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PREDLOG SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša z odpisom terjatve Sonji Leskovar s. 
p., Sp. Boč 24, Selnica ob Dravi v višini 912,88 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 
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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), 3. odstavka 77. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 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 

 

 

SKLEP 

o odpisu terjatve Sonji Leskovar, s. p., Spodnji Boč 24, 2352 Selnica ob Dravi 

 

 

I. 

Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o odpisu terjatve Sonji Leskovar, s. p. na naslovu 
Spodnji Boč 24, 2352 Selnica ob Dravi, iz naslova povrnitve prejetih sredstev po javnem razpisu za 
sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v višini 912,88 EUR (z besedo: devetstodvanajst 
evrov 88 stotinov), kar predstavlja glavnico in pripadajoče obresti na dan 15. 2. 2010 skladno z določili 
pogodbe št. 430-20/2007-2. 

 
II. 

Ta sklep začne velja z dnem, ko ga sprejem Občinski svet Občine Selnica ob Dravi. 
 

 

Številka: 406-00001/2010 
Datum:  

 

 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 

ŽUPAN 
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Obrazložitev 

 

Sonja Leskovar je za namene samozaposlitev (s. p.) pridobila proračunska sredstva po javnem razpisu za 
sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v letu 2007. S podpisom pogodbe št. 430-
20/2007-2 (5. čl. 2. alineja) se je prejemnica zavezala, da bo opravljala dejavnost, za katero je prejela 
nepovratna finančna sredstva za samozaposlitev (833,34 EUR), najmanj 12 mesecev v eni izmed oblik 
registracije na podlagi Zakona o gospodarskih družbah. Po šestih mesecih poslovanje je samostojna 
podjetnica zaradi zdravstvenih težav prenehala z dejavnostjo. 

S prenehanjem dejavnosti in posledično s prenehanjem samozaposlitve pred iztekom pogodbeno 
določenega roka, je bila podjetnica dolžna vrniti sredstva dodeljena po citirani  pogodbi v celoti, skupaj s 
pripadajočimi obrestmi po medbančni referenčni obrestni meri 6 mesečnega EURIBOR-ja veljavni na dan, ko 
je sredstva prejela, in sicer za celotno obdobje od dneva prejema sredstev. Znesek terjatev tako znaša 
912,88 EUR. 

Občinska uprava je ob rednem preverjanju izpolnjevanja pogojev javnega razpisa v tem času večkrat 
brezuspešno iskala stik s podjetnico. V mesecu januarju 2010 je imenovana zaprosila Občino Selnica ob 
Dravi za izredno denarno pomoč in priložila vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo upravičenost do pomoči. Ob 
tem smo z imenovano opravili razgovor in ugotovili, da dolga iz naslova subvencije za samozaposlitev ni 
zmožna poravnati niti nima unovčljivega premoženja. 
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - 
ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 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 neunovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Nadalje Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi (MUV, 
št. 34/2009) v 9. členu določa, da lahko župan odpiše plačilo terjatve v letu 2010 do višine 100,00 EUR, če bi 
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Ker gre za terjatev v višini 912,88 EUR, o 
njenem odpisu odloča Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, ki mu predlagamo sprejem sklep v navedeni 
vsebini. 
 

Pripravila: 

Kristina KMETEC, svetovalka 


