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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

Na podlagi 6. člena Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 

57/15) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007 s 

spremembami), je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji dne 21.12.2015 sprejel 

naslednji 

 
 
 

 
Sklep o odpustu dolgov 

 
 
 

1. 
 
Osnovna šola Miren lahko odpusti dolgove v višini polovice dolga vsakemu izmed dveh 
dolžnikov, v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.  
 
 

2. 
 
Osnovna šola Miren lahko odpusti dolgove za plačilo oskrbnine vrtca. 
 
 

3. 
 
Dogovor o odpustu dolga skleneta dolžnik in Osnovna šola Miren.  
 
 

4. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
 
 
Številka: 122-0025/2015-3 
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Obrazložitev: 

Na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepov odpusta dolgov (ZPIUOD) je Občina Miren-

Kostanjevica dne 30.9.2015 pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov.  

Po veljavni zakonodaji občine niso upniki in ne odpisujejo dolgov. Občine k podpisu 

pristopajo kot ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol, ki bodo tako lahko uveljavljale določbe 

Zakona o pogojih za izvedbo ukrepov odpusta dolgov in odpisovale dolgove iz naslova 

stroškov vrtca in šolskih malic. Ostalih odpustov dolgov s strani občin sprejeto besedilo 

zakona ne določa in niso del ukrepa. Dolžniki so lahko izpolnjen ustrezen obrazec za odpis 

dolga naslovili direktno na upnika oziroma podpornika sporazuma (na vrtec ali osnovno 

šolo). 

Kar zadeva dolgove, ki izvirajo iz rednih gospodinjskih stroškov (kot so obratovalni stroški, 

stroški ogrevanja, komunalnih storitev in vodovoda, stroškov dobave električne energije), 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stroškov bančnih storitev, neplačanih davčnih 

obveznosti, ipd., se je v zvezi z odpustom dolga bilo potrebno obrniti neposredno na 

ponudnike teh storitev, če so podpisniki sporazuma. 

V kolikor upnik (v konkretnem primeru Osnovna šola Miren) odobri odpust dolga, bosta upnik 

in dolžnik sklenila dogovor o odpustu dolga, v katerem se bosta dogovorila tudi o višini dolga, 

ki se bo odpisal.  

Kdo so upravičenci do odpusta dolgov? 

Dolgovi se odpustijo osebam, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. januarja 2015 in 30. junija 

2015 prejemniki: 

• odločb o pravici do denarne socialne pomoči, 

• veteranskega dodatka, 

• varstvenega dodatka, 

• otroškega dodatka v skladu z ZPIUOD. 

 

Upravičenec ne more biti oseba, ki je trenutno vodena v postopku osebnega stečaja. 

Vrste dolgov, ki se odpisujejo: 

Dolg, ki je nastal do 30. decembra 2013 – torej je na dan 31. decembra 2014 zapadel za več 

kot 12 mesecev, ter za katerega obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina. 

Časovni roki:  

Odpis dolgov je oseba lahko podala do 31. oktobra 2015; dogovori za odpust morajo biti 

sklenjeni do 31. januarja 2016. 

Na podlagi podanih predlogov za odpust dolgov je bilo ugotovljeno, da je Osnovna šola 

Miren v roku dobila dva predloga za odpust dolgov, prvega v višini 1.811,60 EUR, drugega 

pa v višini 1.045,15 EUR. Obe vlogi izpolnjujeta pogoje za odpust dolgov. 

 



 

Sprejem sklepa občinskemu svetu predlagamo zaradi 6. člena zakona, ki določa, da 
ustanoviteljica javnega zavoda (torej občina) določi višino odpusta dolgov. Predlagamo, da 
OŠ Miren vsakemu vlagatelju odpusti polovico dolga, kar skupno znese cca. 1.430 EUR. 

6. člen zakona določa: 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. 
 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o odpustu dolgov. 

 

 

Pripravila: 

Roberta Filipič, višja svetovalka za družbene dejavnosti    

          ŽUPAN 
                                                                                                               Mauricij Humar 
 

 

 

 


