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Številka: 412-0003/2022-2 
Datum: 15. 6. 2022 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 

Sklep o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita  

Javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 24. redni seji 

Točka dnevnega reda 12. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljalec gradiva Tjaša Klavora 

Poročevalec/ka Tjaša Klavora 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
 
 
 
 
Priloge: - dopis Javno podjetje KVS d.o.o. 224-1/2022/1 z dne 27. 05. 2022 s prilogami. 
 
 
 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Na podlagi  17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 
62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na __. redni seji dne __. _. 2022 
sprejel 
 

 
 

SKLEP 
o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Javnemu podjetju Kraški vodovod 

Sežana d.o.o. 

 

 

 
I.  

 
Sprejme se Sklep o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Javnemu podjetju Kraški 
vodovod Sežana d.o.o. za izvedbo projekta »Nakup in dobava rovokopača« v višini 85.500 
EUR za obdobje 24 mesecev, ob pogoju, da Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. 
sklene kreditno pogodbo z najugodnejšo banko ponudnico. 
 

 

 
II. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 

 

Številka: 412-0003/2022-2 

Miren, dne __. _. 2022 

 

 

   
 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

 

1. PRAVNE PODLAGE 

Pravni temelji za sprejem sklepa so:  

- 17. člen statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 
62/2016), 

 

 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. je dne 8.4.2022 podpisalo pogodbo za nakup 

in dobavo rovokopača, ki ga potrebuje pri opravljanju svojih dejavnosti znotraj podjetja. Gre 

za nadomestilo starega rovokopača, ki je že zastarel in na katerem so v zadnjem času 

pogoste okvare in popravila. Vrednost naročenega delovnega stroja je 95.000 EUR brez 

DDV oz. 115.900 EUR z DDV. Rok dobave je oktober 2022 oz. najkasneje 31.12.2022. 

Podjetje ima že zagotovljena denarna sredstva in bo stroj vknjižila kot lastno osnovno 

sredstvo. 

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. podaja predlog, da del potrebnih sredstev za 

nabavo delovnega stroja raje pridobi z najetim namenskim dolgoročnim kreditom na 2 leti in 

svoja sredstva obdržijo na svojem računu, predvsem za potrebe ohranjanja likvidnosti 

podjetja ob nepredvidenih dogodkih, kot so večje okvare na vodovodnem omrežju, ki bi 

zahtevale večja vlaganja, ki jih občine ne bi zmogle takoj poravnati. 

Prejeli so ponudbi dveh bank in kot najugodnejšo izbrali ponudbo banke INTESA 

SANPAOLO BANK za višino kredita 85.500 EUR za nabavo osnovnega sredstva za obdobje 

24 mesecev (2 leti), ki bi ga obročno odplačevali z variabilno obrestno mero: EURIBOR + 

0,85% in s plačilom obdelave zahtevka v višini 0,25% in vodenja kredita v višini 9,50 EUR 

mesečno. Kredit bi zavarovali z menicami. 

V skladu z 88. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) se lahko 

posredni uporabniki občinskega proračuna zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je to 

dovoljeno z zakonom, ki ureja financiranje občin in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.  

V prvem odstavku 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 

36/11 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – 

ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) je določeno, da se posredni uporabniki občinskega 

proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter 

druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko 

zadolžujejo ali izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in 

če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. 

Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja. 

 

Na podlagi zgoraj navedenega predlagam, da občinski svet obravnava vlogo in izda soglasje 

za najem dolgoročnega kredita pod zgoraj navedenimi pogoji. 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4286
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
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3. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o izdaji soglasja za 
najem dolgoročnega kredita Javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o. 
za izvedbo projekta »Nakup in dobava rovokopača« v višini 85.500 EUR za 
obdobje 24 mesecev, ob pogoju, da Javno podjetje Kraški vodovod Sežana 
d.o.o. sklene kreditno pogodbo z najugodnejšo banko ponudnico.« 
 

 

 

Pripravila: 

Tjaša Klavora 

 

 

         ŽUPAN 

               Mauricij Humar 

 


