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OBdINSKEMU SVETU

oBiINE PoDdETRTEK

Zadeva: Predlog soglasja k najedu likvidnostnega kredita JZ RA Sotla

Obdina Poddetrtek je soustanoviteljica JZRazvojna agencija Sotla, kiizvaja razvojne projekte
in programe za obmodje obdin ustanoviteljic - subregije Obsotelje in Kozjansko.

JZ RA Sotla posluje dobro, vodstvo pa ocenjuje, da bodo zaradi dolgotrajnih postopkov
pregleda porodil in s tem zamika izplacil iz EU sredstev za sofinanciranja projektov, za
zagotavljanje normalnega poslovanja primorani najeti premostitveni likvidnostni kredit.

Stro5ke odobritve kredita v vi5ini 50.000,00 €, z vra(llom v roku enega oz. treh let in
pripradajode obresti bi pokrival JZ, znesek glavnice pa se glede na veljavni kljud razdelitve
(Stevilo prebivalcev) po posameznih obdinah deli sledede:

Delel

5t.

Obdina ustanovitelj ica

Znesek kredita (EUR)

Roga5ka Slatina

17.485,00

preb. (%)
34,97
32,76

marje pri Jel5ah

16.080,00

10,77

Rogatec

5.385,00

11,01

Podietrtek

5.505,00

I 1,09

Kozje

5.545,00

Pridakovano likvidnostno situacijo je na seji obravnaval tudi Svet zavoda RA Sotla in sprejel
sklep, da se strinja z najemom predlaganega premostitvenega kredita.

Javni zavodi in javna podjeda , katerih ustanoviteljica je obdina, se smejo zadolZiti le s
soglasjem ustanovitelja (l l. dlen Odloka o proradunu obdine Poddetrtek zaleto 2019).lzdana
soglasja se Stejejo v obseg moZnega zadolLevanja obdine. lO.b dlen Zakona o financiranju
obdin doloda, da se lahko obdine zadolLijo oziroma dajo soglasje, de odpladilo obveznosti iz
naslova posojil (glavnice in obresti) v posameznem letu odpladila ne preseZe 8%o realiziranih
prihodkov in odhodkov obdinskega proraduna v letu pred letom zadolLevania, zmanjianih za
prejete donacije, transferne prihodke iz drLavnega proraduna za investicije in prejeta sredstva
iz proraduna EU ter prihodke reZijskih obratov.
Obdinskemu svetu predlagamo,
kredita.
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Smarje pri.leliah, 19. avgust 2019

Vloga za izdajo soglasja k najemu kredita za premostitev likvidnostnih teiav Razvojne agencije
Sotla

Spoltova ni,
Javni zavod Razvo.jna agencija Sotla (RA Sotla) povezuje pet obiin subregije Obsotelje in Kozjansko, v
katerih nudi podporo razvojnim projektom na podrodju lokalnega in regionalnega razvoja,
gospodarstva in kmetijstva, infrastrukture, socialnih vsebin in ostalih podroaij, pomembnih za razvoj
subregije. RA Sotla izvaja razvojne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti iivljenja v subregiji, iSae
sinergije med pro.,ekti ter se povezuje z domatimi in tujimi partnerji. Del sredstev RA Sotla pridobi
tudi iz naslova opravljanja trine dejavnosti, kjer zainteresiranim deleinikom svetuje in jim pomaga
pridobivati finandne vire za uspeino prijavo, pripravlja razpisno in projektno dokumentacijo.

Seznanitev z likvidnostnim stanjem v javnem zavodu in pro5nja za naiem kredita za premostitveno

financiranje
predvidevamo, da se bomo v mesecu novembru sredali s problemom zagotavljanja likvidnostnih
sredstev za tekoae poslovan.ie. Teiava bo nastala zaradi dolgotrajnih postopkov pregleda porodil na
Programu sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrva5ka, znotraj katerega izvajamo 2 projekta
(RtDE&BtKE ll in lN cULTURA VERITAS) in porotanju vodenja/upravl.lanja LAS obsotelje in Kozjansko.
Razvojna agencija sotla kot projektni partner sodeluje v dveh projektih v okviru Programa
sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaika. Za projekta imamo sklenjene pogodbe, ki so podlaga za
sofina ncira nje z EU sredstvi:
pRoJEKT lN CULTURA VERITAS: podpisana

-

-

je Pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR 5t. SLOHR291 (19. 9. 2018), za projekt ln cultura veritas, ki sta jo podpisala svRK in zagrebika iupanija
(vodilnipartnerprojekta).PodpisanjetudiPartnerskisporazumsklenjenmedvodilnim
partner.iem Zagrebsko iupanijo in partnerji (med njimi Razvojna agencija Sotla)'
iz sredstev ESRR 5t. SLO-HR463 (1'
PROJEKT RIDE&BIKE ll: podpisana ie Pogodba o sofinanciranju

8.2018),zaprojektRlDE&BIKEll,kistajopodpisalaSVRKinZagorskarazvojnaagenci,ia(ZARA.
'partne;
projekta). Podpisan je tudi Partnerski sporazum sklenjen med vodilnim
vodilni
partnerjem ZARO in partnerji (med njimi Razvojna agenciia Sotla)'
zahtevka' konec julija in avgusta pa
Pri obeh pro.iektih smo v zaietku leta izdali prva vmesna
po katerem bomo-oddali 2 vmesno poro'ilo partner'ia'
zakl.juiujemo ie drugo obdobje porotan.ia,
vmesnesa o:r1!ila imeli okoli 50'000'00 € odprtih
Ocenju.iemo, da bomo oO ooaaji drugega
v 3. obdobju porodanja zagotoviti vetjo vrednost
nepovratnih evropskih sredstev. ;;av r.t-.nor.ro
stroSkov za zunanie izva.ialce
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oziroma do konca letosnjega leta plaaani, nimamo. Zaradi zaustavljenega denarnega toka bi tako
lahko prislo do teiav pri pokrivanju tekodega poslovan.ja javnega zavoda.
Ker smo ie pred dasom zaznali morebitno likvidnostno teiavo smo preverili Javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki
ima v naslednjih mesecih dva roka za prijavo, in sicer do 26.8.2019 in do 21. 10. 2019. Upraviaeni
stroski JR so odobrena, neizplaiana EU sredstva. Delei sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vkljuino 80,00 % upraviaenih stroikov. Lastni delei vlagatelja mora znaiati najmanj 20,00 % in ne
sme vkl.judevati javnih sredstev. Vlagatelj posojilo praviloma vrada sproti, ob vsakokratnem prejemu
evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokondno najkasneje v 8-ih dneh po
prejemu pladila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni pro.,ekt oziroma platilo zadnjega zahtevka
ne izvede prej, je vlagatelj dolZan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe.
Pridobivamo pa tudi informativne ponudbe komercialnih bank. Odloaitev o izbiri vira kredita bomo
sprejeli na osnovi najbolj ugodne pridobljene ponudbe. V vsakem primeru pa bomo kredit koristili le
v primeru, da bo to nujno potrebno in drugaae ne bomo mogli zagotoviti rednega poslovanja.
Svet zavoda RA Sotla, se je na 6. redni seji, 7. avgusta 2019, seznanil z likvidnostno situacijo v javnem
zavodu in sprejel sklep, da se strinja z najemom kreditnih sredstev za premoitanje likvidnostnih teiav

ter podal soglasje k izvedbi postopka in sklenitvi pogodbe za najem kreditnih sredstev v viiini do
vkljutno 50.000,00 EUR z vraailom v roku enega leta (z mo:nostjo podaljianja) do treh let.
Znesek sodi v obseg zadolievanja pravnih oseb v lasti obain ustanoviteljic in je porazdel.ien na osnovi
kljuia (itevilo prebivalcev obiine, dogovor 2006), ki ga uporabljamo za delitev prihodkov in
odhod kov:
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Poddetrtek
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16.080,00 €
1.7.485,00 €
5.385,00 €
5.505,00 €
5.545,00 €.

u

izdajo soglasja RA Sotla k najemu kreditnih sredstev v
Obdinski svet obaine Podaetrtek prosimo
viSini do vkljudno 50.OOO,O0 € z vratilom v roku enega leta (z moZnostjo podaljianja) do treh let za
potrebe premoS6anja likvidnostnih teiav.

Za izdano soglasje se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
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Svet zavoda se je seznanil z likvidnostno situaci.jo v
se strinja z naiemom kredita za premostitveno financiranje'
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