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ODGOVOR NA SVETNIŠKO VPRAŠANJE 

17. seja Mestnega sveta MONG, 17. 5. 2012 
 

 

1. Ustanovitev družbe Gaj d.o.o. Nova Gorica 
 

Družbo GAJ d. o. o. Nova Gorica je ustanovila Krajevna skupnost Nova Gorica leta 1992 z 

osnovnim kapitalom 8.000,00 SIT. Leta 1994 je KS Nova Gorica družbo dokapitalizirala s 

stvarnim vložkom v vrednosti 3.640.500,00 SIT, tako da znaša osnovni kapital družbe 

15.225,00 EUR. 

Družba ima odločbo št. 028-189/92 z dne 18. 12. 1992 o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 

dejavnosti. 

Na osnovi Statuta Mestne občine Nove Gorica iz leta 1996 je družba uskladila akt o 

ustanovitvi dne 24. 12. 1996. To pomeni, da so člani skupščine družbe vsi člani sveta krajevne 

skupnosti. S sklepom Mestnega sveta MONG št. 301-4/96 z dne 12. 2. 1997 je tako družba 

dobila soglasje za nadaljnje delo in poslovanje (priloga 1 – soglasje, priloga 2 -  akt o 

ustanovitvi). 

Dne 26. 9. 1996 je uskladila akt z Zakonom o gospodarskih družbah in uskladila dejavnost s 

standardno klasifikacijo dejavnosti. 

 

Družba se od ustanovitve dalje ukvarja z organiziranjem sejmov v Novi Gorici, v manjši meri 

z izposojo stojnic in miz. Začela je z organiziranjem mesečnih sejmov in božično novoletnega 

sejma, kasneje še sejem cvetja, knjižni sejem in bolšji sejem. Sejmi so bili prepoznavni in so 

privabljali v mesto veliko obiskovalcev. Različni dejavniki so vplivali, da sta se do danes 

ohranila še mesečni sejem in bolšji sejem. 

 

Prihodki, ki jih je družba ustvarila so bili vsako leto porabljeni za plačilo prireditev, ki so se 

dogajale na odru na Bevkovem trgu v času božično novoletnega sejma. Od leta 2006 pa 

družba ves dobiček, ki ga ustvari s poslovanjem prenese na ustanovitelja – Krajevno 

skupnosti Nova Gorica in je tako sestavni del proračuna Mestne občine Nova Gorica. 

Ustanovni delež s katerim je  KS Nova Gorica ustanovila podjetje je vsako leto prikazan v 

premoženjski bilanci.  

 

Družba nima zaposlenih. Občasno si pomaga s študentskim delom in eno podjemno pogodbo, 

ki se nanaša na skladiščenje in postavljanje kabine za pomerjanje oblačil. Administrativno 

delo za družbo opravlja KS Nova Gorica, za kar je tudi sklenjena pogodba. (priloga 3 -  

pogodba med KS NG in Gaj d.o.o.). 

 

Finančno poročilo in poročilo o delu vsako leto obravnava in sprejema skupščina družbe, ki 

tudi sicer spremlja delo družbe in odloča o vseh pomembnih vprašanjih. 

 

 

2. Poročilo o delu družbe in finančno poročilo za leto 2011 
 

V letu 2011 smo organizirali 12 rednih mesečnih sejmov in 11 bolšjih sejmov.  

 

Z mesecem junijem smo mesečni sejem preselili iz Bevkovega trga na parkirišče nasproti 

Perle. Pobudo za selitev sejma je dal župan, ki ni želel, da se kramarski sejem dogaja v centru 

mesta, na Bevkovem trgu. Skupaj z Mestnimi storitvami, javnim podjetjem, ki upravlja javne 

površine, so nam ponudili lokacijo na parkirišču nasproti Perle. Lokacija je sicer dobra, 
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prostor dovolj velik, sejmarji imajo lahko zraven vozila; vendar pa se je število kupcev zelo 

zmanjšalo, padel je promet in iz meseca v mesec je več odpovedi sejmarjev. Iz povprečnega 

števila 52 v letu 2010, se je število v letu 2011 zmanjšalo na 45-30. V letu 2011 je stopil v 

veljavo tudi nov Odlok o odškodninah za uporabo javnih površin, kar nam je bistveno 

povečalo stroške. Glede na to, da smo iz prihodkov mesečnih sejmov financirali tudi 

organizacijo bolšjega sejma, postaja organizacija bolšjega sejma zelo problematična. 

    

V preteklih letih nam je velik strošek predstavljal najem skladiščih prostorov. Sedaj imamo 

skladiščne prostore v Šempetru. Kljub temu pa je vprašanje smiselnosti skladiščenja osnovnih 

sredstev iz seznama, ker jih v bistvu sami ne potrebujemo, z oddajanjem v najem pa ne 

pokrivamo stroškov vzdrževanja in skladiščenja. 

  

Družba je leta 2011 imela 33.783,00 EUR prihodkov in 25.176,00 EUR stroškov. Največ 

prihodkov se ustvari z organizacijo mesečnih sejmov 30.047,00 EUR, za najem miz na 

bolšjem sejmu smo dobili 1.254,00 EUR, za oddajanje stojnic in kompletov miz pa še 

2.482,00 EUR. Glavnina stroškov se nanaša na stroške uporabe prostora za mesečni 6.386,00 

EUR in bolšji sejem 1.142,00 EUR, plačilo prevoza in postavljanje miz za bolšji sejem 

1.544,00 EUR, najem skladišča in pisarne 5.322,00 EUR, plačilo storitev računovodskemu 

servisu 3.476,00 EUR, opravljanje administrativnih storitev 2.400,00 EUR, čiščenje 600,00 

EUR, najem WC kabin 897,00 EUR, varovanje 802,00 EUR in skladiščenje ter postavljanje 

garderobne kabine 1.372,00 EUR.  

 

Družba je v letu 2011 poslovala z čistim dobičkom v višini 8.104,00 EUR. Na seji, ki je bila 

februarja je skupščina sprejela sklep, da se dobiček izplača ustanovitelju – Krajevni skupnosti 

Nova Gorica (priloga 4 – sklep izplačilo dobička). 

 

 

      Pripravila: 

Melanija Kerševan 

 

 

 

 

Priloge: 

- 1- soglasje 

- 2- akt o ustanovitvi 

- 3- pogodba 

- 4- sklep izplačilo dobička 

- 5- podatki iz izkaza poslovnega izida 

- 6- podatki iz bilance stanja 

 

 

 

 

 


