OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo
in 110/11 - ZDIU12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih
novic, št. št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal o Soči na
svoji ……redni seji dne ………. sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je seznanjen s poročilom o dosedanjem postopku nakupa
delnic Hranilnice in posojilnice Vipava d.d.
2.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči soglaša z nakupom imenskih navadnih delnic, za vrednost
25.000 EUR.
3.
Sredstva za nakup se bodo zagotovila v proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013.

4.
Sklep velja takoj.

Številka:
Datum:

ŽUPAN
Andrej Maffi
Obrazložitev:
Pravna podlaga: 73. člen Zakona o javnih financah Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12). (glej priloga-Mnenja Ministrstva za finance,
Direktorat za proračun, sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, št. 007-652/2012 z dne
13.08.2012).

Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve:
Hranilnica in posojilnica Vipava (v nadaljevanju HiP) je bil ustanovljena leta 1897 in več ali manj
uspešno posluje že več kot sto petnajst let. Lastniki so: Kmetijska zadruga Vipava s 55,97% deležem,
Zadružna banka Doberdob (9,765 delež), zadružna Kraška banka (9,79% delež), Goriška družba KB
1909 s 5,15 % deležem; Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana s 4,2% deležem in številni mali delničarji,
med njimi tudi občine Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Renče-Vogrsko, katerih deleži
so vsi manjši od 2%. Občina Kanal ob Soči je aprila 2006 kupila 1000 delnic po 1.000 SIT (1.000.000
SIT), njihova knjigovodska vrednost znaša 4.172,93 EUR.
HiP uspešno posluje in ima dobre bonitete, zato je interes, da se ohrani in s krepitvijo njene vloge na
Primorskem nadaljuje tradicija hranilništva v Vipavski dolini ter omogoči kmetom, kmetijskim
zadrugam in drugemu gospodarstvu ter občinam ugodno kreditiranje projektov zlasti s področja
kmetijstva in prehrambeno predelovalne industrije ter trgovine s kmetijskimi in živilskimi proizvodi
s področja Goriške regije.
Odločitev večinskega lastnika, da proda celoten delež v preteklih mesecih je ogrozila obstoj HiP: zato
se je Občina Vipava, v zaščito lokalnih interesov, odločila sodelovati v postopku nakupa in je oddala
zavezujočo ponudbo, v lastnem imenu in za račun podpisnikov pogodbe o skupnem nastopanju v
roku, do 31.07.2012 in v nadaljevanju postopka uspela (v prilogi je tudi Prav tako je v prilogi osnutek
pogodbe med Občino Vipava in obstoječih malih delničarjev).
Primarni interes in cilj je omogočanje nadaljnjega razvoja HiP in zagotoviti odločilno vlogo lokalnih
skupnosti ter posameznikov in gospodarskih družb z območja Primorske v lastniški strukturi družbe.
Iz osnutka dopisa Občine Vipava Računskemu sodišču je razbrati razloge in rešitve za predlog
povečevanja lastniškega deleža občin v Hranilnici in posojilnici Vipava d.d..
Finančne posledice: Sprejetje sklepa ima finančne posledice v višini 25.000 EUR , to je znesek, ki je
potrebno predvideti za nakup delnic.

ŽUPAN
Andrej Maffi
Priloga:
- Mnenja Ministrstva za finance, Direktorat za proračun, sektor za sistem financiranja lokalnih
skupnosti, št. 007-652/2012 z dne 13.08.2012,
- Osnutek dopisa Občine Vipava Računskemu sodišču je razbrati razloge in rešitve za predlog
povečevanja lastniškega deleža občin v Hranilnici in posojilnici Vipava d.d.,
- Osnutek pogodbe med Občino Vipava in obstoječih malih delničarjev.

