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LETNI PROGRAM 
RAZPOLAGANJA S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI OBČINE ŠENTJUR ZA LETO 

2020 
 
 

1. UVOD 
 
Finančno premoženje občine predstavljajo denarna sredstva, terjatve, dolžniški 
vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v 
pravne osebe /v nadaljnjem besedilu tudi kapitalske naložbe/. Postopek prodaje 
finančnega premoženja se izvaja skladno z določbami Zakona o javnih financah 
/ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).  
 

2. POSTOPEK PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA 
 
Izvedba postopka in načina prodaje finančnega premoženja občine se izvede 
skladno z določbami citiranega zakona ter Uredbe o prodaji in drugih oblikah 
razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin /uredba/ (Uradni list RS, št. 
123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN).  
 
Prodaja finančnega premoženja se lahko izvede na podlagi sprejetega posameznega 
programa prodaje, katerega pa ni potrebno pripraviti, kadar je predmet prodaje 
finančno premoženje, katerega knjigovodska vrednost ne presega 20.000 EUR (19. 
člen uredbe).  
 
Za prodajo finančnega premoženja se uporabi ena od naslednjih metod: (1) javna 
ponudba, (2) javna dražba, (3) javno zbiranje ponudb ali (4) neposredna sklenitev 
pogodbe (35. člen uredbe).  
 
Če knjigovodska vrednost finančnega premoženja ne presega 20.000 EUR, se zaradi 
nesorazmerja med stroški postopka in vrednostjo predmeta prodaje prodaja opravi z 
neposredno sklenitvijo pogodbe (56. člen uredbe). 
 

3. CILJI PRODAJE IN FINANČNE POSLEDICE 
 
Določba 74. člena ZJF opredeljuje in določa splošno pravilo o namenskosti uporabe 
kupnin, doseženih s prodajo kapitalskih deležev občine, kot vrste finančnega 
premoženja, po katerem se kupnina od prodaje kapitalskih naložb občine uporabi za 
odplačila dolgov v računu financiranja. 
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4. OBRAZLOŽITEV LETNEGA PROGRAMA RAZPOLAGANJA S 
KAPITALSKIMI NALOŽBAMI OBČINE ŠENTJUR ZA LETO 2020  

 
Občina Šentjur ima do stečajnega dolžnika Franca Majoranca, DŠ 39686639, 
terjatev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Terjatev v višini 
729,55 EUR z zamudnimi obrestmi v višini 33,88 EUR je bila priznana s strani 
stečajnega upravitelja in posledično uvrščena na seznam preizkušenih terjatev. 
 
Občina Šentjur je prejela ponudbo za odkup citirane terjatve v kumulativni višini 
763,43 EUR (z besedo: sedemstotriinšestdeset evrov 43/100). Terjatev ni zavedena 
kot prednostna ali ločitvena, zato gre sprejeti oceno, da občina ob zaključku 
stečajnega postopka ne bi prejela poplačilo terjatve v izkazani višini, s čimer je tudi 
izkazan javni interes za prodajo terjatve z neposredno pogodbo s kupnino, ki v celoti 
sovpada z višino terjatve. 


