Spoštovani starši,
Občina Radeče, naša ustanoviteljica, je pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov.
Odpust dolgov je namenjen socialno šibkim, ki jih je ekonomska kriza najhuje prizadela. Zato
jim želimo ponuditi priložnost, da se lahko čim prej spet postavijo na noge.
Zato so jasno določeni tudi kriteriji, saj država ne želi spodbujati kulture neplačevanja.
Odpisujejo se dolgovi iz naslova ne plačila šolske prehrane.
Dolg je po zakonu veljavna in izvršljiva denarna obveznost dolžnika do JZ OŠ Marjana Nemca
Radeče in je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12 mesecev, za njega pa obstaja izvršilni
naslov ali verodostojna listina.
Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6.
2015 prejemnik:
- denarne socialne pomoči ali
- varstvenega dodatka ali
- veteranskega dodatka ali
- otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
- otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nega
otroka oziroma dodatka za veliko družino.
Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so naveden v odločbah o pravici do
denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.
Dolžnik po zakonu ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek
osebnega stečaja.
V kolikor vam bomo odpis odobrili, bosta dolžnik in JZ OŠ Marjana Nemca Radeče najkasneje
do 31. 1. 2016 sklenila dogovor o odpusti dolga, v katerem se bosta dogovorili tudi o višini
dolga, ki se bo odpisal. Pritožba na odločitev ni možna, saj gre za postopek po ZUP-u,
posamezniki bi lahko odločitev izpodbijali le pred pristojnim civilno pravdnim sodiščem.
Tako je pravica dolžnika da vlogo odda osebno ali po pošti na naš naslov in sicer od 3. 8.
2015 do 31. 10. 2015.
Obrazci za odpis dolgov so od 3. 8. 2015 na spletnem mestu
http://www.paketpomoci.si/pdfs/predlog-za sklenitev-dogovora-o-odpustu-dolga.pdf
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v tiskani obliki pa na Centru za socialno delo
Laško, Rdečem križu, Karitas in zvezi prijateljev mladine Slovenije.
Vsa dodatna pojasnila in informacije o ukrepu so na voljo na posebni spletni strani
www.paktepomoci.si ali po telefonu 080 20 02.
Katja Selčan,
ravnateljica

