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ZADEVA:

NAČRT UPRAVLJANJA S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI MESTNE OBČINE
NOVO MESTO ZA LETO 2018

1. UVOD
Kapitalske naložbe Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), zajete v strategiji
upravljanja, so deleži občine v posameznih gospodarskih družbah, opredeljene kot strateške
naložbe. Strateške kapitalske naložbe so tiste naložbe, s katerimi MO Novo mesto poleg
gospodarskih ciljev skuša doseči tudi infrastrukturne in druge cilje, povezane z izvajanjem
posameznih javnih služb, razvojne in druge cilje.
Skupno merilo za uvrstitev posamezne kapitalske naložbe kot strateške naložbe so predvsem
opravljanje gospodarske javne službe, izvajanja javnih pooblastil in nalog, ki so po zakonu v
javnem interesu, vpliv na konkurenčnost gospodarstva, uporabo znanja za gospodarski razvoj
občine in kakovostna delovna mesta ter ohranjanje poslovnih dejavnosti v MO Novo mesto.
MONM ima v lasti tako lastniške deleže nekaterih gospodarskih subjektov, katerih delovanje
pomembno vpliva tako na uspešnost izvajanja nalog in samega poslovanja MONM, kot tudi na
druge, s tega vidika manj pomembne lastniške deleže. Kljub temu gre po skupni vrednosti teh
naložb za pomembno premoženje MONM, s katerim je potrebno skrbno gospodariti in ga
kvalitetno upravljati.
Letni načrt najprej opredeljuje napoved gospodarskih gibanj v Republiki Sloveniji, opredelitev
vseh kapitalskih naložb s ključnimi podatki o poslovanju v zadnjem poslovnem letu ter pri
posamezni naložbi tudi cilje ter usmeritve, ki jih bo MONM zasledovala v poslovnem letu 2018.
Načrt upravljanja na predlog občinske uprave sprejme občinski svet. S cilji morajo biti
seznanjeni organi vodenja in nadzora posameznega gospodarskega subjekta, opredeljenega v
tem načrtu, ki bodo tudi najbolj neposredno vplivali na uspešnost izvajanja tega načrta.
Največjo odgovornost nosi MONM pri tistih podjetjih, pri katerih ima prevladujoč vpliv. Tudi sicer
je potrebno ločiti upravljanje s kapitalskimi naložbami, kjer je MONM manjšinski deležnik, za
razliko od tistih, kjer je njen vpliv prevladujoč (več kot 50%). Že veljavna zakonodaja daje po eni
strani prevladujočemu deležniku več pravic, iz tega pa izhaja tudi več odgovornosti za
uspešnost poslovanja takega subjekta.

Pri družbah, pri katerih neposreden vpliv MONM ni prevladujoč, bo slednja poskušala vplivati na
poslovanje le-teh predvsem z argumenti in strokovnostjo, kot tudi se bo izkazovala s skrbnostjo,
s čemer pričakuje, da bo njen vpliv vendarle večji.
Tako strategija, kot tudi načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami ne smeta postati samo
suhoparen dokument. MONM od organov vodenja in nadzora družb, seveda v največji možni
meri tistih, na katere ima prevladujoč vpliv, pričakuje resno, odgovorno, skrbno in zavzeto delo,
da se bo načrt izvrševal tako, kot je zapisan.
2. NAPOVED GOSPODARSKIH GIBANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2018
Z vidika upravljanja naložb so pomembna tudi gospodarska gibanja v Republiki Sloveniji, in tudi
širše. Vsa naša prizadevanja ob upravljanju kapitalskih naložb morajo upoštevati okolje, v
katerem naša podjetja delujejo.
V ta namen predstavljamo povzetek pričakovanj na podlagi podatkov UMARJA Jesenska
napoved gospodarskih gibanj 2017, in sicer :
•

Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za letos predvideva 4,4odstotno rast bruto domačega proizvoda, v naslednjih dveh letih se bo široko osnovana
gospodarska rast nadaljevala in se gibala med 3 in 4 %. Ključna razloga letošnje pospešitve
rasti sta visoka rast izvoza in vpliv dinamike državnih investicij.

•

V letu 2018 se pričakuje nadaljevanje visokih stopenj rasti. Pospešeno rast izvoza spodbuja
okrepljena rast tujega povpraševanja ob izboljšanju gospodarskih razmer v večini glavnih
trgovinskih partneric. Hkrati s tem se je občutno izboljšala tudi izvozna učinkovitost, ki se
sicer povečuje že od leta 2011. Rast izvoza bo ostala visoka tudi v prihodnjem letu, ko
pričakujemo podobno rast tujega povpraševanja kot letos in tudi nadaljnje izboljševanje
izvozne učinkovitosti.

•

V prihodnjih letih bodo na gospodarsko rast postopoma vedno bolj vplivali demografski
dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in posledično
razpoložljivega dohodka ter zasebne potrošnje. Trošenje gospodinjstev bo še naprej
spodbujeno z rastjo razpoložljivega dohodka ob ugodnih razmerah na trgu dela, kar
pozitivno vpliva na zaupanje potrošnikov. V prihodnjih dveh letih se bo rast zasebne
potrošnje sicer postopoma upočasnila, predvsem zaradi pričakovane nižje rasti
zaposlenosti. V prihodnjih letih bodo na rast zaposlenosti vedno močneje vplivali
demografski dejavniki oz. pričakovano zmanjšanje števila delovno sposobnih prebivalcev.

•

Rast plač bo v obdobju 2017–2019 ostala zmerna in ne bo presegala rasti produktivnosti.
Nominalna rast povprečne bruto plače v zasebnem sektorju bo izhajala iz gospodarske rasti
in nadaljnjega znižanja brezposelnosti. S slednjim pa so povezane tudi omejitve podjetij pri
iskanju usposobljenih delavcev, kar bo predstavljajo pritisk na rast plač. Vendar se pričakuje
da bo težnja po ohranjanju konkurenčnega položaja še naprej pomembno vplivala na
oblikovanje plač v zasebnem sektorju (zlasti menjalnem), tako da bo njihova rast ostala
skladna s produktivnostjo. V sektorju država bo glede na dogovore rast plač letos in
prihodnje leto ostala visoka.

•

Pričakuje se tudi nadaljevanje rasti investicij. Rast povpraševanja in ugodni pogoji za
investiranje (visoki dobički, nizke obrestne mere) bodo podpirali rast investicij v opremo in
stroje, ob oživljanju trga nepremičnin pričakujemo tudi rast stanovanjskih investicij. Po

lanskem občutnem znižanju, povezanim s prehodom na novo evropsko finančno
perspektivo, se bo letos ustavilo padanje državnih investicij, kar se bo odrazilo v znatni
okrepitvi skupnih investicij v 2017. V vseh treh letih se bo nadaljevala tudi sicer skromna
rast državne potrošnje.
•

Inflacija se bo v naslednjih letih gibala okoli 2 %. Po obdobju nizke rasti cen oz. deflacije bo
rast domačega in tujega povpraševanja okrepila predvsem rast cen storitev. Rast cen
energentov in neenergetskega blaga pa bo, ob odsotnosti surovinskih šokov iz tujine, ostala
zmerna.

•

Presežek tekočega računa plačilne bilance bo tudi v obdobju 2017–2019 ostal visok
(okoli 5 % BDP). Ohranjanje visokega presežka tudi v naslednjih letih povezujemo
predvsem z večletnim razdolževanjem zasebnega sektorja in še vedno nizko ravnjo
domače potrošnje, zlasti investicij, v obdobju rasti tujega povpraševanja pa je k presežku
prispevalo tudi izboljševanje izvozne konkurenčnosti menjalnega sektorja. Na letošnje rahlo
znižanje presežka vplivajo predvsem poslabšani pogoji menjave ob višjih cenah nafte in
surovin kot lani, delno pa tudi večjega primanjkljaja primarnih in sekundarnih odhodkov.
Presežek v storitveni menjavi pa se bo v obdobju napovedi nadalje povečeval, predvsem v
menjavi transportnih storitev in potovanj.

•

Ugodne napovedi v EU dajejo dodatno spodbudo cikličnemu zagonu gospodarske rasti v
EU, posledično bi lahko bila rast še višja od predpostavljene. Negotovost v domačem okolju
je povezana predvsem z dinamiko zasebnih investicij, ki bi lahko bile ob pospešitvi
bančnega kreditiranja še višje kot po predvidevanju. Nasprotno bi lahko bile investicije
države nižje od predvidenih v osnovnem scenariju, predvsem v primeru nižjega črpanja
evropskih sredstev. Negotovost glede dinamike končne porabe je povezana z ugodnimi
gibanji na trgu dela, kar bi lahko vplivalo na višjo rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev
in posledično zasebne potrošnje. V daljšem obdobju pa je največja negotovost povezana z
načinom soočanja z demografskimi spremembami, od katerega bo odvisna tudi dinamika
gospodarske rasti in učinki na blaginjo prebivalcev.

3. PREDSTAVITEV DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB PO STANJU NA DAN
31.12.2016

Naložbe v delnice v državi: konto 0600
Naziv delnice

Knjigovodska vrednost
na 31. 12. 2016 (v EUR)

Delnice na podlagi sklepa o dedovanju
Delnice HIT Nova Gorica

9.798
89.376

Dolgoročne kapitalske naložbe v državi: konto 0620
Naziv javnega sklada ali druge osebe Knjigovodska vrednost na Lastniški delež MO
javnega prava
dan 31.12.2016 (v EUR)
Novo mesto
ZARJA, Stanovanjsko podjetje d.o.o.

4.471.496

69,6 %

Javno podjetje komunala Novo mesto

3.052.185

65,8 %

CEROD, d.o.o. Novo mesto

833.789

52,7 %

Televizija Novo mesto d.o.o.

12.465

22,2 %

465.730

50,4 %

56.435

1,7 %

Razvojni center, d.o.o. Novo mesto
Počitniška skupnost Krško

4. STRATEŠKE USMERITVE IN CILJI MONM PRI POSAMEZNI DOLGOROČNI KAPITALSKI
NALOŽBI
4.1. SPLOŠNE USMERITVE
MONM bo pri družbah, kjer ima ustrezen vpliv, zlasti pa pri tistih družbah, pri katerih je njen
vpliv prevladujoč, uveljavljala naslednje usmeritve:
- upravljanje vsake družbe mora biti skrbno, gospodarno, zavzeto; od vseh odgovornih
za delovanje družbe se pričakuje najvišja skrbnost, t.j. skrbnost dobrega
gospodarstvenika,
- družbe morajo svojo dejavnost opravljati v duhu dobrih poslovnih običajev, v
zadovoljstvo okolja, v katerem delujejo, med njimi pa zlasti uporabnikov njihovih
storitev,
- vse družbe morajo težiti k povečevanju prihodkov iz prodaje; pri družbah, ki izvajajo
javno gospodarsko službo, oz. dejavnost, do le-teh ne sme priti odločilno zaradi
povečevanja cen, ki jih družbe nudijo na trgu, ampak zaradi organske rasti,
- od vseh gospodarskih družb se pričakujejo ukrepi za znižanje stroškov poslovanja,
pri tem pa tako materialnih, kot tudi stroškov dela; družbe morajo izrazito težiti k
znižanju stroškov storitev, oz. le-te izvajati takrat, ko lastni resursi tega ne
omogočajo,
- družbe so dolžne skrbeti za ustrezno likvidnost, kot tudi za ustrezno kontrolo
finančnih odhodkov, ki se naj razen v primerih, ko gre za investicijske izdatke,
zmanjšujejo,
- uprave družb so dolžne v letu 2018 pripraviti večletne strategije poslovanja, v katerih
se jasno začrtajo njihove smeri delovanja, pričakovanja, donosi, ...,
- cilj vseh družb mora biti pozitivno poslovanje in rast njihovega kapitala,
- družbe morajo zmanjševati svojo zadolženost ter ustrezno uravnavati dolgoročnost,
oz. kratkoročnost finančnih obveznosti do npr. poslovnih bank, predvsem v smeri več
dolgoročnega financiranja,
- vse družbe morajo skrbno paziti na svoje dolgoročne terjatve ter ustrezno skrbno
poplačevanje le-teh.

4.2. KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
2015

v EUR
IND 2016/2015

2016

Poslovni prihodki

16.640.452

17.335.134

104

Izid iz poslovanja

486.765

72.603

15

Stroški materiala

1.677.114

1.794.551

107

Stroški dela

3.747.595

3.875.864

103

Stroški storitev

9.940.684

10.811.364

109

Drugi odhodki

384.463

382.013

99

Finančni odhodki

11.215

10.615

95

2015

2016

IND 2016/2015

Bilančna vsota

8.156.127

8.115.641

100

Kapital

4.642.106

4.313.724

93

Kratkoročne obveznosti

3.078.967

3.386.905

110

Dolgoročne obveznosti

0

0

0

Ob splošnih ciljih, opredeljenih v točki 4.1., so strateški cilji MONM pri upravljanju v družbi
Komunala Novo mesto d.o.o. naslednji:
- kakovost, način in obseg storitev obveznih gospodarskih javnih služb v skladu s
standardi in predpisi v EU;
- cena storitev za občane MONM v enaki višini ali nižje od povprečne cene enakih
storitev v slovenskih občinah nad 15.000 prebivalci;
- v obsegu poslovanja zagotoviti izvajanje tržnih dejavnosti izven obsega obveznih
gospodarskih javnih služb, ki bodo ustvarile ustrezen pozitiven poslovni rezultat;
- doseganje pozitivnega poslovnega izida ob plačilu vseh zakonskih obveznosti iz
naslova najema komunalne infrastrukture;
- izvedbo opredeljenega letnega obsega investicij.

4.3. CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o.
2015

v EUR
IND 2016/2015

2016

Poslovni prihodki

4.273.086

3.845.127

90

Izid iz poslovanja

154.243

-58.359

-38

Stroški materiala

329.807

244.782

74

Stroški dela

657.089

526.451

80

Stroški storitev

1.966.633

2.610.371

133

Drugi odhodki

1.131.136

489.078

43

814

928

114

Finančni odhodki

2015

2016

IND 2016/2015

Bilančna vsota

5.298.379

5.349.342

101

Kapital

1.581.574

1.550.707

98

Kratkoročne obveznosti

508.963

364.851

72

Dolgoročne obveznosti

0

0

0

Ob splošnih ciljih, opredeljenih v točki 4.1., so strateške usmeritve MONM v družbi CeROD
d.o.o. naslednje:
- spremljava, nadzor in ukrepanje, da se bo zagotovilo trajno doseganje kakovostnega
opravljanja teh storitev, v načinu in obsegu skladno s standardi in predpisi v EU;
- ne glede na to, da družba CeROD d.o.o. opravlja javno gospodarsko službo, morajo
biti cene njenih storitev v primerjavi s podobnimi centri po državi primerljive ter
ustrezno ekonomsko upravičene;
- družba CeROD je še vedno gospodarska družba, ki mora tudi biti usmerjena v
poslovni rezultat. Zato mora zagotoviti izvajanje tržnih dejavnosti (t.j. izven obsega
obveznih gospodarskih javnih služb), kot tudi mora pod posebno skrbnostjo
obravnavati vse odhodke, zlasti materialne stroške in stroške storitev, tako, da bo
dosežen pozitiven poslovni rezultat in hkrati s tem ustrezna donosnost kapitala, kot
tudi likvidnost;
- družba mora skrbno načrtovati in izvajati investicije; posebno skrb mora družba
nameniti projektu CeROD – izvedba manjšega MBO, da se glede na stanje te
investicije čimprej realizirajo najboljše možne rešitve, ki bodo dale pričakovane
rezultate stabilnega in dolgoročnega obvladovanja obdelave in odlaganja odpadkov;
- vse zgornje opredelitve morajo biti opredeljene tudi v letnem poslovnem načrtu, k
izpolnitvi katerega bo MONM stremela ter izvajala vse za to predvidene postopke in
ukrepe, skladno z zakonom.

4.4. ZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto
2015

2016

v EUR
IND 2016/2015

Poslovni prihodki

2.190.303

2.142.627

98

Izid iz poslovanja

116.389

140.059

120

Stroški materiala

496.628

424.585

85

Stroški dela

720.800

720.370

100

Stroški storitev

525.982

504.487

96

Drugi odhodki

32.374

29.786

92

Finančni odhodki

119.308

118.639

99

2015

2016

IND 2016/2015

Bilančna vsota

11.183.355

9.650.044

86

Kapital

6.474.500

6.706.566

104

Kratkoročne obveznosti

2.551.405

1.057.007

41

Dolgoročne obveznosti

2.031.444

1.758.493

87

Ob splošnih ciljih, opredeljenih v točki 4.1., so strateške usmeritve MONM v družbi Zarja d.o.o.
naslednje:
- vzdrževanje vrednosti stanovanjskega fonda stanovanj v MO Novo mesto;
- izvajanje razvojno-investicijskih projektov stanovanjske politike skladno s strategijo
razvoja MO Novo mesto do 2030;
- podpora izvajanju storitev in izvedbi projektov, ki bodo v največji možni meri pomenili
sinergijo (skupnemu javnemu) interesu občanov MONM;
- iskanje in sodelovanje z investitorji, ki iščejo na trgu priložnosti za vlaganje v
stanovanjsko – poslovne projekte;
- ohranitev oz. nadgradnja dosedanjega obsega upravljanja neprofitnih stanovanj
MONM;
- širitev upravljanja profitnih stanovanj in poslovnih prostorov;

4.5. RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.
2015

v EUR
IND 2016/2015

2016

Poslovni prihodki

849.051

749.611

88

Izid iz poslovanja

-38.674

763

-2

Stroški materiala

13.795

5.222

38

Stroški dela

563.921

508.280

90

Stroški storitev

271.357

207.728

77

Drugi odhodki

10.018

8.225

82

0

0

0

Finančni odhodki
2015
Bilančna vsota

2016

IND 2016/2015

6.589.077

6.567.235

100

Kapital

923.518

929.017

101

Kratkoročne obveznosti

449.074

427.706

95

Dolgoročne obveznosti

4.934.153

4.939.439

100

Strateški cilji upravljanja, ki jih bo MONM zasledovala v družbi Razvojni center Novo mesto
d.o.o., so ob tistih, navedenih že v točki 4.1., naslednji:
- doseganje pozitivnega poslovnega rezultata, ki se ga v največji možni meri nameni
za znižanje financiranja storitev in dejavnosti družbe iz proračuna MONM;

-

-

podpora izvajanju storitev in izvedbi projektov, ki bodo v največji možni meri pomenili
sinergijo (skupnemu javnemu) interesu institucij, gospodarskih družb in občanov
MONM;
v obsegu poslovanja zagotoviti izvajanje tržnih dejavnosti izven obsega koncesijskih
dejavnosti oz. javne službe, ki bodo ustvarile ustrezen pozitiven poslovni rezultat
(ciljne vrednosti se opredeli v letnem načrtu);

4.6. TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.
2015

v EUR
IND 2016/2015

2016

Poslovni prihodki

837.165

794.492

95

Izid iz poslovanja

-59.630

-22.706

38

Stroški materiala

25.169

23.127

92

Stroški dela

376.287

337.067

90

Stroški storitev

461.606

427.335

93

Drugi odhodki

7.875

2.571

33

744

882

0

Finančni odhodki
2015

2016

IND 2016/2015

Bilančna vsota

282.913

291.361

103

Kapital

56.149

90.683

162

Kratkoročne obveznosti

114.619

88.318

77

Dolgoročne obveznosti

112.145

112.145

100

Strateški cilji upravljanja, ki jih bo MONM zasledovala v družbi Televizija Novo mesto d.o.o., so
ob tistih, navedenih v točki 4.1., zlasti naslednji:
- doseganje pozitivnega poslovnega rezultata, ki se ga v največji možni meri nameni
za znižanje financiranja storitev in dejavnosti družbe iz Proračuna MONM;
- podpora izvajanju storitev in izvedba projektov, ki bodo v največji možni meri
pomenili sinergijo (skupnemu javnemu) interesu občanov, institucij in gospodarskih
družb iz MONM (se opredeli z letno pogodbo o sofinanciranju med Televizijo NM in
MONM);
- v obsegu poslovanja zagotoviti izvajanje tržnih dejavnosti izven obsega regionalnega
programa posebnega pomena, ki bodo ustvarile ustrezen pozitiven poslovni rezultat
(ciljne vrednosti se opredeli v letnem načrtu);

4.7. POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o.
2015

v EUR
IND 2016/2015

2016

Poslovni prihodki

889.946

722.141

81

Izid iz poslovanja

-42.860

-42.292

99

Stroški materiala

5.483

7.594

139

Stroški dela

134.374

139.592

104

Stroški storitev

619.921

485.933

78

Drugi odhodki

129.928

60.271

46

Finančni odhodki

0

2015

0

2016

IND 2016/2015

Bilančna vsota

4.707.589

4.714.906

100

Kapital

3.422.382

3.817.614

112

Kratkoročne obveznosti

136.489

228.687

168

Dolgoročne obveznosti

1.100.000

631.293

57

Strateški cilji upravljanja, ki jih bo MONM zasledovala v družbi Počitniška skupnost Krško d.o.o.,
so ob tistih iz točke 4.1. pa naslednji:
- doseganje pozitivnega poslovnega rezultata in ohranjanje višine kapitala v strukturi
sredstev družbe;
- ob ustreznih pogojih (interes drugih družbenikov, interes kupcev na trgu) se izvede
postopek odprodaje deleža.

5. SKLEPNO
Iz načrta izhajajo višja pričakovanja od vseh družb, v katerih ima MONM prevladujoč lastniški
delež, s tem pa tudi višje zahteve od upravnih in nadzornih organov teh družb. MONM bo tista,
ki bo bdela nad kvaliteto njihovega dela, skladno z zgornjimi usmeritvami pa pričakujemo, da
bomo skupaj po posameznih družbah začrtali in udejanjili usmeritve tega načrta ter s tem
prispevali k boljšemu delovanju družb, s tem boljši kvaliteti njihovih storitev, kar nadalje pomeni
predvsem večje zadovoljstvo občanov, koristnikov njihovih storitev.
Pri družbah z manjšim lastniškim vplivom bo MONM z dodatnimi ukrepi (ti bodo sicer pomembni
tudi pri družbah s prevladujočim lastniškim deležem) dosegala večji vpliv ter s tem tudi
pričakovane boljše poslovne rezultate teh družb.
V vseh teh primerih pričakujemo, da se bo skupno ter v smeri izboljšanja poslovanja usmerjeno
delovanje pozitivno odrazilo tudi v poslovnih knjigah oz. v izidu poslovanja MONM.

dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ
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