Številka: 410-1/2015
Datum: 28. 10. 2019
Obinski svet Obine Ajdovšina

Zadeva: Sklep o odpisu dolga Sonne hiše, d. o. o., Ajdovšina
Predlagatelj: Tadej Beoanin, župan Obine Ajdovšina
Gradivo pripravil: Oddelek finance
Pristojno delovno telo:
telo Odbor za finance in premoženjske zadeve

12. toka 6. redne seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski svet Obine Ajdovšina na ___ redni seji, dne ________,
obravnava in sprejme predlagani sklep:

Na podlagi 77. lena Zakona o javnih financah (uradni list RS, št. 11/11 – uradno
preišeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in
10. lena Odloka o proraunu Obine Ajdovšina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/2019,
25/2019 in 35/2019) je Obinski svet Obine Ajdovšina na ___ redni seji dne __________
sprejel naslednji sklep:
SKLEP
1. Zaradi neizterljivosti se odpiše dolg iz naslova terjatve za obraunan komunalni
prispevek za Sonno hišo d.o.o., Prešernova 7, Ajdovšina v višini 40.526,36 eur.
2. Sklep prine veljati z dnem sprejema na obinskem svetu.
Tadej Beoanin, l. r.
župan

1. Pravni temelj in ocena stanja na podroju, ki ga sklep ureja:
Postopke in pogoje odpisa dolga ureja 77. len Zakona o javnih financah (uradni list RS,
št. 11/11 – uradno preišeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18), ki doloa, da lahko župan do višine, doloene v odloku, s katerim
se sprejme obinski proraun, odpiše oziroma delno odpiše plailo dolga, e bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali e se zaradi
nevnovljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoe izterjati. Višina
dolga, ki ga župan lahko odpiše je doloena v 10. lenu Odloka o proraunu Obine
Ajdovšina za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/2019, 25/2019 in 35/2019). Ker gre v
predlagam sklepu za znesek, ki presega to višino, o tem odpisu odloa obinski svet.
2. Razlogi
Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve sklepa:
Dolg Sonne hiše d.o.o. je nastal iz naslova neplaanega komunalnega prispevka. Za
izterjavo dolga je bila vložena izvršba, na katero je dolžnik vložil ugovor in zadeva je
šla v pravdo. Okrajno sodiše v Ajdovšini je dne 29. maja 2019 izdalo sklep št. 0326 Ig
2/2019 s katerim je ustavilo izvršbo, ker so bila izrpana vsa izvršilna sredstva. Zato se
v skladu z doloili Zakona o javnih financah obinskemu svetu predlaga, da dolg do
Sonne hiše d.o.o. Ajdovšina v višini 40.526,36 odpiše.
3. Ocena finannih in drugih posledic sprejema sklepa:
Prihodki od komunalnih prispevkov v višini 40.526,36 eur ne bodo realizirani.
Pripravila:
Karmen Slokar

Tadej Beoanin, l. r.
župan

Mnenje odbora na predlog odloitve
Odbor za finance in premoženjske zadeve je obravnaval besedilo predlaganega Sklepa
o dopisu dolga Sonne hiše d.o.o. in se strinja z njegovo vsebino. Zato Obinskemu
svetu Obine Ajdovšina predlaga, da ga obravnava in sprejme.
Igor Besnik, l. r.,
predsednik Odbora za finance
in premoženjske zadeve

