Številka:
Datum:

014-10/2011 (1605)
28. 6. 2011

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

SOGLASJE ZA DOLGORO NO ZADOLŽEVANJE AGENCIJI ZA ŠPORT
NOVO MESTO

Namen:

Sprejem sklepa

Pravna osnova:

88. len Zakona o javnih financah -(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/2010),

Poro evalec:

- Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in ra unovodstvo

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepa:

Ob inski svet izdaja soglasje k najetju dolgoro nega kredita
Agenciji za šport Novo mesto v vrednosti 400.000 EUR za namen
dokon anja izgradnje servisnega objekta za tenis v Portovalu. Za
pla ilo anuitet kredita je potrebno zagotoviti sredstva v prora unu.

Alojzij MUHI
ŽUPAN
PRILOGA:
1.

Številka:
Datum:

014-10/2011 (1605)
24. 6. 2011

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA: Obrazložitev predloga sklepa za izdajo soglasja za dolgoro no zadolževanje
Agenciji za šport Novo mesto

1. Uvod
Agencija za šport Novo mesto je na Mestno ob ino Novo mesto posredovala vlogo za izdajo
soglasja Mestne ob ine Novo mesto za najem dolgoro nega kredita za namen dokon anja
izgradnje servisnega objekta za tenis v Portovalu v vrednosti 400.000 EUR.

2. Obrazložitev
V športnem parku Portoval je zgrajen športni objekt, v katerem bodo garderobe in sanitarije
za tenisa e in keglja e, ustrezni klubski prostori, prostor za material, ki je potreben za
funkcioniranje tenis igriš , v zgornji etaži je predvideno novo štiri stezno kegljiš e in prostor
za gostinski lokal. Celotna investicijska vrednost znaša 1.212.583 EUR. Odobrena so bila
tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport v višini 74.191 EUR, ki so bila prejeta v letu 2007
ter sredstva Fundacije za šport v višini 66.000 EUR od tega 13.000 EUR v letu 2007, 13.000
EUR v letu 2008 in 40.000 EUR v letu 2009. Predvideno je bilo, da bo investicija zaklju ena v
dveh letih in sicer od septembra 2007 do 30. 6. 2008.
Investicija se je za ela izvajati v letu 2007, zaradi likvidnostnih težav Mestne ob ine Novo
mesto pa je bila izgradnja in s tem dokon anje investicije prekinjeno junija 2008. V tem asu
je Mestna ob ina Novo mesto za ta namen porabila 798.462,25 EUR. Objekt je pokrit, zaprt
s stavbnim pohištvom, z urejeno zunanjo ureditvijo. V objektu je potrebno izvesti vse strojne
instalacije (kurilnica, ogrevanje, prezra evanje), elektroinštalacije, finalne tlake, pregradne

stene, beljenje in opremo kegljiš a ter garderob. Po grobi oceni je za dokon anje potrebno
cca 400.000 EUR.
Objekt bi dokon ala Agencija za šport Novo mesto, ki bi ga po dokon ani investiciji tudi
upravljala.
Mestna ob ina Novo mesto je ustanoviteljica Agencije za šport Novo mesto. V 14. lenu
Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2011 je opredeljeno, da se pravne
osebe javnega sektorja na ravni ob ine – javni zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je ob ina, ter pravne osebe, v katerih ima ob ina neposredno ali posredno
prevladujo vpliv, lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR ob soglasju
ob inskega sveta. Sredstva za pla ilo anuitet kredita bi zagotavljala Mestna ob ina Novo
mesto.
3. Predlog sklepa
Ob inski svet izdaja soglasje k najetju dolgoro nega kredita Agenciji za šport Novo
mesto v vrednosti 400.000 EUR za namen dokon anja izgradnje servisnega objekta za
tenis v Portovalu. Za pla ilo anuitet kredita je potrebno zagotoviti sredstva v
prora unu.

Pripravila:
Katarina PETAN
ra unovodja

Darinka REDLING
vodja oddelka

Borut NOVAK
direktor ob inske uprave

