OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 - UPB4, 14/2013 popr.,
101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 –
odl. US in 38/10 – ZUKN, 123/03 in 140/06) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list št. 44/2012) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel:

SKLEP O SPREJETJU PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB
OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017
1.
2.
3.

S tem sklepom se sprejme Program prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za
leto 2017.
Program prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2017 je priloga tega
sklepa.
Ta sklep prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za
leto 2017.
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PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB
OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017
1. OPREDELITEV CILJEV PRODAJE IN RAZLOGI ZA DOSEGO CILJEV
S Programom prodaje kapitalskih naložb in finančnega premoženja Občine Ajdovščina za leto
2017, ki ga kot sestavni del Proračuna občine Ajdovščina za leto 2017, sprejema občinski svet,
je predvidena prodaja kapitalskih naložb v Cestno podjetje Gorica d.d., Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d, Vipa Holding d.d. Nova Gorica – v likvidaciji, Alpen invest d.d
Ljubljana, Triglav skladi d.o.o. Ljubljana, KD skladi d.o.o. Ljubljana, KBM infond Ljubljana.
Cilj prodaje kapitalskega deleža je predvsem v tem, da se sprosti del sredstev Občine Krško,
ki je danes z vidika občine vezan v omenjenih gospodarskih družbah in lastništvo katerih javni
interes več ne obstaja, o čemer občinski svet kot sestavni del Proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2017 sprejema Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine
Ajdovščina za leto 2017.

2 . PRAVNI TEMELJ PRODAJE
Pravni temelj prodaje je v 73. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 - UPB4,
14/2013 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), v Uredbi o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03,
140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN, 123/03 in 140/06), 16. členu Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list št. 44/2012).

3 . OPIS PREDMETA PRODAJE
Deleži lastništva na kapitalu večine družb, ki so predmet predloga za vključitev v program
prodaje finančnega premoženja, so bili pridobljeni v postopkih dedovanj in niso bili vplačani,
ker bi občina imela javni interes. Tudi danes javni interes za lastništvo v naštetih pravnih
osebah ne obstaja, zato predlagamo, da se ti deleži v lastništvu prodajo.
Delež v lastništvu Cestnega podjetja d.d. Nova Gorica je bil pridobljen v postopku
lastninjenja in ni rezultat izkazanega javnega interesa, tako javni interes za lastništvo teh delnic
ne obstaja.
Delež v Vodovodih in kanalizacija Nova Gorica d.d. je bil pridobljen z nakupom delnic. Do
nakupa delnic je prišlo zaradi interesa občine, do vpogleda v poslovanje podjetja, kar je bilo
povezano z nerešenimi vprašanji medsebojnih razmerij na starem zajetju in vodovodu Hubelj.
V letu 2015 so bila ta vprašanja rešena z izvensodno poravnavo in tako interes za lastništvo
teh delnic ne obstaja več.
Skupna vrednost vseh naložb, predvidenih za prodajo znaša 112.842,04 in je določena glede
na tečaje posameznih vrednostnih papirjev.

4 .OPREDELITEV METODE PRODAJE
Za prodajo vsake posamezne naložbe bo uporabljena metoda neposredne pogodbe, ker
Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur.l.

RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 ) določa v 2. in 3. točki 60. člena, da se lahko kapitalske naložbe
prodajo z neposredno pogodbo če:
– kapitalska naložba predstavlja manjšinski delež v pravni osebi in ocenjena vrednost te
naložbe ne presega 600.000 EUR, pa naložba ni prodana po ceni, ki bi bila manjša od
ocenjene vrednosti te naložbe,
– se prodaja delež obstoječemu družbeniku v družbi, kjer imajo obstoječi družbeniki že v
zakonu ali statutu določeno predkupno pravico, po ceni, ki ni manjša od ocenjene
vrednosti te naložbe.
Pogodbe bodo sklenjene v letu 2017.
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