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POROČEVALEC:           Darko Sagmeister 
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PRAVNA PODLAGA:     Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa 
odpustov dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) 
Obligacijski zakonik (Uradni list RS – UPB1, 
št. 97/07) 
Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj 
Gradec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15, 
41/15) 
Statut Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS – UPB2, 87/15)  

                                      

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Mestne občine Slovenj 
Gradec sprejme sklep, da se na področju 
odprtih dolgov za najemnine neprofitnih 
stanovanj do 31. 12. 2013, upravičenim 
vlagateljem odpiše dolg v celotni višini 
12.249,60 EUR. 
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Številka: 122-0017/2015 
Datum: 27. 11. 2015 
 
 
SVETNICAM IN SVETNIKOM OBČINSKEGA SVETA  
MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC 
 
 
 
Zadeva: SKLEP O VIŠINI ODPUSTA DOLGOV NA PODROČJU PLAČIL NAJEMNIN ZA NEPROFITNA 
STANOVANJA 
 
Mestna občina Slovenj Gradec in JKP Komunala Slovenj Gradec sta dne 20. 7. 2015 z Vlado Republike 
Slovenije, na podlagi sprejetega Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov-ZPIUOD (Uradni 
list RS št. 57/2015), podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov. 
 
Na podlagi tega sporazuma se dolgovi, ki se nanašajo na plačilo: 
 

- komunalnih storitev (voda, smeti), 
- vrtca, 
- šolske prehrane v osnovnih šolah, 
- najemnine neprofitnega stanovanja, 
- komunalnega prispevka , 
- nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča , 

 
delno (ali v celoti) odpustijo tistim občankam oziroma občanom (v nadaljevanju: dolžnikom), ki so bili 
kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemniki: 
 

- denarne socialne pomoči ali 
- varstvenega dodatka ali 
- veteranskega dodatka ali 
- otroškega dodatka iz 1. oziroma drugega 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. 
 

Dolžniki prav tako niso smeli biti osebe, nad premoženjem katerih se vodi postopek osebnega stečaja 
po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. 
 

Predlog za delni odpust dolga so lahko dolžniki vložili pri posameznem upniku od 1. 8. 2015 do 31. 
10. 2015, upnik pa je nato preveril izpolnjevanje pogojev za odpust dolga po zakonu in sporazumu, ki 
urejata pogoje za izvedbo ukrepa odpustov dolgov.  
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Mestna občina Slovenj Gradec je bila tako pristojna, da rešuje vloge vlagateljev, ki so se nanašale na 
odpust dolga iz naslova najemnine neprofitnega stanovanja, komunalnega prispevka in nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
V zvezi s tem je občanke oziroma občane je Mestna občina Slovenj Gradec še posebej obvestila, da se 
pri odpustu dolga iz naslova najemnine neprofitnega stanovanja, komunalnega prispevka in 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plača dohodnina, ker za navedene obveznosti, ne velja 
posebna davčna obravnava po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Odpust dolga, ki 
ni izrecno opredeljen v predmetnem zakonu, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), šteje kot 
drug dogodek, katerega morajo občanke oziroma občani kot zavezanci za plačilo dohodnine, navesti 
v napovedi dohodnine. 
 
Pri Mestni občini Slovenj Gradec smo vse prispele vloge vlagateljev, ki so se nanašale na odpust dolga 
iz naslova najemnine neprofitnega stanovanja, komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, preverili in ugotovili, da trije vlagatelji na področju plačila najemnine 
neprofitnega stanovanja, ustrezajo kriterijem za odpust dolga. 
 
Odprti dolgovi za najemnino neprofitnega stanovanja se nanašajo na: 

- najemnino v višini 11.905,53 EUR ter 
- NUSZ v višini 344,07 EUR  

in znašajo skupno 12.249,60 EUR. 
 

Občinskemu svetu Mestne občine Slovenj Gradec tako predlagamo, da sprejme sklep, da se na 
področju odprtih dolgov za najemnine neprofitnih stanovanj za obdobje do 31. 12. 2013, 
upravičenim vlagateljem odpiše dolg v celotni višini 12.249,60 EUR. 

 
 
Pripravila: 
mag. Mateja Tajnšek 
 
 
Vročiti: 

- na naslov – 1x, osebno 
- v spis, tu – 1x 
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