Na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah (uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
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, 85/2015,
8/2018 in 38/2018) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. redni seji dne 19. 12.
2019 sprejel naslednji:
SKLEP O SPREJETJU PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB OBČINE
AJDOVŠČINA ZA LETO 2020
1.
S tem sklepom se sprejme Program prodaje kapitalskih nalož b Občine Ajdovščina za
leto 2020.
2.
Program prodaje kapitalskih nalož b Občine Ajdovščina za leto 2020 je priloga tega
sklepa.
3.
Ta sklep prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za
leto 2020.
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Tadej Beočanin,
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PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB
OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2020
1. OPREDELITEV CILJEV PRODAJE IN RAZLOGI ZA DOSEGO CILJEV
S Programom prodaje kapitalskih nalož b in finančnega premož enja Občine Ajdovščina
za leto 2020, ki ga kot sestavni del Proračuna občine Ajdovščina za leto 2020 sprejema
občinski svet, je predvidena prodaja kapitalskih nalož b v družbah, kjer je prenehal
javni interes.
Cilj prodaje kapitalskega deleža je predvsem v tem, da se sprosti del sredstev
Občine Ajdovščina, ki je danes z vidika občine vezan v omenjenih gospodarskih
družbah in za lastništvo katerih javni interes več ne obstaja, o čemer občinski svet kot
sestavni del Proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 sprejema Sklep o ugotovitvi
javnega interesa pri finančnih nalož bah Občine Ajdovščina za leto 2020.
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 premož enjem 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 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
3 . OPIS PREDMETA PRODAJE
Predmet prodaje so finančne naložbe v družbah Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d,, Tehnološki center Integra d.o.o. Ajdovš čina, Vipa Holding d.d. Nova Gorica – v
likvidaciji, Primorska hranilnica d.d. Vipava, Alpen Invest d.d Ljubljana, Triglav skladi
d.o.o. Ljubljana, KD skladi d.o.o. Ljubljana, KBM Infond Ljubljana.
4 .OPREDELITEV METODE PRODAJE
Opredelitev metode prodaje in obrazložitev pripravljalnih dejanj nista sestavini
letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja, ampak sta na podlagi
20. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS št. 123/2003, 140/2006, 95/2007, 55/2009 – odl. US,
38/2010 – ZUKN) sestavini posameznega programa prodaje. Posamezni program
prodaje finančnega premoženja sprejme župan v postopku prodaje na podlagi 1.
odstavka 80.d. člena ZJF, v sodelovanju s komisijo za izvedbo pripravljalnih dejanj in
postopka prodaje. Zato bosta opredelitev metode prodaje in obrazlož itev
pripravljalnih dejanj določena kasneje, tekom izvedbe postopka prodaje posamezne
naložbe.
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