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Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 

in spremembe) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 

RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ 

sprejel 

 

                                                          S K L E P 
        o odpisu osnovnih sredstev 

 

                                                                 1. 

Zaradi dotrajanosti in izgradnje novih vodov se trajno izloči iz uporabe in odpiše 

naslednja osnovna sredstva: 

 

     
Šifra OS Kol Opis Pridobitev NV SV 

8000358 230,52 VOD.DOBRAVLJE-VRTOVIN(JEKLO fi 300) 31.12.1971 25.813,70 0,00 

8000361 174,11 DOBRAVLJE-VRTOVIN(fi 300) 31.12.1973 43.997,97 0,00 

8000362 2.028,58 MAGISTRALNI VOD ZALOŠCE-HUBELJ(fi 300D) 31.12.1976 57.452,20 9.277,20 

8000364 279,88 MAGISTRALNI VOD ZALOŠCE-HUBELJ (fi 250D) 31.12.1975 352.081,01 45.801,46 

8000505 0,54 PROTIREZERVOAR V VRTOVINU 31.12.1978 19.025,63 4.933,42 

8000506 250,05 MAGISTRALNI VOD ZALOŠCE-HUBELJ (fi 250) 31.12.1978 31.442,21 4.090,45 

8000938 191,27 HUBELJ-DOBRAVLJE (AC fi 300) 31.12.1987 302.452,07 111.907,27 

SKUPAJ 3.154,95 

  

832.264,79 176.009,80 

    

                                                                 2. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

Številka:  

Nova Gorica,…………………..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                               Matej  Arčon 
                                                                                                                   ŽUPAN   
 
 



 

Številka: 
Nova Gorica, 16. septembra 2015 
 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je s pogodbo o poslovnem najemu 

javne infrastrukture in izvajanju GJS, številka 354/109/2014-4 z dne 15.6.2015 prevzelo v 

najem tudi infrastrukturo za opravljanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, ki je last Mestne 

občine Nova Gorica in se nahaja na območju občine Ajdovščina, v odseku od vodarne 

Hubelj do občinske meje v Zaloščah, ki pa  zaradi izgradnje novih vodov ni več v uporabi.  

Zaradi neuporabnosti cevi, se te izločijo iz evidence osnovnih sredstev, posledično iz 

najemnine za komunalno infrastrukturo, ki jo obračunavamo podjetju Vodovodi in 

kanalizacija d.d. in iz omrežnine, ki se jo zaračunava občanom. 

 

 
 
 
Pripravila                                                                                   
mag. Vesna Mikuž                                                                       Matej Arčon 
Direktorica občinske uprave                            ŽUPAN  
 

 

                                          

PRILOGA: 

- Dopis Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija z dne 14.9.2015 
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