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PRAVNA OSNOVA:

77. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB4,
14/13-popr. in 101/13) in 10. člen Odloka o proračunu občine
Kamnik za leto 2015 (Ur. list RS, št. 9/15 in 49/15)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik dovoli odpis:
1.

Terjatve do družbe Gross Kern d.o.o. v višini 2.257,75 € s pp.

2.

Terjatve do bivše najemnice stanovanja na Groharjevi 12 v Kamniku v višini 4.317,07 € s
pp.
Obrazložitev:

Zakon o javnih financah v 77. členu določa, da župan lahko do višine določene v odloku, s
katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatev. Na podlagi 10. člena Odloka o
proračunu občine Kamnik za leto 2015 (Ur. list RS, št. 9/15 in 49/15) župan lahko na
obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500
€, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da
stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z
izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine.
Na podlagi 6. in 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo) se v seznamih ne navaja dolžnika, ampak samo predmet
oziroma objekt, katerega najem predstavlja terjatev.
V nadaljevanju je podana obrazložitev terjatev, ki se predlagajo za odpis.

AD 1
Družba Gross Kern d.o.o. je imela v najemu poslovni prostor na Maistrovi ulici 18 v Kamniku
(dve pisarni v skupni izmeri 24,5 m2) od 1. 5. 2007 dalje. Zaradi neplačevanja najemnine in
obratovalnih stroškov je bil 29. 3. 2010 vložen predlog za izvršbo. Okrajno sodišče v Ljubljani
je 6. 5. 2010 izdalo potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi.
Dolžnik je bil dne 18. 11. 2010 izbrisan iz sodnega registra na podlagi določil Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Iz
441. člena ZFPPIIPP izhaja, da pravna oseba z izbrisom iz sodnega registra po 440. členu
preneha, kar pomeni, da izgubi sposobnost biti stranka v postopku. Občina Kamnik je 24. 12.
2010 vložila nov predlog za izvršbo zoper družbo Alkimist d.o.o. (družbenik družbe Gross
Kern d.o.o.), vendar je bila slednja 13. 12. 2011 tudi izbrisana iz sodnega registra.
Občina Kamnik je 26. 1. 2015 prejela sklep Okrajnega sodišča v Kamniku št. VL41585/2010,
iz katerega izhaja, da je sodišče izvršilni postopek ustavilo. Upoštevajoč navedeno, se
predlaga Občinskemu svetu Občine Kamnik odpis terjatve.

AD 2
Najemnica je z Občino Kamnik 1. 6. 1998 sklenila najemno pogodbo za najem občinskega
neprofitnega stanovanja na Groharjevi 12 v Kamniku. Dolžnica je Občini Kamnik na osnovi
pravnomočne in izvršljive sodbe Okrajnega sodišča v Kamniku opr. št. P 67/2000 z dne 8. 8.
2000 dolgovala 4.317,07 €. Izvršitelj je na podlagi sklepa o izvršbi 24. 3. 2003 izvršil dejanje
izpraznitve in izročitve nepremičnine upniku. Občinska uprava je 28. 10. 2003 Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posredovala poizvedbo o zaposlitvi dolžnice.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je 4. 11. 2003 občino seznanilo, da
dolžnica od 24. 7. 2003 ni v delovnem razmerju, zaradi česar izvršba na denarna sredstva ni
bila možna. Dolžnica je 26. 10. 2010 umrla, zato je Občina Kamnik Okrajnemu sodišču v
Kamniku posredovala dopis, da uveljavlja terjatev v zapuščinskem postopku po pokojni
dolžnici. Okrajno sodišče v Kamniku je na predlog občine opravilo zapuščinsko obravnavo in
8. 11. 2012 izdalo sklep o dedovanju, s katerim je upnico Občino Kamnik zaradi prijavljene
terjatve napotilo na pravdo, ker zakonita dedinja prijavljene terjatve občine ni priznala.
Dolžnica je bila solastnica nepremičnine (1/12) v vrednosti cca 2.500 €. Ker bi bili stroški
pravde nesorazmerni s koristjo, se predlaga Občinskemu svetu Občine Kamnik odpis
terjatve.
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