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Na podlagi drugega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 
in spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 
spremembe) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne  ______________  
sprejel naslednji 
 
 
 

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA 
 
 

 
1.  

 
Mestna občina Nova Gorica v letu 2011 proda naslednje finančno premoţenje: 
Del poslovnega deleţa v druţbi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v višini 
0,3601 % osnovnega kapitala RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica in sicer Občini 
Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga za kupnino v višini  31,5397 EUR. 

 
2.  

 
O rezultatih prodaje premoţenja bo ţupan obvestil Mestni svet ob zaključenem računu 
proračuna. 
 

3.  
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
Številka:   
Nova Gorica,                                                                                              
  
 
 

Matej Arčon  
ŢUPAN  

  
  
   



 

Številka: 
Nova Gorica, 15. novembra 2011 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Mestna občina Nova Gorica je lastnica kapitalske naloţbe v druţbi RRA Severne 
Primorske d.o.o. Nova Gorica v višini 22,15 % osnovnega kapitala, kar znaša 1.941,00 
EUR. Deleţi ostalih druţbenikov druţbi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 
znašajo: Občina Šempeter Vrtojba: 22,15 %, Občina Brda: 14,52 %, Občina Kanal ob 
Soči: 14,52 %, Občina Miren Kostanjevica: 14,52 %, GZS, Območna enota za Severno 
Primorsko: 9,52 %, Območna Obrtna zbornica Nova Gorica: 2,62 %. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 22.9.2011 sprejel Sklep III o delitvi 
premoţenja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko, ki v 7. členu 
med drugim določa, da si občini kapitalske naloţbe v druţbi RRA Severne Primorske 
d.o.o. Nova Gorica razdelita po dogovorjenem ključu, ki znaša 11,96 % (Sklep št. 1 o 
delitveni bilanci med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče Vogrsko št. 410-
1/2007 z dne 29.3.2007). Skladno z navedenim sklepom, bi Občina Renče - Vogrsko 
postala lastnica kapitalske naloţbe v druţbi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 
v višini 2,649 % osnovnega kapitala, Mestna občina Nova Gorica pa 19,501 % 
osnovnega kapitala. Zaradi izenačitve višine deleţev Občine Renče-Vogrsko z deleţi 
Občin Brda, Kanal ob Soči in Miren Kostanjevica je potrebno, da vsi druţbeniki RRA 
Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica prodajo del svojih deleţev Občini Renče Vogrsko. 
Deleţ, ki ga proda Mestna občina Nova Gorica tako znaša 0,3601 % osnovnega kapitala 
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica oziroma 31,5397 EUR. Po prodaji bo deleţ 
Mestne občine Nova Gorica v druţbi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica znašal 
19,1409 %. Deleţi vseh druţbenikov v druţbi RRA Severne Primorske d.o.o. pred in po 
prodaji so razvidni iz tabele, ki je priloţena temu predlogu. Občinski sveti občin 
Šempeter-Vrtojba, Brda, Kanal ob Soči in Miren - Kostanjevica so ţe sprejeli sklepe o 
prodaji deleţev Občini Renče-Vogrsko. 
 
Mestna občina Nova Gorica bo svoj deleţ v višini 0,3601 % osnovnega kapitala prodala 
Občini Renče – Vogrsko na podlagi metode sklenitve neposredne pogodbe. Pravno 
podlago za tako razpolaganje predstavljata Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99 in spremembe) in na njegovi podlagi izdana Uredba o prodaji in drugih oblikah 
razpolaganja s finančnim premoţenjem drţave in občin  (Uradni list RS, št. 123/03 in 
spremembe). Zakon o javnih financah tako v 1. odstavku 80. b člena med drugim določa, 
da finančnega premoţenja drţave ni dovoljeno odtujiti neodplačno, odplačno pa samo 
pod pogoji in na način, določen v zakonu. Nadalje drugi odstavek 56. člena Uredbe o 
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoţenjem drţave in občin  (Uradni 
list RS, št. 123/03 in spremembe) določa, da se finančno premoţenje lahko proda s 
sklenitvijo neposredne pogodbe, če njegova knjigovodska vrednost ne presega 20.000,00 
EUR. 
 
Zakon o javnih financah določa tudi, da mora biti razpolaganje s kapitalskimi naloţbami 
občine prikazano v letnem programu prodaje občinskega finančnega premoţenja (80. a 
člen). Nadalje  v drugem odstavku 80. č člena določa, da letni program prodaje 
občinskega finančnega premoţenja v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski 
svet na predlog ţupana ter, da lahko na predlog ţupana med izvrševanjem proračuna 
letni program tudi spremeni ali dopolni.  



 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ob sprejemu proračuna za leto 2011 ni sprejel 
letnega programa prodaje finančnega premoţenja. Ker pa je za prodajo finančnega 
premoţenja občine predhodno potrebno tako prodajo uvrstiti v letni program prodaje 
finančnega premoţenja, Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da 
predloţeni sklep sprejme.                                                                          
 

 
 
 
Pripravili: 
Tatjana Gregorčič, načelnica      Matej Arčon 
Oddelka za gospodarstvo             ŢUPAN 
 
 
Mojca Belingar Vodopivec,  
svetovalka za pravne zadeve    
 
 
 
 
 
                                                                                                 
               
                                                                                              
PRILOGA: 

- tabela delitve deleţev druţbenikov RRA 
 

 


