LETNI PROGRAM RAVNANJA Z NEPREMIČNIM, PREMIČNIM IN
FINANČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2022

1. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA - NAKUPI
Sredstva so namenjena za nakupe zemljišč za katere se bo med letom izkazala nujna potreba
po premoženjskopravni ureditvi.
V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) sprejeme Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem občinski svet na predlog župana, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejeme organ, pristojen za izvrševanje
proračuna. Na podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem lahko vključijo nakupi zemljišč, ki ne presegajo vrednosti
15.000,00 € in so nujno potrebni za izvrševanje javnih nalog.
UREDITEV KATEGORIZIRANIH JAVNIH POTI
Občina Hoče-Slivnica si že dalj časa prizadeva urediti javne poti, ki jih dejansko upravlja in
vzdržuje. V letu 2021 bomo pristopili k urediti lastništva naslednjih poti. Pred posredovanjem
zavezujočih ponudb bo občina zemljišča uradno ocenila in opravila posnetek stanja cest:
JAVNA POT

PARC. ŠT.

K.O.

VELIKOST
PARCELE

Ocenjena vrednost

JP ŠT. 880011
Slivniško Pohorje
bolnica

del parc. št. 248,
*181, 245, 243,
244, 241

Hočko Pohorje

Odkup cca 2.500 m2

7.500,00 €

-

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – PRODAJE
V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) sprejeme Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem občinski svet na predlog župana, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejeme organ, pristojen za izvrševanje
proračuna. Na podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem lahko vključijo zemljišča, ki ne presegajo vrednosti 15.000,00 €. O
vključitvah posameznih nepremičnin v načrt organ, pristojen za izvrševanje proračuna poroča,
ob polletnem poročilu in zaključnem računu.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine se bo vršilo v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).
Pred prodajo bo vsako zemljišče uradno ocenjeno s strani uradnega cenilca.
2. NAČRT RAVNANJA Z PREMIČNIM PREMOŽENJEM

V letu 2022 načrtujemo nakup novega delovnega avtomobila – mali kamion za
potrebe delovanja režijskega obrata. Nakup bo izveden skladno z zakonom.
3. LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2022
V letu 2017 je Občina Hoče - Slivnica na podlagi sprejete pogodbe o prenosu poslovnega deleža
v družbi Farmadent d.o.o., s sedežem Minarikova 6, Maribor, pridobila 5,48 % osnovnega
kapitala družbe, kar predstavlja 313.902,40 EUR.
V letu 2020 se predlaga začetek prodaje kapitalske naložbe, ki je prikazana v Tabeli 1. Prodaja
se bo predvidoma zaključila v letu 2021/22.
Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2020:
Za
p
št.

1

Pravna oseba

2

1. *Farmadent
d.o.o.

SEDANJE STANJE

NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE

Knjigovodska
vrednost
kapitalske
naložbe Občine
Hoče - Slivnica
na dan 31. 12.
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Delež na
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3

4

5

313.902,40

5,48

313.902,40
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nominalna
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Delež
v%

Faza
izvedbe
postopka
prodaje

6

7

8

313.902,40

5,48

začetek

v EUR

* Opomba: V poslovnih knjigah Občine Hoče-Slivnica so naložbe vodene po naložbeni ali po
kapitalski metodi. Naložbena metoda upošteva samo osnovni kapital, ki se je do vključno leta
2001 revaloriziral, kapitalska metoda pa upošteva vse sestavine kapitala.
V stolpcu 3 je prikazana velikost kapitalske naložbe Občine Hoče-Slivnica v navedeni družbi na
dan 31.12.2019 po knjigovodski vrednosti, ki je vodena po kapitalski metodi. V stolpcu 4 je
velikost kapitalske naložbe prikazana kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala
družbe. V stolpcu 5 je navedena velikost kapitalske naložbe in sicer kot nominalna vrednost
poslovnega deleža, kakor je vpisana v sodni register, saj gre za družbo z omejeno
odgovornostjo.
Velikost kapitalske naložbe, s katero se bo razpolagalo oziroma se bo začel postopek prodaje
v letu 2020 in končal v letu 2021/22 prikazuje stolpec 6 in 7.

Družba Farmadent d.o.o. je tudi 100 % lastnik družbe Gopharm d.o.o. Nominalna vrednost
lastniškega deleža družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o. je v višini 363.375,30
EUR in izhaja iz uradno objavljenih podatkov na Ajpesu. Knjigovodsko vrednost lastniškega
deleža družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o. na dan 31.12.2019 znaša 3.547.056
EUR in izhaja iz javno objavljenega letnega poročila družbe Farmadent d.o.o. za leto 2019. S
prodajo 5,48 % lastniškega deleža Občine Hoče - Slivnica v družbi Farmadent d.o.o. se sočasno
proda tudi 100 % lastniški delež družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o.
Po potrditvi letnega programa prodaje finančnega premoženja bodo družbeniki pristopili k
izvedbi postopka prodaje kapitalske naložbe v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem (Ur. list RS št. 123/03, 140/06, 95/07 in 38/10 ZUKN).
Glede na velikost kapitalske naložbe, bo s skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem potrebno še pripraviti posamezni program prodaje, ki
ga bo obravnaval občinski svet in s tem sprejel končno odločitev o prodaji naložbe v Farmadent
d.o.o.

