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ZADEVA: Soglasje k

I.

podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM



IV.

Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št.
57/15),
Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11).

NAMEN, CILJI SPREJEMA

V mesecu avgustu je pričel veljati Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (v
nadaljevanju ZPIUOD), ki omogoča odpust dolgov dolžnikom, ki izpolnjujejo pogoje iz
navedenega zakona. V skladu z določbami ZPIUOD je dolžnik fizična oseba, 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 na veliko družino.

Dolžnikom se lahko odpiše dolg, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12 mesecev. Za
izvedbo odpisa dolga je predhodno potrebno skleniti pisni sporazum med Vlado Republike
Slovenije in upniki, ki pristopijo k ukrepu odpusta dolgov. Če dolg dolžnika izvira iz
neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovni šoli občina, ki je ustanoviteljica javnega
zavoda, določi, do katere višine lahko javni zavod odpusti dolgove. Skupni dolg občanov
zaradi neplačila vrtca in šolske prehrane je ocenjen na 7.757,15 EUR od tega ima največ
terjatev Vrtec »Otona Župančiča », in sicer v višini 7.450,11 EUR.
Glede na navedeno predlagamo, da vrtec in osnovna šola, lahko v skladu s ZPIUOD odpustita
dolg do višine 50,00 EUR na posameznega dolžnika, kot je določeno v 4. členu ZPIUOD v
primeru odpisa zapadlih neplačanih davčnih obveznosti.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Dejanska višina odpisanega dolga pri posameznem javnem zavodu bo znana konec januarja
2016, ko se izteče zakonski rok za sklenitev dogovorov o odpustu dolgov. V kolikor bi
odpisan dolg ogrozil poslovanje javnega zavoda, bo občina problematiko reševala v skladu s
svojimi ustanoviteljskimi pravicami.

VI.

PREDLOG SKLEPA

V zvezi z navedenim predlagamo, da občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem
razpravlja ter sprejme naslednja sklepa:

S K L E P št. 1
Občinski svet Občine Poljčane soglaša, da župan Stanislav Kovačič, podpiše Sporazum o
izvedbi odpusta dolgov.
S K L E P št. 2
Občinski svet Občine Poljčane dovoljuje, da osnovna šola in vrtec (upnika), katerih
ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Poljčane, lahko odpustita dolg do višine 50,00
EUR na posameznega dolžnika.
S spoštovanjem,

Župan
Stanislav Kovačič

