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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 6.
člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica določa, da se v skladu z Zakonom o pogojih za
izvedbo ukrepa odpusta dolgov odpustijo dolgovi iz naslova neplačila vrtca oz. šolske
prehrane v vrtcih in osnovnih šolah, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova
Gorica, v posameznem javnem zavodu do višine, kot sledi:

JAVNI ZAVOD
Vrtec Nova Gorica
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
Osnovna šola Solkan
SKUPAJ

Zapadle terjatve do 31.12.2013
1.700,48
321,31
2.224,14
79,79
4.325,72

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 122-12/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 122-12/2015-37
Nova Gorica, 30. novembra 2015
OBRAZLOŽITEV
1.8.2015 je začel veljati Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list
RS, št. 57/15), ki določa tudi vrste dolgov in načine, na podlagi katerih država ter vrtci in
osnovne šole odpišejo svoje terjatve.
Upnik je lahko po tem zakonu tudi država ter tisti vrtci in osnovne šole, ki so javni zavodi
in katerih ustanoviteljica je občina, ki je podpisnica sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.
Mestna občina Nova Gorica je pristopila k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov,
ki je bil podlaga za sodelovanje pri ukrepu odpusta dolgov.
S sodelovanjem v projektu izražamo odgovornost in skrb za našo skupno prihodnost.
Mestna občina Nova Gorica je k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov pristopila
kot ustanoviteljica vrtcev in osnovnih šol, ki tako lahko uveljavljajo določbe Zakona o
pogojih za izvedbo ukrepov odpusta dolgov in odpisujejo dolgove v skladu z navedenim
zakonom iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah.
V spodnji tabeli so prikazani podatki o višini posameznih upravičenih zneskov za odpis
dolgov v posameznih vrtcih in osnovnih šolah, katerih ustanoviteljica je Mestna občina
Nova Gorica:
JAVNI ZAVOD
Vrtec Nova Gorica

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

Osnovna šola Solkan
SKUPAJ

Zapadle terjatve do 31.12.2013
741,87
39,73
78,40
206,05
471,70
162,73
32,20
74,40
214,71
467,29
289,00
442,80
846,50
162,45
16,10
79,79
4.325,72

Dolžniki so lahko neposredno upnikom (vrtcem in osnovnim šolam) oddali predloge za
sklenitev dogovora o odpustu dolga do 31. oktobra 2015. V kolikor dolžnik izpolnjuje
pogoje za izvedbo ukrepa odpusta dolga, upnik in dolžnik najkasneje do 31. januarja
2016 skleneta dogovor o odpustu dolga, ki je sklenjen v pisni obliki.
Če dolg dolžnika izvira iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovnih
šolah, dogovor o odpustu dolga skleneta dolžnik in javni vrtec oziroma osnovna šola, pri

čemer občina, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, določi do katere višine lahko javni
zavod odpusti dolgove.
Predlagamo, da se podani predlogi za odpis dolgov v vrtcih in osnovnih šolah v Mestni
občini Nova Gorica odpišejo v celoti.
Glede na navedeno Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da
predlog sklepa obravnava in sprejme.
Pripravila:
Mag. Marinka Saksida
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti

Matej Arčon
ŽUPAN

