgov s strani vrtca in osnovne šole.
Posamezni javni zavod lahko odpusti dolgove po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta
dolgov (Uradni list RS, št. 57/15 – v nadaljevanju zakon) dolžnikom, ki izpolnjujejo pogoje za
odpust dolga v skladu z zakonom, največ do skupne višine, kot sledi:
-

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona do skupne višine 3.409,09 €,

-

Osnovna šola Gornja Radgona do skupne višine 667,99 €.

ŽUPAN
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga
Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) v 6. členu določa, da
občina ustanoviteljica javnega zavoda določi, do katere višine lahko javni zavod odpusti dolgove.
2. Razlogi za sprejem sklepa
Občina Gornja Radgona je z Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije dne 23. 9. 2015
podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo odpusta
dolgov (Uradni list RS, št. 57/15 – v nadaljevanju zakon). S tem je postala podpornik projekta. V
projekt so lahko vključeni tudi vsi javni vrtci in osnovne šole, katerih občina ustanoviteljica je med
podporniki projekta.
Zakon v 6. členu določa, da v primeru, ko dolg dolžnika izvira iz naslova neplačila vrtca oziroma
šolske prehrane v osnovnih šolah, skleneta dogovor o odpustu dolga dolžnik in javni vrtec oziroma
osnovna šola, pri čemer pa občina ustanoviteljica določi, do katere višine lahko javni zavod odpusti
dolgove. V ta namen je občinska uprava osnovni šoli in vrtec zaprosila za podatke, o dolgovih, ki
pridejo v poštev za odpust (zapadli do 31. 12. 2013, brez upoštevanja cenzusov dolžnikov – ta
podatek je mogoče preveriti samo po prejemu vloge dolžnika).
Dolg, ki se lahko odpusti po zakonu, je veljavna denarna obveznost dolžnika do upnika in je na dan
31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev in glede katere v trenutku sklenitve dogovora med
upnikom in dolžnikom obstoji izvršilni naslov ali verodostojna listina ter zajema glavnico, obresti
in stroške.
Upravičenec do odpusta dolgov je po zakonu tisti dolžnik, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v
obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 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. Dolžnik
ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Predlog sklepa je pripravljen na podlagi podatkov, ki jih je občinska uprava prejela od posameznih
upnikov. Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova takih dolgov, ki bi prišli v poštev za odpis po
zakonu, nima, zato v sklepu ni navedena.
V kolikor bodo upniki posameznemu dolžniku odobrili odpust dolga, morata upnik in dolžnik
najkasneje do 31. 1. 2016 skleniti dogovor o odpustu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini
dolga, ki se bo odpustil.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
Javni zavod, ki neizvršljivosti dolgov niso že upoštevali v preteklih poslovnih obdobjih, bodo
odpust dolgov upoštevali pri rednem poslovanju zavoda v letu 2015. V kolikor bi javnim zavodom
iz tega naslova nastal primanjkljaj, jim bo Občina Gornja Radgona zagotovila sredstva v letu 2016.
Gornja Radgona, december 2015
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