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Občinski svet 
 
Številka: 014-020/2009-10 
Datum: 21.12.2009 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah ( Ur. list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP,14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09), Uredbe o prodaji in drugih 
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem občin (Ur. list RS 123/03, 95/07 ) in 
18. člena Statuta Občine Miren- Kostanjevica (Ur.l.RS, št. 58/99) je občinski svet  
občine Miren- Kostanjevica na svoji 28. redni seji sprejel naslednji 
 
 

Posamezni program zamenjave finančnega premoženja 
 
 
I. Cilji in razlogi zamenjave ter opis finančnega premoženja 
 
        Družba Vodi d.d. Nova Gorica je iz poslovnih razlogov zainteresirana pridobiti 
delež, ki ga imajo v družbi občine Brda, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba in 
Mestna občina Nova Gorica. Delež  vseh občin znaša 17,2784% oz. 45.812 delnic. 
Delež Občine Miren- Kostanjevica znaša 0,8588 % oz. 2.277 delnic od celote 
265.141 delnic. 
 
        Občine so zainteresirane pridobiti 13% delež družbe Vodi d.d. v družbi 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju VIK), ker bi s tem dosegle 
100% javno lastništvo družbe VIK. Družba VIK bi kot javno podjetje opravljala 
nekatere gospodarske javne službe , ki jih morajo občine organizirati in ne bi bilo 
potrebno izvajalca iskati z razpisom koncesije.  
        Za pridobitev deleža občin v družbi Vodi d.d. je družba pripravljena odstopiti 
delež družbe Vodi d.d. v družbi  VIK, ki znaša trenutno 13% oz. 81.901 delnico. 
Občina Miren- Kostanjevica bi tako odsvojila 2.277 delnic oz. 0,8588% delež v družbi 
Vodi d.d. in pridobila 4.071 delnic oz. 0,646 % delež v družbi VIK.  
To pomeni, da bo družba Vodi d.d., ki je v VIK poleg občin edina zasebna pravna 
oseba, svoj delež prepustila občinam v zameno za lastninski izstop občin iz družbe 
Vodi d.d. Dosedanje lastništvo delnic VIK je naslednje: 
 
Občina Delež 

Občina Brda 6,13 % 
Občina Miren – Kostanjevica 4,23 % 
Občina Šempeter – Vrtojba 19,52 % 
Mestna občina Nova Gorica 55,26 % 
Občina Ajdovščina 1,86 % 
Vodi d.d. 13,00% 
Skupaj 100,00% 
 
 



 2

Z zamenjavo bi občina Miren- Kostanjevica pridobila 4.071 od 630.000 delnic VIK  in 
bi tako postala 4,88 % lastnik javnega podjetja VIK. 95,12 % lastnik bi bile lastnice 
ostale občine. 
 
      Občine so kot večinski lastnik VIK zainteresirane, da družba VIK, ki opravlja že 
doslej javno gospodarsko službo oskrbe z vodo in odvajanjem odpadnih voda, 
ostane v javni lasti. S tem bi družba VIK lahko prevzemala naloge gospodarskih 
javnih služb brez predhodnih postopkov preoblikovanja, ki bi bilo potrebno v javno – 
zasebnem partnerstvu. Občine bi tako pridobile 100 % javno lastništvo VIK. Družba 
VIK bi tudi vnaprej delovala kot javno podjetje in opravljala gospodarske javne 
službe, ki jih je občina dolžna organizirati. 
 
 
 
II. Pravni temelj 
 
           Pravna podlaga za odtujitev dela finančnega premoženja na račun pridobitve 
novega temelji v Zakonu o lokalni samoupravi (20., 29. in 33. člen), Zakonu o javnih 
financah (73., 80. a člen), Uredbi o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem občin ter veljavnih proračunih občin, ki se vključujejo v zamenjavo 
finančnega premoženja, ki ga imajo v lasti. Menjava finančnega premoženja se 
sklepa zaradi pridobitve individualno določene pravice – 100 % javno lastništvo v 
družbi, ki opravlja gospodarske javne službe in zato v skladu s tretjim odstavkom 3. 
člena Uredbe ni potrebna uporaba licitacijskih metod. Neposredna pogodba za 
zamenjavo kapitalskih deležev temelji tudi na drugi točki 60. člena Uredbe, ki določa 
višino ocenjene vrednosti, ki ne presega 600.000 €, in prodajo po ceni, ki ni nižja od 
ocenjene vrednosti.  
 
III. Ocenitev vrednosti premoženja 
 
           Družbo Vodi d.d. in družbo VIK je v oktobru 2009 vrednostil pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti podjetij mag. Albert Bevčič spec.rev. Cenitvi obeh družb 
upoštevata kot osnovo podatke po ZR  leta 2008, upošteva pa spremembe v letu 
2009, ki vplivajo na vrednost kapitala. Za oceno vrednosti podjetja (delnice) je bila 
upoštevana metoda popravljene knjigovodske vrednosti za družbo Vodovodi in 
kanalizacija d.d. in metoda sedanje vrednosti in popravljene knjigovodske vrednosti 
za družbo Vodi d.d. 
 
Iz elaborata izhaja, da je znašala vrednost delnice VIK 5,3 €, vrednost delnice VODI 
d.d. pa 9,11 €. Vrednost se nanaša na stanje konec leta 2008. Glede na to vrednost 
je znašalo: 

• premoženje občin v družbi Vodi d.d.: 
45.812 delnic po 9,11 € …………417.347 €, 

• premoženje družbe Vodi d.d. v družbi VIK: 
81.901 delnica po 5,30 € …………434.075 € 

 
Razlika 16.728 € predstavlja manjšo vrednost premoženja občin od premoženja 
družbe Vodi d.d. po knjigovodski vrednosti delnice na dan 31.12.2008. 
Za izenačitev vrednosti zamenjanega premoženja je potrebno, skladno z 
ugotovitvami Poročil o vrednotenju kapitala obeh družb, ki jih je izdelal pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti podjetij v oktobru 2009, da občine skupno plačajo družbi Vodi 
d.d. 16.728 €. 
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IV. Izvedba posla 

 
           V skladu s 3. in 60. členom Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s 
finančnim premoženjem občin je utemeljena sklenitev neposredne menjalne 
pogodbe. 
Občine Brda, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba in Mestna občina Nova 
Gorica sklenejo z družbo Vodi d.d. menjalno pogodbo, na podlagi katere se občine 
odpovedujejo lastništvu 45.812 delnic družbe Vodi d.d. v korist družbe Vodi d.d. za 
lastništvo 81.901 delnice družbe VIK d.d., k so v lasti družbe Vodi d.d. vsaka za svoj 
delež na lastništvu. 
 
Občina Miren–Kostanjevica tako zamenja 2.277 delnic družbe Vodi d.d. za 4.071 
delnic družbe VIK . 
          
Zaradi neenake vrednosti premoženja bo Občina Miren–Kostanjevica nakazala 
družbi Vodi d.d. razliko v vrednosti sorazmerno glede na višino odstopljenega deleža 
v družbi Vodi d.d. Občina Miren–Kostanjevica bo tako dolžna 4,97 % zneska oz. 
831 €, Mestna občina Nova Gorica je dolžna 10.857, občina Brda je dolžna 1.204 € 
in občina Šempeter Vrtojba 3.836 € .  
 
Priprava programa posamične prodaje finančnega premoženja 
 
   Za pripravo izvedbe zamenjave deleža občin v družbi Vodi d.d. in Vodovodi in 
kanalizacija d.d. je bila v mesecih marec in april 2009 imenovana iz strani zadevnih 
občin komisija v sestavi, Vida Štucin - MONG, Marjan Vetrih - Brda, Aleš Vodičar – 
Miren-Kostanjevica, Dušan Bremec – Šempeter-Vrtojba. Komisija se je nekajkrat 
sestala in na podlagi cenitev in zakonodaje pripravila posamičen program zamenjave 
finančnega premoženja, ki ga je predložila  županom za nadaljnjo obravnavo. 
Program prodaje je obravnaval odbor za gospodarstvo in proračun na svoji 14. seji 
9.12.2009 in ga v takšni obliki potrdil in ga predlaga v obravnavo na občinskem 
svetu. Župan, predlagani program posamične prodaje finančnega premoženja 
predlaga v obravnavo in  sprejem občinskemu svetu.  
 

Župan   
Zlatko Martin Marušič  


