Številka:
Datum:

478-112/2007 (1100)
1. 7. 2008

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

Donacija Obmo nemu združenju Rde ega križa Novo
mesto za nakup nepremi nine

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepov

PRAVNA PODLAGA:

Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06–
UPB1 in 4/08).

PORO EVALEC:

župan

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme naslednja sklepa:
1. Mestna ob ina Novo mesto bo donirala Obmo nemu združenju Rde ega križa
Novo mesto denarna sredstva v višini 214.000,00 EUR za nakup nepremi nine,
ki predstavlja poslovni prostor na naslovu Ulica Slavka Gruma 54, Novo mesto,
s funkcionalnim zemljiš em, to je nepremi nin parc. št. 861/2, 872/4, 877/1 do
celote (1/1) in parc. št. 872/1 do 49/100 od celote, vse k.o. Šmihel pri Novem
mestu, ki namerava tam urediti humanitarni center.
2. Z Obmo nim združenjem Rde ega križa Novo mesto se sklene donacijska
pogodba, ki bo vsebovala naslednjo klavzulo: »V primeru prenehanja OZRK
Novo mesto Mestna ob ina Novo mesto postane lastnik 56,32 % celotne
nepremi nine, kar ustreza doniranemu znesku.«
Alojzij MUHI
ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO
PRILOGA
- obrazložitev

Številka:
Datum:

478-112/2007
1. 7. 2008

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

DONACIJA OBMO NEMU ZDRUŽENJU RDE EGA KRIŽA NOVO MESTO
ZA NAKUP NEPREMI NINE

1. OBRAZLOŽITEV
Obmo no združenje Rde ega križa Novo mesto (v nadaljevanju OZRK Novo mesto) je
samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki deluje na
obmo ju ob in Mestne ob ine Novo mesto (z novima ob inama Šmarješke Toplice in
Straža), Dolenjske Toplice, Mirna pe , Šentjernej, Škocjan in Žužemberk. OZRK Novo mesto
deluje po na elih humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti, neodvisnosti, prostovoljnosti,
enotnosti in univerzalnosti. Naloge OZRK so:
- seznanjanje javnosti z mednarodnim humanitarnim pravom, širjenje in uresni evanje
na ela Gibanja ter aktiviranje svojih lanov v prizadevanjih za uresni evanje
mednarodne solidarnosti, za prijateljstvo med narodi, za mir v svetu
- sodeluje s pristojnimi državnimi in lokalnimi organi, z zavodi in drugimi organizacijami
v aktivnostih za varovanje zdravja, za zdrav na in življenja in varstvo naravnega
okolja,
- osveš a in motivira ljudi za dajanje krvi, delov loveškega telesa in organizira
krvodajalske akcije ter daje pobude za nadaljnji razvoj in napredek krvodajalstva,
- organizira in izvaja preventivno zdravstveno dejavnost in lai no nego na domu,
- organizira letovanje otrok,
- nudi psihosocialno pomo socialno ogroženim,
- sodeluje pri izvajanju socialne in zdravstvene pomo i ljudem, prizadetim od naravnih
nesre , epidemij ali drugih ve jih nesre in socialno ogroženim osebam in družinam
ter v ta namen organizira solidarnostne akcije in skrbi za razdeljevanje pomo i,
- sodeluje s pristojnimi organi v pripravah za izvajanje zdravstvene in socialne pomo i
ljudem v primeru oboroženih spopadov, aktivno sodeluje pri lai ni prvi pomo i, pri
negi in zdravljenju ranjencev in bolnikov, pri izvajanju socialne pomo i in drugih
obveznosti, ki izhajajo iz Ženevskih konvencij o zaš iti žrtev vojne in iz dopolnilnih
protokolov,
- organizira hrambo in razporeja pomo , ki jo dobi id nacionalnih organizacij Rde ega
križa, drugih organizacij in posameznih darovalcev, ter organizira zbiranje pomo i v
Republiki Sloveniji in ko z mednarodno pomo jo pošilja v tujino,
- sodeluje pri vzgojno-izobraževalni dejavnosti otrok in mladine za uveljavljanje
temeljnih na el mednarodnega gibanja Rde ega križa in skrbi za njihovo vklju evanje
v dejavnost organizacij Rde ega križa,

-

organizira informativno, propagandno in založniško dejavnost za uresni evanje
svojega temeljnega poslanstva,
ter druge naloge v skladu z zakonodajo.

Mestna ob ina Novo mesto je s prodajo nepremi nine parc. št. 5436/2, k.o. Portorož –
po itniški dom Fazan, prejela kupnino v višini 51.388.597,20 SIT oz. 214.440,82 EUR.
Kupnino v višini 214.000,00 EUR bo zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev donirala OZRK
Novo mesto. OZRK Novo mesto bo s temi denarnimi sredstvi kupilo nepremi nino, ki
predstavlja poslovni prostor na naslovu Ulica Slavka Gruma 54, Novo mesto, s funkcionalnim
zemljiš em, to je nepremi nine parc. št. 861/2, 872/4, 877/1 do celote (1/1) in parc. št. 872/1
do 49/100 od celote, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki tam namerava urediti humanitarni
center.
OZRK Novo mesto bodo za nakup navedene nepremi nine denarna sredstva donirale tudi
druge ob ine, in sicer:
- Ob ina Dolenjske Toplice, v višini 17.549,24 EUR,
- Ob ina Mirna pe v višini 14.244,72 EUR,
- Ob ina Šentjernej v višini 34.681,41 EUR,
- Ob ina Škocjan v višini 16.233,85 EUR in
- Ob ina Žužemberk v višini 23.677,04 EUR.
Mestna ob ina Novo mesto bo z OZRK Novo mesto sklenila donatorsko pogodbo, v kateri bo
tudi naslednja klavzula: »V primeru prenehanja OZRK Novo mesto Mestna ob ina Novo
mesto postane lastnik 56,32% celotne nepremi nine, kar ustreza doniranemu znesku.«
2. VPLIV NA PRORA UN
Sklenjena donacijska pogodba z OZRK Novo mesto bo vpliva na prora un in sicer na
prora unsko postavko 08109008 – Investicijski odhodki – Humanitarni center, kjer so
zagotovljena denarna sredstva v višini 214.000,00 EUR.
3. PREDLOG SKLEPA
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme naslednja sklepa:
1. Mestna ob ina Novo mesto bo donirala Obmo nemu združenju Rde ega križa
Novo mesto denarna sredstva v višini 214.000,00 EUR za nakup nepremi nine,
ki predstavlja poslovni prostor na naslovu Ulica Slavka Gruma 54, Novo mesto,
s funkcionalnim zemljiš em, to je nepremi nin parc. št. 861/2, 872/4, 877/1 do
celote (1/1) in parc. št. 872/1 do 49/100 od celote, vse k.o. Šmihel pri Novem
mestu, ki namerava tam urediti humanitarni center.
2. Z Obmo nim združenjem Rde ega križa Novo mesto se sklene donacijska
pogodba, ki bo vsebovala naslednjo klavzulo: »V primeru prenehanja OZRK
Novo mesto Mestna ob ina Novo mesto postane lastnik 56,32 % celotne
nepremi nine, kar ustreza doniranemu znesku.«
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