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 Sklep o odpisu terjatev 
 

PREDLAGATELJ 
GRADIVA: 

 Župan, Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.  
 
 

VSEBINA GRADIVA: 
 

 − sklep z obrazložitvijo 
− poziv  
− prošnja za odpis dolga 
− potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje 
 

POROČEVALEC/CI: 
 
 

 Kristina Kmetec, svetovalka 
 

PRIPRAVLJAVEC/CI 
GRADIVA: 
 

 Kristina Kmetec, svetovalka 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o odpisu terjatve MOJ TV Dejan 
Čegovnik s. p., Mariborska cesta 65/a, 2352 Selnica ob Dravi v višini 1.467,24 EUR. 
 
 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 

 
 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 



 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 27/2008–Odl. US, 
76/2008, 100/2008-Odl. US in 79/2009, 14/2010-Odl US, 51/2010 in 84/2010-Odl. US), 3. odstavka 
77. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4), in 16. člena Statuta Občine 
Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, na svoji … redni seji 
dne, ..., sprejel 

 

S K L E P  

o odpisu terjatve MOJ TV Dejan Čegovnik s. p., Mariborska cesta 65/a, 2352 Selnica ob 
Dravi 

I. 

Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o odpisu terjatve MOJ TV Dejan Čegovnik 
s.p., na naslovu Mariborska cesta 65/a, 2352 Selnica ob Dravi, iz naslova povrnitve prejetih 
sredstev po javnem razpisu sofinanciranih materialnih in nematerialnih investicij v višini 1.467,24 
EUR (z besedo: tisoč štiristo sedeminšestdeset evrov 24/100), kar predstavlja glavnico in 
pripadajoče obresti na dan 7. 7. 2011 skladno z določili pogodbe št. 430-10/2008 05. 

 

II. 
S tem sklepom se odpiše terjatev do MOJ TV Dejan Čegovnik s. p., na naslovu Mariborska cesta 
65/a, 2352 Selnica ob Dravi, iz naslova povrnitve prejetih sredstev po javnem razpisu 
sofinanciranih materialnih in nematerialnih investicij. 
 

III. 

Ta sklep velja z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Selnica ob Dravi. 
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Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 

ŽUPAN 



 

 

Obrazložitev 

MOJ TV Dejan Čegovnik s. p. je za namen pospeševanja razvoja in nastajanja podjetij na območju 
občine pridobil proračunska sredstva kot delež stroškov po javnem razpisu za sofinanciranje 
materialnih in nematerialnih investicij v letu 2008. S podpisom pogodbe št. 430-00010/2008 05 (4. 
člen) se je prejemnik zavezal, da bo ostala sofinancirana investicija v lasti prejemnika sredstev 
najmanj 3 leta. Po dveh letih poslovanja je dne, 4. 2. 2010 podjetnik MOJ TV Dejan Čegovnik s. p. 
zaprl podjetje zaradi likvidnostnih težav (Ajpes, št. 316-07-00685-2010/2). 

S prenehanjem dejavnosti pred iztekom pogodbeno določenega roka, je posledično podjetnik 
dolžan vrniti sredstva po citirani pogodbi v celoti, skupaj s pripadajočimi obrestmi po medbančni 
referenčni obrestni meri 6 mesečnega EURIBOR-ja veljavni na dan, ko je sredstva prejel, in sicer 
za celotno obdobje od dneva prejema sredstev. Znesek terjatev tako znaša 1.467,24 EUR. 

Občinska uprava je ob rednem preverjanju izpolnjevanja pogojev javnega razpisa vzpostavila stik z 
bivšim samostojnim podjetnikom MOJ TV Dejanom Čegovnikom. V mesecu juliju 2011 je 
imenovani tudi pismeno zaprosil Občino Selnica ob Dravi, da upošteva novo situacijo in odpiše 
terjatev za sofinancirana nabavljena sredstva.  

Kot razlog za zaprtje je navedel izgubo sofinanciranja dejavnosti in kot fizična oseba ni imel vpliva 
na drugačen razplet dogodkov, saj bi v nasprotnem primeru zabredel v še večje težave. Prijavljen 
je na Zavodu za zaposlovanje in zagotavlja, da terjatve iz naslova sofinanciranja materialne in 
nematerialne investicije ni zmožen poravnati.  

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4) v tretjem odstavku 77. člena določa, da se 
lahko odpiše plačilo terjatve, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali 
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Nadalje 
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/2011) v 9. členu določa, da lahko župan 
odpiše plačilo dolga v letu 2011 do višine 100,00 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati. Ker gre za terjatev, ki presega določeno višino (1.467,24 EUR), o 
njenem odpisu odloča Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, ki mu predlagamo sprejem sklepa v 
navedeni vsebini.  
 
Priloge: 
− poziv  
− prošnja za odpis dolga 
− potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje 


