
Odpis dolgov – 
obvestilo in navodilo Občine Brežice javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice 

 
 
1. Obveščamo vas, da je župan Občine Brežice Ivan Molan v avgustu podpisal aneks k sporazumu o 

izvedbi odpusta dolgov, na podlagi katerega smo zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina 
Brežice, postali upniki na podlagi tega zakona. 

2. Obrazec PREDLOG ZA SKLENITEV DOGOVORA O ODPISU DOLGA je na voljo od 3. 8. 2015 na 
spletni strani www.paketpomoci.si, v fizični obliki pa tudi na MDDSZ, Centrih za socialno delo, 
Rdečem križu Slovenije, Slovenski Karitas ter na Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 

3. Na voljo so tri vrste obrazcev oz. predlogov. Dolžniki vrtcem in šolam oddajo predlog na obrazcu 
PREDLOG ZA SKLENITEV DOGOVORA O ODPISU DOLGA ZA PODJETJA/VRTCE IN OSNOVNE 
ŠOLE. 

4. Dolžniki lahko predloge za odpust dolga oddajo med 3. 8. 2015 in 31. 10. 2015, upnik pa mora 
skleniti dogovor o odpustu dolga do 31. 1. 2016. Sam postopek odpisa se lahko opravi tudi 
kasneje.  

5. Podjetja bodo sama določila vsoto dolgov, ki jih bodo odpustila (ali bodo posamezniku odpustila 
del dolga ali celotni dolg), saj je to diskrecijska pravica podjetja. Javnim vrtcem in šolam pa bo 
skupno višino odpustov dolgov določila Občina kot ustanoviteljica. O višini odpisa dolgov se 
bodo javni zavodi in ustanoviteljica (Občina Brežice) dogovorili na posebnem sestanku, ki bo v 
prvi polovici novembra 2015, torej po preteku roka za oddajo predlogov.  

6. Pritožba prosilcev na odločitev ni možna, saj ne gre za postopek po ZUP-u. Posamezniki bodo 
lahko odločitev izpodbijali pred pristojnim civilno pravdnim sodiščem. 

7. Pogoji za odpust dolga po zakonu so: 
a) Dolžnik – fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 
2015 prejemnik/-ca katere od spodaj navedenih pomoči ali dodatka: 
- denarne socialne pomoči 
- varstvenega dodatka  
- veteranskega dodatka  
- otroškega dodatka iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda  
- otroškega dodatka iz 3. dohodkovnega razreda in je hkrati katerakoli oseba navedena v 

odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oz. dodatka za 
veliko družino. 

b) Dolžnik je tudi oseba, ki je navedena v odločbi o pravici do denarne socialne pomoči, 
varstvenega dodatka oz. otroškega dodatka in se njeni dohodki in premoženje upoštevajo pri 
ugotavljanju materialnega položaja v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev (t. i. 
povezane osebe). 

       c ) Dolžnik ne more biti oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja. 
8. Odpisuje se: 

- neplačilo vrtca, 
- neplačilo šolske prehrane. 

9. Kako državljani oddajo vlogo? 
- Izpolnjen obrazec (točka 2) prinesejo na zavod osebno ali ga pošljejo po pošti na zavod, kjer 

imajo dolg v obdobju med 3. 8. 2015 in 31. 10. 2015. 
- Potrebna je ena vloga za eno vrsto dolga. Če je dolg pri različnih zavodih, je potrebno vložiti 

več vlog (za vsak vrtec oz. šolo  posebno vlogo). 
- Kasnejših vlog se ne upošteva, prav tako se ne upoštevajo e-vloge. 
10. Vrtec oz. šola preko posebne elektronske baze ugotovi upravičenost dolžnika do odpusta 

dolga. Predlogi za sklenitev dogovora o odpustu dolga se obravnavajo po vrstnem redu 
prispetja oz. prejema predloga. 

http://www.paketpomoci.si/


11. Vrtec oz. šola pozove dolžnika, naj se zglasi za sklenitev dogovora o odpustu dolga ali pa mu 
dogovor pošlje po pošti. Upnik in dolžnik se dogovorita o odpustu dolga in znesku najkasneje 
do 31. 1. 2016. 


