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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2017 – HITRI
POSTOPEK

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Na podlagi 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL 8/2017)
predlagamo sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2017. Z odlokom o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2017 ni bilo načrtovanega pridobivanja občinskega finančnega premoženja. S
strani finančne institucije NLB d.d. smo prejeli ponudbo za odkup poslovnega deleža NLB v
družbi Zarja stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto v višini 12.093 EUR. V pogajanjih smo
dosegli znatno znižanje cene. Mestna občina Novo mesto namerava kot predkupni
upravičenec izvesti nakup 0,2285 odstotnega poslovnega deleža podjetja Zarja stanovanjsko
podjetje, d.o.o. Novo mesto v vrednosti 3.000 EUR.
2. OCENA STANJA
V proračunu za leto 2017 ni bilo načrtovanega povečanje kapitalskih deležev in finančnih
naložb. S predlogom odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2017 je v posebnem delu proračuna odprta nova proračunska postavka 01016007 –
Povečanje kapitalskih deležev in naložb v višini 3.000 EUR. V isti višini zmanjšujemo
postavko 01013306 – Proračunska rezervacija.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj Mestne občine Novo mesto je povečanje kapitalskega deleža v podjetju Zarja
stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Finančnih posledic na proračun ni. Gre za prerazporeditev sredstev v višini 3.000 EUR iz
izkaza prihodkov in odhodkov na račun finančnih terjatev in naložb.
Pripravili:
dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

Katarina Petan
vodja Urada za finance in splošne zadeve
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Tabelarič i prikaz spre e b:

PP

Konto

1

2

01013306
409000
01016007
441200

Opis
3
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

Proraču

7

4

REBALANS - maj 2017

Razlika

5

5

162.000
162.000
0
0

159.000
159.000
3.000
3.000

162.000

162.000

-3.000
-3.000
3.000
3.000
0

LETNI PROGRAM
PRIDOBIVANJA OBČINSKEGA FINANČNEGA
PREMOŽENJA V LETU 2017
Vsebina programa nakupa finančnega premoženja pojasnjuje, katero finančno premoženje
želi občina v letu 2017 kupiti. Podlaga navedenega programa je 80. č. člen Zakona o
javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 - popr.
101/13 in 55/15-ZFisP; ZJF). V letnem programu nakupa finančnega premoženja se
navede seznam finančnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah. Ta program
vsebuje tudi obrazložitev nakupa posamičnega kapitalskega deleža.
- v EUR
__________________________________________________________________________________________

Program pridobivanja občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

__________________________________________________________________________________________
Pravna oseba
SEDANJE STANJE
NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE
__________________________________________________________________________________________
Knjigovodska Delež Število
Delež za prodajo
Število delnic
vrednost
v%
delnic oz.
in drugo razpolaganje
oz.
poslovni
nominalna vrednost
v%
delež za
poslovnega deleža
prodajo in
drugo
razpolaganje
__________________________________________________________________________________________
NLB d. d.

12.093,00 EUR

0,2285 %

3.000 EUR

0,2285 %

0,2285 %

__________________________________________________________________________
Skupaj
12.093,00 EUR
0,2285 % 3.000 EUR
0,2285 %
0,2285 %
__________________________________________________________________________________________

Obrazložitev:
Mestna občina Novo mesto želi kot predkupni upravičenec izvesti nakup 0,2285 odstotnega deleža
podjetja Zarja, stanovanjsko podjetje, d. o. o. od finančne institucije Nova Ljubljanska banka d. d.,
Ljubljana.

