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LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA OBČINSKEGA
FINANČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2021
Podlaga navedenega programa je 80.č člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11-UPB, 14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18).

Program prodaje 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%
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poslovnega deleža
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Program nakupa 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
__________________________________________________________________________________________
GG
Novo mesto

68.264,39

1,0165 %

53.793,00

1,0165 %

1,0165 %

________________________________________________________________________
Skupaj
68.264,39
1,0165 %
53.793,00
1,0165 %
1,01165 %
__________________________________________________________________________________________
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Obrazložitev:
Vsebina programa nakupa finančnega premoženja pojasnjuje, katero finančno premoženje
želi občina v letu 2021 kupiti. 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 proračunu za leto 2021 Mestna občina Novo mesto načrtuje nakup poslovnih deležev v
višini 130.000 EUR in s tem povečanje finančnega premoženja. Kot predkupni upravičenec
namerava Mestna občina Novo mesto od podjetja GG Novo mesto d. d. izvesti nakup
1,0165 odstotnega deleža družbe Zarja, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto sto, kar
pomeni 53.793 EUR. V kolikor bo kateri od ostalih družbenikov v družbi Zarja, d.o.o. Novo
mesto v letu 2021 pripravljen ponuditi v prodajo svoj poslovni delež, je Mestna občina Novo
mesto zainteresirana za odkup še dodatnih deležev, vendar največ do višine v ta namen še
razpoložljivih proračunskih sredstev, in sicer 76.207 EUR.
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