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Na podlagi 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, in 21/18 – popr.,80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – 
ZFRO 207/21), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 18/19) in 18. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 5/22) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
____________________ sprejel naslednji  
 

 
 
 

S K L E P 
 
 
 
1.  

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje Javnemu zavodu za turizem Nova 
Gorica in Vipavska dolina k zadolževanju, in sicer za kratkoročni kredit v višini 50.000,00 
EUR za projekte in ohranjanje likvidnosti, kadar bo to potrebno. 
  

2.  
 

Soglasje iz prve točke se daje pod naslednjimi pogoji: 
- Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je dolžan obveznosti iz 

naslova tega zadolževanja poravnati najkasneje do 31. 12. 2022; 
- Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina zagotavlja sredstva za 

servisiranje tega dolga iz lastnih sredstev oz. iz neproračunskih virov; 
- Mestna občina Nova Gorica za prevzete obveznosti iz naslova zadolževanja ne 

prevzema poroštva in ne daje zavarovanja. 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 

 
 
 

Številka: 14-8/2021       dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,        ŽUPAN 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4286


 

 

Številka: 14-8/2021-65 
Nova Gorica, 4. aprila 2022 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (v nadaljevanju: zavod) so 
ustanovile Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina in Občina Renče-Vogrsko z 
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska 
dolina« (Uradni list RS, št. 43/18 – v nadaljevanju: Odlok) za opravljanje dejavnosti 
turizma na turističnem območju občin soustanoviteljic. 
 
Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je dne 14. 3 .2022 podal vlogo št. 
14-8/2020-63 za izdajo soglasja k zadolževanju, in sicer za kratkoročni kredit v višini 
50.000,00 EUR, ki bo namenjen za projekte in ohranjanje likvidnosti, kadar bo to 
potrebno.  
 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) v 88. členu 
določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in 
javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja 
financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.  
 
10.g člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 80/20 – ZIUOOPE in 
189/20 – ZFRO 207/21) določa, da se lahko posredni proračunski uporabniki občinskega 
proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter 
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet 
in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. 
Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. 
 
Podobno določbo vsebuje tudi Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2022 (Uradni list RS, št. 5/22) v 18. členu, kjer je določeno, da se Posredni proračunski 
uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžujejo do skupne višine 1.000.000, 
00 EUR in izdajajo poroštva do skupine višine glavnic 0 EUR s soglasjem občine pod 
pogoji, ki jih določi mestni svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega 
zadolževanja občine, ki je določen v zakonu, ki ureja financiranje občin. Soglasje izda 
mestni svet. 
 
Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina potrebuje za sredstva za 
nemoteno likvidnostno poslovanje in izvajanje predvidenih projektov, in sicer v višini 
50.000,00 EUR, za kar bo zavod pridobil kredit pri finančnih institucijah. Zavod namerava 
najeti revolving kredit, ki omogoča uporabo sredstev po potrebi. Kredit bo zavod 
zavaroval s podpisanimi bianco menicami zavoda.  
 
29. člen Odloka določa, da soustanoviteljice ne prevzemajo odgovornosti za kritje 
morebitnih nastalih primanjkljajev iz poslovanja zavoda ter da za obveznosti zavoda ne 
odgovarjajo.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4286


 

 

Občina Ajdovščina je Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova 
Gorica in Vipavska dolina sprejela dne 14. marca 2022, Občina Renče – Vogrsko pa 15. 
marca 2022. 
 
 
S podajo predloženega soglasja k zadolževanju Javnega zavoda za turizem Nova Gorica 
in Vipavska dolina Mestna občina Nova Gorica ne prevzema dodatnega bremena oz. 
tveganja, ampak samo omogoča nemoteno delovanje zavoda in izvajanje projektov, 
hkrati pa izdano soglasje ne šteje v največji obseg možnega zadolževanja mestne 
občine. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 
 
 
 

dr. Klemen Miklavič                        
ŽUPAN 

Pripravila: 
Tea Podobnik                                                   
Strokovna sodelavka za evropske       
in druge projekte                          

 
 
 
 


