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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Soglasje za najem kredita za financiranje nakupa avtocisterne
I.

PREDLAGATELJ
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni postopek

III.
PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –
ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.),
- Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11).
IV.
NAMEN IN CILJI SPREJEMA
Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. uporablja za praznjenje greznic in usedalnikov
malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) dve vozili s cisterno. Starejše vozilo, ki je bilo
kupljeno leta 2000, se je v preteklosti uporabljalo tudi za odvoz velikih kontejnerjev. Novejša
avtocisterna je bila nabavljena leta 2014. Ko je podjetje pričelo izvajati program rednega
praznjenja enkrat na tri leta, sta postali obe vozili veliko bolj obremenjeni.
Stroški popravil vozila, ki je bilo kupljeno leta 2000 v zadnjih treh letih letno znašajo
povprečno že med 5.000 do 6.000 EUR. Sicer so nabavo prvotno načrtovali za prihodnje leto,
vendar ugotavljajo, da vozilo ob takšni obremenitvi, ne bo vzdržalo. Nabava nove cisterne je
nujna, saj z enim vozilom ni možno izvesti plana praznjenja greznic in MKČN.
Na podlagi navedenega so se odločili, da že v letošnjem letu pristopijo k nabavi nove
avtocisterne. Predvidena vrednost novega vozila avtocisterne znaša 320.000 EUR brez DDV.
Podjetje za enkratno plačilo nakupa vozila v celotni vrednosti (vrednost z DDV znaša 390.400
EUR) nima, stroški poslovnega najema pa bi bili previsoki. Zato bo moralo podjetje za nakup
najeti kredit. Lastno udeležbo – predvidoma v višini 10 %, to je 32.000 EUR bodo zagotovili

iz sredstev amortizacije podjetja. Za ta znesek bodo znižali ostale investicije podjetja. Kredit
bodo odplačevali iz sredstev amortizacije podjetja.
Po pridobitvi soglasij vseh sedmih občinskih svetov za najem posojila, bodo za nakup vozila
izvedli javni razpis.
Vir za nakup avtocisterne je amortizacija podjetja za leto 2018 ter dolgoročni bančni kredit.
Iz lastnih sredstev se bo plačala lastna udeležba v višini 10 % vrednosti vozila v višini
32.000,00 EUR. Pri banki bodo najeli kredit za razliko v višini 288.000,00 EUR.
Kreditni pogoji so:
- obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 2 %
- doba odplačila 8 let (do leta 2026),
- višina obroka za odplačilo glavnice je preračunana na 96 mesečnih obrokov po 3.000
EUR in znaša letno 36.000 EUR;
- mesečno plačilo obresti in glavnice,
- stroški odobritve kredita 0,36 % od zneska kredita (1.036,80 EUR),
- letni stroški vodenja kredita 0,10 % od stanja neodplačane glavnice oz. minimalno 100
EUR
- zavarovanje s hipoteko na kupljenem vozilu, 10 bianco menic in obstoječa hipoteka na
delavnicah v Prvomajski.
Vir za odplačilo glavnice v letni višini 36.000,00 EUR bo podjetje zagotavljalo iz sredstev
amortizacije podjetja. Obveznosti iz kredita ne bodo v nobenem primeru bremenile
občinskega proračuna.
V tabeli 1 je izračun razdelitve kredita glede na deleže občin v osnovnem kapitalu podjetja.
Vsaka občina bi naj izdala soglasje za del kredita v sorazmernem delu glede na delež
lastništva v osnovnem kapitalu.
Tabela 1
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OBČINA
ROGAŠKA SLATINA
ROGATEC
ŠMARJE PRI JELŠAH
KOZJE
PODČETRTEK
BISTRICA OB SOTLI
POLJČANE
Skupaj

DELEŽI OBČIN
V%
42,3 %
8,5 %
26,2 %
8,2 %
10,6 %
4,1 %
0,1 %
100,0 %

KREDIT (vrednost za
izdajo soglasja po
občinah)
121.824,00 EUR
24.480,00 EUR
75.456,00 EUR
23.616,00 EUR
30.528,00 EUR
11.808,00 EUR
288,00 EUR
288.000,00 EUR

Letna amortizacija podjetja je v letu 2017 znašala 134.769 EUR. Amortizacija novega vozila
– cisterne bo znašala 44.800 EUR na leto (upoštevana predpisana amortizacijska stopnja 14 %
iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja), višina odplačila za posojilo za avtocisterno na letni ravni pa bo znašala
36.000 EUR.

Glede na navedeno lahko zagotavljajo, da obveznosti iz kredita ne bodo nikoli in v nobenem
primeru bremenile občinskega proračuna.
Ker javno podjetje zagotavlja sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov –
amortizacije osnovnih sredstev podjetja, se izdano soglasje za najem kredita na podlagi
10. g člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1A) (Ur.list RS, št. 123/2006, 57/2008,
36/2011, 71/2017), ne šteje v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v
10.b. členu tega zakona.
Soglasje za najem kredita izda občinski svet občine, zato prosijo občinski svet, da
javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. izda soglasje za najem dolgoročnega
kredita za nakup vozila avtocisterne v višini 288,00 EUR.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.
VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in v zvezi
z njim sprejme naslednji
s k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane izdaja soglasje za najetje kredita za nakup vozila avtocisterne,
ki ga bo najelo podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., v višini 288,00 EUR, pod pogojem, da
javno podjetje zagotovi sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov (amortizacije
osnovnih sredstev podjetja) in da obveznosti iz kredita ne bodo nikoli in v nobenem primeru
bremenile občinskega proračuna.
S spoštovanjem!
Pripravila:
Nataša Dvoršak, univ.dipl.inž.teh.prom.
svetovalka za okolje in prostor
Župan
Stanislav Kovačič

