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ZADEVA:

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2012

PRAVNA PODLAGA:

80. č člen Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list
RS, št. 11/11), Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 132/03, 140/06, 95/07, 55/09 –
odl. US in 38/10-ZUKN) in 22. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06)

PRIPRAVLJAVEC:

Urban Kolar

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Urban Kolar

PRILOGA:
1. Predlog letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Mengeš za leto 2012.
OBRAZLOŽITEV:
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Mengeš sprejme občinski svet, na predlog organa,
pristojnega za izvrševanje proračuna. Podlaga za pripravo programa prodaje kapitalskih naložb so določbe
80.č člena Zakona o javnih financah. Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja
predlaga občinskemu svetu župan. V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega premoženja,
ločeno po kapitalskih naložbah.
Občina Mengeš je družbenik v družbi Veterina Kamnik, d.o.o., in sicer znaša njen poslovni delež 6,6775%
osnovnega kapitala, kar znaša 7.629,02 EUR. Predmet prodaje je celotni poslovni delež Občine Mengeš v
navedeni družbi. V kolikor bo občinski svet potrdil predlagani sklep, bo občinska uprava pričela s postopki
prodaje kapitalske naložbe v Veterini Kamnik d.o.o. v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem občin (Ur. list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 in 38/10 - ZUKN). Ne glede na izkazano
knjigovodsko stanje kapitalske naložbe bo potrebno pred samo prodajo deleža v skladu z navedeno uredbo
opraviti cenitev s strani pooblaščenega cenilca vrednosti podjetij, na podlagi katere bo določena izhodiščna
vrednost prodaje kapitalske naložbe. Osnova za cenitev bodo podatki iz poslovnih knjig Veterine Kamnik
d.o.o. Zaradi zagotovitve močnejšega pogajalskega položaja in s tem povezane morebitne višje prodajne
cene, smo se z ostalimi občinami solastnicami (Kamnik, Moravče in Komenda) dogovorili, da izvedemo
skupen postopek prodaje tako, da sprejmemo usklajen posamezni program prodaje.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

FINANČNE POSLEDICE:
Kupnina od prodaje kapitalskih naložb je namenski prejemek občinskega proračuna, saj se lahko na podlagi
74. člena Zakona o javnih financah uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za nakup novega
stvarnega in finančnega premoženja občine.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se letni program prodaje finančnega premoženja Občine Mengeš za leto 2012 v predloženem
besedilu.
Franc JERIČ
ŽUPAN

Pregledala: Franc Jerič, župan; Marija Kos, direktorica občinske uprave.

Predlog
Na podlagi 80.č člen Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 11/11),
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
132/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10-ZUKN) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji ___redni seji, dne _____,
sprejel

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2012

Pravna oseba

Poslovni delež Občine Mengeš

Način prodaje

Veterina Kamnik, d.o.o.

Občina Mengeš razpolaga s
poslovnim deležem v višini
6.6775%, kar v nominalnem
znesku predstavlja 7.629,02 evrov.

Občina Mengeš bo prodala celotni
poslovni delež (100%). Predvideva
se skupna prodaja (poleg Občine
Mengeš še Občina Kamnik,
Občina Komenda in Občina
Moravče) po metodi javne
ponudbe, in sicer na podlagi
usklajenega
posameznega
programa prodaje in predhodne
cenitve
vrednosti
kapitalske
naložbe.
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