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Številka: 3525-0122/2021/2021 • Hrastnik, 9. 12. 2021  

 
 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE HRASTNIK 

 
ZADEVA: POROČILO O NEIZTERLJIVIH TERJATVAH DO NAJEMNIKOV STANOVANJ IN POSLOVNIH 
PROSTOROV V LASTI OBČINE HRASTNIK S PREDLOGOM SKLEPA ZA ODPIS  
 

Namen:  Obravnava in sprejem 

Pravna podlaga:  

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 

• Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – 
ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 
54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B in 36/21)),  

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), 

• Odlok o proračunu Občine Hrastnik za leto 2021 (UVZ, št. 37/20),         

• Statut občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17). 
 
 
Predlagatelj:  Marko Funkl, župan 
                              
Poročevalec: Sebastjan Landekar, strokovni sodelavec VII/1 za področje upravljanja s premoženjem 
 
Predlog sklepa: 
 
1. Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj 

in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik na dan 31.12.2016. 
2. Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov 

v lasti Občine Hrastnik v skupni višini 18.077,45 €, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku 
Komunala Hrastnik d.o.o, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik. 

 
 
Priloge: 

- Poročilo o neizterljivih terjatvah iz naslova neplačanih najemnin za stanovanja v lasti Občine 
Hrastnik – predlog za odpis terjatev, št. 584/2021-so, z dne 17.11.2021, Komunala Hrastnik 
d.o.o.; 

- Poročilo o neizterljivih terjatvah iz naslova neplačanih najemnin za poslovne prostore v lasti 
Občine Hrastnik – predlog za odpis terjatev, št. 586/2021-so, z dne 17.11.2021, Komunala 
Hrastnik d.o.o.. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 67.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člen 
Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17)  je  Občinski svet občine Hrastnik  na _______. 
redni  seji, dne  ___________  sprejel naslednji 

 

SKLEP 

1. 

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti 

občine Hrastnik na dan 31.12.2016. 

2. 

Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v 

lasti Občine Hrastnik v skupni višini 18.077,45 €, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku 

Komunala Hrastnik d.o.o., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik. 

3. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja, velja pa od 1.1.2022 dalje. 

  

ŽUPAN 

Marko FUNKL 

 

 

Vročiti: 

- Komunala  Hrastnik d.o.o., 

- Oddelek za razvoj, premoženjske in pravne zadeve, 

- Oddelek za proračun, finance in administrativne zadeve. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) v tretjem odstavku 77. 
člena določa, da se lahko odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino 
terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.  
Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2021 (UVZ, št. 37/20) pa v 15. členu določa, da lahko župan v 
letu 2021 odpiše plačilo dolga do skupne višine 10.000,00 EUR, v primerih pa, ko gre za dolg, ki presega to 
višino, je za odpis skladno z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 67.a členom ZJF pristojen Občinski svet Občine Hrastnik. V skladu s 
346. členom Obligacijskega zakonika (U.l RS, št. 97/07, OZ –UPB1, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 
terjatve zastarajo v petih letih, če ni z zakonom določen za zastaranje drugačen rok.  
 
Iz poročila upravnika stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine, Komunale Hrastnik d.o.o., je 

razvidno, da znašajo neizterljive terjatve iz naslova najemnin na dan 31.12.2016 skupaj 18.077,45 €. 

Upravnik je  zoper navedene dolžnike v prejšnjih letih vlagal izvršilne predloge, vendar poplačilo dolgov 

zaradi različnih vzrokov ni bilo uspešno (nezaposlenost, socialni problemi, prejemniki denarnih prejemkov, 

ki so izvzeti iz izvršbe, umrli…).  

Občina Hrastnik je v okviru svojih pristojnosti zoper dolžnike vlagala tudi predloge za odpoved najemnega 

razmerja ali pa jim omogočala preseljevanje v cenejša stanovanja. Nekateri dolžniki so se v tem času tudi 

odselili (preselitev izven države), ali pa umrli. Po navedbah upravnika stanovanj, Komunale Hrastnik d.o.o., 

so bile za izterjavo dolgov uporabljene vse pravne možnosti, a do poplačila zapadlih obveznosti ni prišlo. 

Vsa dokumentacija o postopkih izterjave se nahaja v arhivih upravnikov. 

Prav tako je notranja državna revizorka po opravljeni reviziji poslovanja Občine Hrastnik za leto 2014 

opozorila, da je potrebno na osnovi veljavne zakonodaje redno odpisovati zastarane terjatve. 

Iz priloženih poročil upravnikov so razvidne višine neizterljivih terjatev iz naslova najemnin, katerih 

posamezne vrednosti znašajo od 23,40 € do 4.304,49 €, vseh dolžnikov pa je 34.   

Vložene izvršbe s strani upravnika se ne brišejo iz evidenc izvršb, saj se za te sodišču ne predlaga umika 

izvršilnega predloga in se v primeru, da se dolžnik zaposli oziroma da pride do kakršnega drugega 

denarnega priliva prejeta sredstva preko upravnika vrnejo v proračun občine.  

Občinskemu svetu Občine Hrastnik predlagamo, da obravnava poročilo o neizterljivih terjatvah do 
najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik na dan 31.12.2016 in sprejme 
predloženi sklep v predlagani vsebini.                                                     

 
Župan Občine Hrastnik 
        Marko Funkl 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865













