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Številka: 014-23/2017-2 
Datum: 12.4.2017 
 

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 26. redni seji 

Točka dnevnega reda 8. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljalec gradiva Tjaša Klavora 

Poročevalec/ka Tjaša Klavora 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
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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 26. redni seji dne 20.4.2017 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 delno poplačilo obveznosti za nabavo posebnega vozila za 
potrebe odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 
 

 

II. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica izdaja soglasje Javnemu podjetju Kraški vodovod 

Sežana d.o.o. za najem dolgoročnega kredita v višini 200.000,00 EUR za obdobje 60 

mesecev s pogoji, ki jih je ponudila Intesa Sanpaolo Bank (nominalno fiksno obrestno mero 

0,9% letno, vodenje kredita 5,60 EUR mesečno). Kredit se zavaruje z menicami, ki jih izda 

JP Kraški vodovod Sežana d.o.o.. 

 

 

 
III. 

 
Ta sklep velja takoj. 
 

 

Številka: 014-23/2017-2 

Miren, dne 12.4.2017 

 

 

   
 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R AZ 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 na občine soustanoviteljice naslovilo vlogo 

za odobritev najema dolgoročnega kredita za delno poplačilo obveznosti za nabavo 

posebnega vozila za potrebe odvajanja in čiščenja odpadnih vod, v nadaljevanju Kanal-yet. 

Vrednost naročenega vozila je 356.240,00 EUR. Podjetje ima za nabavo vozila že 

zagotovljena sredstva, vendar bi zaradi ohranjanja likvidnosti podjetja ob morebitnih 

nepredvidenih dogodkih, kot so velike okvare na omrežju, ki bi zahtevale večja vlaganja in jih 

občine ne bi mogle takoj poravnati, za poplačilo dela dolga za nabavo novega vozila najelo 

dolgoročni kredit. Najugodnejša je bila ponudba banke Intesa Sanpaolo Bank, ki je za višino 

kredita 200.000,00 EUR za obdobje 60 mesecev (5 let) ponudila nominalno fiksno obrestno 

mero 0,9% letno ter vodenje kredita v višini 5,60 EUR mesečno. Kredit bi Javno podjetje 

Kraški vodovod Sežana d.o.o. zavarovalo z menicami. 

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

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) se lahko javna podjetja 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 in 14/15 – ZUUJFO) je določeno, da se javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina 

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

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

svet in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 

soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. 

 

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

za najem dolgoročnega kredita pod zgoraj navedenimi pogoji. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o izdaji soglasja za najem 

dolgoročnega kredita Javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o.. 

 

 

 

Pripravila: 

Tjaša Klavora 

 

 

         ŽUPAN 

               Mauricij Humar 

 


