Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in
110/11-ZDIU12) in 96. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/10) je mestni svet Mestne občine Murska Sobota na
seji, dne
sprejel

LETNI P ROGRAM
PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2013
1. člen
V skladu s 13. členom Zakona o javnih financah mora župan predložiti mestnemu svetu skupaj s
proračunom tudi Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja, ki je potrebno za
zagotavljanje prejemkov proračuna.
2. člen
V okviru Letnega programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto
2013 so predvideni naslednji prihodki:

Zap.
štev.
1.

Pravna oseba

Št. delnic
(komadov)

Knjigovodska
vrednost v EUR

10.259

448.831

Cestno podjetje Murska Sobota d.d.

SKUPAJ
3. člen
Prodaja finančnega premoženja – delnic Cestnega podjetja d.d. Murska Sobota v višini 448.831
EUR je vključena v proračun v okviru bilance B. Račun finančnih terjatev in naložb, kot prihodek
proračuna pod postavko 7512 – Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih.
4. člen
Celotna kupnina opredeljena v 2. členu letnega programa v znesku 448.831 EUR se porabi v skladu s
74. členom Zakona o javnih financah za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov.
Številka:
Datum:

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.
Ž U P A N

OBRAZLOŽITEV
Letni program prodaje finančnega premoženja občine je v skladu 13. členom Zakona o javnih financah
župan dolžan predložiti občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.
Prodaja finančnega premoženja – delnic (tabela v 2. členu – točka 1) obsega prodajo 10.259
komadov delnic Cestnega podjetja d.d. Murska Sobota. Na dan 31.12.2011 znaša knjigovodska
vrednost teh delnic 448.831 EUR.
V skladu s 74. členom ZJF je potrebno vse prihodke ustvarjene s prodajo kapitalskih naložb namensko
porabiti. V predlogu proračuna bo tako prihodek od prodaje teh delnic v celoti porabljen za odplačila
glavnic dolgoročnih kreditov.
Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.
Ž U P A N
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