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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 
ZADEVA: PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV IZ NASLOVA NAJEMNIN IN ZAKONSKIH 

ZAMUDNIH OBRESTI 

 

Družba Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj kot upravnik stanovanj in poslovnih 

prostorov v lasti Mestne občine Kranj in Mestna občina Kranj sama v svojih evidencah še vedno 

vodi odprte terjatve iz naslova neprofitne najemnine za  dolžnike, ki v občinskih stanovanjih ne 

prebivajo več.  

Mestna občina Kranj v svojih evidencah vodi odprto terjatev zoper dolžnika Šport commerce 

d.o.o. iz naslova najema poslovnega prostora na bazenu in stroške telefona. 

Tretji odstavek 77. člena Zakona o javnih financah  (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 

79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 

14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12) 

 določa, da 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 ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče 

izterjati. 

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012 (Uradni list RS št. 104/2011) v 10. členu 

(odpis dolga) določa, da župan lahko dolžniku odpiše dolg ali del dolga do višine 1.000,00 

EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah. 

Glede na navedeno mora za terjatve, ki presegajo znesek 1.000,00 EUR Svet Mestne občine 

Kranj sprejeti sklep o odpisu terjatev, ki presegajo županu dana pooblastila. 

 

Na podlagi določil 6. točke 6. člena, prvega odstavka 8. člena in prve točke 9. člena Zakona o 

varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004, 113/2005, 51/2007 in 67/2007) se v 

predlogu ne navaja dolžnika ampak samo predmet oziroma objekt, katerega najem predstavlja 

terjatev. 

 

S tem predlogom gre za odpis dolga iz naslova najemnin in zakonskih zamudnih obresti za 

neplačano najemnino, ki presegajo znesek 1.000,00 EUR na posameznega dolžnika. 

Pri osebah, katerih dolg se nanaša na neplačano neprofitno najemno gre za dolžnike, ki so bili 

prisilno izseljeni na podlagi izvedenega sodnega postopka na odpoved najemne pogodbe, 

izpraznitev in izročitev nepremičnine in v občinskem stanovanju dejansko ne prebivajo več. 

Predmetni dolg se računovodsko ponavlja iz leta v leto, terjatve so neizterljive zaradi smrti  

nekaterih dolžnika. 

Pri družbi Šport commerce gre za dolžnika, ki je bil izbrisan iz sodnega registra v letu 2008, 

izterjava ni več možna. 

 

 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999093000|RS-79|12394|3758|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000122900|RS-124|13693|5204|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001101000|RS-79|8056|4108|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002040500|RS-30|2639|1253|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002121800|RS-110|13138|5389|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002062800|RS-56|5850|2759|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700|RS-127|13901|5348|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007021600|RS-14|1538|600|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008111900|RS-109|14353|4692|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009062900|RS-49|6722|2428|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010051400|RS-38|5251|1847|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122900|RS-107|16552|5582|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011123100|RS-110|14999|4999|O|


 

 

Seznam dolžnikov, katerih terjatve predlagamo za odpis: 

 

1. terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu Ulica Juleta Gabrovška 21, v Kranju v 

višini 3.163,06 EUR s pp , dolžnik je bil deložiran in je umrl. 

 

ŠT. IZVRŠBE ZNESEK OBDOBJE 

I 2002/02100    326,57 €  od 27.2.2001 do 30.6.2002 

I 2006/3429      668,20 €  od 31.08.2004 do 24.11.2006 

VL 127095/2008      397,91 €  od 22.12.2006 do 24.11.2008 

VL 126761/2008    424,98 €  od 22.12.2006 do 24.11.2008 

VL 210904/2010     527,91 €  od 24.12.2008 do 24.10.2010 

VL 204907/2010    817,49 €  od 24.12.2008 do 24.10.2010 

 

2. terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu Savska cesta 54, v Kranju v višini 

898,78 EUR s pp,  ki se nanaša na obdobje od januarja 1996 do junija leta 1999, št. izvršbe I 
227/2002. 
Dolžnik je umrl, ni zapustil premoženja, zato izterjava ni možna. 

3. Terjatve do bivšega najemnika poslovnih prostorov na bazenu, v višini 8.595,62 EUR s pp, 

ki se nanaša na leto 1996, št. izvršbe Ig 98/01016. Dolžnik je bil v letu 2008 izbrisan iz 

sodnega registra, izterjava ni več možna. 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj dovoli odpis: 

 

1. terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu Ulica Juleta Gabrovška 21, v 

Kranju v višini 3.163,06 EUR s pp , 

2. terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu Savska cesta 54, v Kranju v 

višini 898,78 EUR s pp. 

3. terjatve do bivšega najemnika poslovnih prostorov na bazenu, v višini 8.595,62 EUR 

s pp. 

 

 

Pripravila: 

Milojka Ažman, univ. dipl. prav. 

Višja svetovalka 

 

 

 

 

Boštjan Gradišar, univ. dipl. ing. arh.   Mohor Bogataj 

Načelnik Urada za okolje                        Župan 

in prostor  


