
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TABOR  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  in 86. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.  
120/06, 51/2010, 60/2015, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 
_____. redni seji, dne, ________, sprejel  
 

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TABOR ZA LETO 2019 
 
Uvodna pojasnila 
Na podlagi določil 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) se skupaj s predlogom 
proračuna predloži občinskemu svetu v sprejem tudi letni program prodaje občinskega finančnega 
premoženja za prihodnje leto, ki je potreben za zagotovitev prejemkov proračuna, z obrazložitvami. 
Prav tako občinski svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah letnega programa prodaje, v kolikor 
bi bile nujne spremembe glede na sprejeti program. Podlaga za pripravo programa prodaje finančnega 
premoženja, so določbe 80.č člena Zakona o javnih financah. V letnem programu prodaje se navede 
seznam finančnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah. Finančno premoženje občine 
predstavljajo:  
1. Denarna sredstva  
2. Terjatve  
3. Dolžniški vrednostni papirji  
4. Delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb  
5. Druge naložbe v pravne osebe-kapitalske naložbe  
 
Pravna podlaga: - 80.č. člen Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); - 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) - Statut Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 , 51/2010).  
 
Cilji prodaje in finančne posledice:  
V 73. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), je določeno, da v primeru, da preneha javni 
interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev v kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog 
pristojnega občinskega organa odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda. Uredba o prodaji 
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem občin (Uradni list RS številka 123/03, 140/06, 
95/07, 55/09 Odl.US:U-I-84/09-11 in 38/10-ZUKN) ureja postopek in način prodaje in druge oblike 
razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin. Določilo 74. člena Zakona o javnih 
financah opredeljuje in določa splošno pravilo o namenskosti uporabe kupnin, doseženih s prodajo 
kapitalskih deležev občine, kot vrste finančnega premoženja, po katerem se kupnina od prodaje 
kapitalskih naložb občine uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja in za pridobitev novega 
stvarnega premoženja. Predlog sklepa Sprejme se letni program prodaje finančnega premoženja 
Občine Tabor za leto 2019 v predloženem besedilu.  
 
Obrazložitev : V letu 2019 Občina Tabor ne načrtuje prodaje finančnega premoženja. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA FINANČNEGA PREMOŽENJA  
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