
 

 

 
Na podlagi 80. č čl. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11-UPB4, 46/13- ZIPRS1314-
A, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D in 55/15- ZFisP), Uredbe o 
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin(Ur. l. RS št. 
123/2003, 140/2006, 95/2007, 59/2009-odl. US in 38/2010-ZUKN) in 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 13/12)  je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
na seji dne……………sprejel 
 
 
 
 

SKLEP 
 
 

1. 
 
 
Sprejme se Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2016 št._________ z dne__________, ki je priloga tega sklepa.. 
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2016. 
 
 
 
 
 
Številka: _________ 
Nova Gorica, dne __________ 
 
 

Matej Arčon 
      ŽUPAN 
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Številka:  410-29/2015-3  
Nova Gorica,  12.11.2015 

 
 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
 
 
Na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11-UPB4,  46/13- ZIPRS1314-
A, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D in 55/15- ZFisP , v nadal. 
ZJF) se skupaj s predlogom proračuna predloži občinskemu svetu v sprejem tudi letni 
program prodaje finančnega premoženja občine za prihodnje leto. Prav tako mestni svet 
odloča o vseh spremembah in dopolnitvah letnega programa prodaje.  Podlaga za pripravo 
programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica so določbe 80.č čl. 
ZJF. V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega premoženja, ločeno po 
kapitalskih naložbah. Sicer pa  postopek in način prodaje podrobneje določa Uredba o 
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin(Ur. l. RS št. 
123/2003, 140/2006, 95/2007, 59/2009-odl. US in 38/2010-ZUKN, v nadal. uredba). 
 
Mestna občina Nova Gorica je skladno z Aktom o lastninskem preoblikovanju Kmetijsko 
veterinarskega zavoda Nova Gorica p.o. v družbo Veterina  postala družbenik v  družbi  
Veterina Gorica d.o.o., Kromberk, Pri hrastu 18, Nova Gorica in sicer znaša njen poslovni 
delež 29,1201% osnovnega kapitala, to  je 15.104,32 EUR nominalne vrednosti kot je 
vpisana v sodnem registru. Predmet prodaje je celotni poslovni delež MONG v navedeni 
družbi. Glede na to, da sta družbenika v družbi Veterina še občini Šempeter- Vrtojba in 
Renče- Vogrsko je skladno z uredbo, možno izvesti tudi skupen postopek prodaje.. 
 
Vlogo za nakup poslovnega deleža Mestne občine Nova Gorica v družbi Veterina  so  dne 
8.9.2015 na občino naslovili ostali družbeniki , zaposleni v družbi Veterina. 
 
Mestna občina Nova Gorica ima s svojim lastniškim deležem zelo majhen vpliv na 
poslovanje in odločanje v družbi. V 73. čl. ZJF je določeno, da v primeru, da preneha javni 
interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev v kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet 
odloči, da se delnice ali delež na kapitalu proda. 
 
Ne glede na izkazano knjigovodsko vrednost kapitalske naložbe bo potrebno pred samo 
prodajo deleža v skladu z navedeno uredbo opraviti cenitev s strani pooblaščenega cenilca 
vrednosti podjetij, na podlagi katerega bo določena vrednost prodaje kapitalske naložbe.  
 
Kupnina od prodaje kapitalskih naložb je namenski prejemek občinskega proračuna, saj se 
lahko na podlagi 74.čl. ZJF uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za nakup 
novega stvarnega in finančnega premoženja občine. 
 
V kolikor bo Mestni svet sprejel predlagani sklep, bo občinska uprava pričela s postopki 
prodaje poslovnega deleža skladno z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s 
finančnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US 
in 38/10-ZUKN). 
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Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predlagani sklep 
obravnava in sprejme. 

 
 
 

Pripravila: 
Mag. Vesna Mikuž 
Direktorica občinske uprave 
 
Mateja Mislej                                                                                            Matej Arčon 
Podsekretarka – vodja finančno- rač. službe                                                ŽUPAN 
 
 
Priloga: Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 
2016 št. 410-29/2015-3  z dne 12.11.2015. 




