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Na podlagi 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

Odpiše se dolg iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja v lasti Občine Gornja Radgona
v skupni višini 35.199,89 €.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11UPB4 (14/13popr.), 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617) lahko župan 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 terjatve. Na podlagi Odloka o
proračunu občine Gornja Radgona lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine
4.000,00 €, ki ga ima posamezni dolžnik do Občine Gornja Radgona, kar pomeni, da je za
odpis dolgov, ki za posameznega dolžnika znašajo nad 4.000,00 € pristojen občinski svet.
Občina Gornja Radgona predlaga odpis neizterljivih terjatev v višini 35.199,89 € iz naslova
zapadlih in neplačanih najemnin pri dolžnikih, ki so imeli v najemu neprofitna stanovanja in
terjatev ni bilo mogoče izterjati, zato smo najemnike v letu 2013 deložirali. Gre za skupno tri
takšne dolžnike, in sicer za odpis dolga dolžnika A v višini 8.925,47 €, dolžnika B v višini
5.836,78 € in dolžnika C v višini 20.437,64 €.
Na podlagi navedenega predlagamo, da občinski svet sprejme sklep o odpisu dolga iz naslova
neizterljivih najemnin za stanovanja v lasti Občine Gornja Radgona v višini 35.199,89 €.
V skladu z mnenjem Informacijskega pooblaščenca št. 0712-821/2008/2 z dne 11. 12. 2008 se
lahko občinskemu svetu sicer posredujejo statistični podatki glede neplačnikov stanovanj v
lasti občine (število dolžnikov, skupna višina primanjkljaja, ukrepi), nikakor pa ne tudi
konkretne podatke o imenih in priimkih dolžnikov. Zakon o varstvu osebnih podatkov v 3.
členu namreč določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu
primerni glede na namene, za katere se zbirajo in obdelujejo. Namen vplivati na plačilno
disciplino vsekakor ni zadostna podlaga, na kateri bi Zakon o varstvu osebnih podatkov
dopuščal obdelavo osebnih podatkov.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in
sprejme v predloženi vsebini.
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