Občina Ajdovščina
Občinski svet

Številka: 301-4/2013
Datum: 26.3.2015

Na podlagi 80.d. člena v povezavi z 2. odstavkom 80.a. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS št. 11/2011 UPB4, 14/2013 – popr., 101/2013) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS št. 44/2012) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 5. redni seji dne 26.3.2015 sprejel
naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Ajdovščina je sprejel Posamezen program nakupa delnic družbe
Mlinotest d.d. Ajdovščina št. 301-4/2013 z dne 26.3.2015.

ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

POSAMEZEN PROGRAM NAKUPA DELNIC DRUŽBE MLINTEST d.d. AJDOVŠČINA

1. Opredelitev ciljev nakupa in razlogi, s katerimi se utemeljuje, da bodo z nakupom ti cilji
doseženi
Cilji nakupa so določeni s Sklepom o razglasitvi občinskega interesa št. 301-04/2013, ki ga je
Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel dne 19.12.2014. Eden najvažnejših ciljev je zagotoviti
visoko stopnjo zaposlenosti v občini, kar zagotavlja socialno blaginjo občine in občanov. K temu
cilju pa v največji meri prispevajo predvsem veliki zaposlovalci.
Mlinotest d.d. je med največjimi zaposlovalci v občini, zato bi bil ta cilj v primeru sovražnega
prevzema družbe ogrožen. V občini Ajdovščina so se socialne razmere v zadnjih par letih bistveno
poslabšale, ker je zaradi gospodarske krize propadla velika večina večjih podjetij. Tako je družba
Mlinotest d.d. zadnje večje podjetje s sedežem v občini, ki še normalno posluje in ki je v letu 2013
zaposlovalo povprečno 476 delavcev.
V primeru sovražnega prevzema bi bila v Mlinotestu d.d. v primeru spremenjene poslovne politike
novega večinskega lastnika lahko ogrožena delovna mesta, zaradi česar bi bila resno ogrožena
socialna blaginja občanov. Prav tako bi lahko prišlo do pretrganja verige lokalnih dobaviteljev,
njihovega propada oz. zmanjšanja prihodka, prekinitve sponzorstev ter donatorstva lokalnim
dejavnikom civilne družbe, zmanjšanja družbene odgovornosti družbe, njene ekološke
usmerjenosti in podobno.
Iz Študije o utemeljenosti občinskega interesa pri nakupu delnic Mlinotesta d.d. z dne 10.12.2014
izhaja, da je naložba, poleg družbene utemeljenosti, tudi ekonomsko upravičena. Ekonomska
analiza je izdelana na podlagi družbenega vidika izvedbe projekta, ki ima pri tovrstnih investicijah
večji pomen od donosnosti kapitala lastnika.
Občina Ajdovščina bo skupaj z družbo Mlino d.o.o., katere družbeniki so zaposleni v Mlinotestu
d.d., kupila približno 30% delnic Mlinotesta d.d.. Tako Občina Ajdovščina, kot tudi Mlino d.o.o.

imata enake skupne cilje, ki so enaki razglašenemu občinskemu interesu. Oba delničarja bosta
imela pomembno število glasov pri najpomembnejših odločitvah, za katere je potrebna ¾ večina
pri odločanju na skupščini Mlinotesta d.d.. Oba delničarja bosta zaradi zaščite in varovanja skupnih
interesov sklenila zavezujoč dogovor, s katerim bosta definirala, kako bosta glasovala, oziroma
kdaj bosta enako glasovala.
2. Pravni temelj nakupa
73. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011 UPB4, 14/2013 – popr., 101/2013), ki
določa, da se občinski svet lahko odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za
nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi.
3. Opis predmeta nakupa
Občina Ajdovščina bo kupila navadne, prosto prenosljive, imenske delnice izdajatelja Mlinotest d.d.
Ajdovščina, z oznako MAJG v okvirni višini 930.000 EUR. Točno število v tem trenutku ni znano,
ker ni znana cena delnice v času prodaje.
4. Opredelitev metod nakupa, ki bodo uporabljene in razloge, s katerimi se utemeljuje, da je
izbrana metoda ustrezna za dosego ciljev nakupa
Nakup se bo na podlagi 4. odstavka 80. člena Zakona o javnih financah opravil z neposredno
pogodbo, z izvedbo preko notarja ali kot borzni posel.
5. Obrazložitev pripravljalnih dejanj
Pripravljalna dejanja so bila naslednja:
- Priprava povzetka računovodskih izkazov za Mlinotest d.d. na dan 31.12.2009, 2010, 2011,
2012 in 2013 z dne 27.11.2014,
- Izvedensko mnenje o tržni vrednosti ne-obvladujočega deleža v lastniškem kapitalu podjetja
Mlinotest d.d. Ajdovščina z decembra 2014,
- Študija o utemeljenosti občinskega interesa pri nakupu delnic Mlinotesta d.d. Ajdovščina z dne
10.12.2014,
- Sklep o imenovanju komisije za izpeljavo postopkov povečanja kapitalske naložbe v družbo
Mlinotest d.d. št. 301-04/2013 z dne 26.1.2015,
- Poročilo komisije za izpeljavo postopkov povečanja kapitalske naložbe v družbo Mlinotest d.d. z
dne 13.2.2015.
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