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GRADIVO PREDLAGA: Peter Misja, zupan

POROCEVALKA:

PREDLOG SKLEPA:

Simona Selekar, vi§ja svetovalka za finance in druzbene 
dejavnosti

Obcinski svet Obcine Podcetrtek izdaja soglasje za najetje dveh kreditov za nakup dveh 
novih specialnih komunalnih vozil — smetarskih vozil, ki ju bo najelo podjetje OKP 
Rogaska Slatina d. o. o., v visini 42.400,00 EUR, pod pogojem, da javno podjetje zagotovi 
sredstva za servisiranje dolga iz neproracunskih virov (amortizacije osnovnih sredstev 
podjetja) in da obveznosti iz kreditov ne bodo nikoli in v nobenem primeru bremenile 
obcinskega proracuna.

Peter Misja, 1. r. 
ZUPAN

Priloga:
dopis OKP Rogaska Slatina, d. o. o., st. 004-BP/AS/2021, z dne 06. 12. 2021
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OBCiNA PODdETRTEK 
TR§KA CESTA 59

3254 PODCETRTEK
Stevilka: 004-BP/AS/2021 
Datum: 06.12.2021

ZADEVA: Gradivo za sejo obdinskega sveta

Spostovani!

V prilogi vam posiljamo gradivo za obravnavo na ob5inskem svetu in vas prosimo, da ga 
uvrstite na dnevi red decembrske seje.

Predmet gradiva je predlog za izdajo soglasja javnemu podjetju OKP Roga§ka Slatina d.o.o. 
za najem dveh dolgoroCnih kreditov za nakup dveh specialnih komunalnih vozil- smetarskih 
vozil.

Javno podjetje bo zagotavijalo sredstva za servisiranje dolga iz neproraSunskih virov - 
amortizacije osnovnih sredstev podjetja, zato se izdano soglasje za najem kreditov na 
podlagi 10. g clena Zakona o financiranju obfiin (ZFO-1A) (Ur.list RS, §t. 123/2006, 57/2008), 
ne iteje v najvedji obseg moznega zadolzevanja ob6ine, doloien v lO.b clenu tega 
zakona.

Glede na letno visino amortizacije osnovnih sredstev podjetja lahko javno podjetje zagotovi, 
da obveznosti iz kreditov ne bodo nikoii In v nobenem primeru bremenile obcinskega 
proraduna.

Lep pozdrav

mag. Bojan Pirs

JAVNC/PODJETJE'ZA 
KOMUNMtNCyS'n

d.o.o.'

Priloge:
- Predlog za izdajo soglasja

mailto:tajnistvo@okp.si
http://www.okp.sl


JAVNO PODJETJE 2A KOMUNALNE STORTTVE ROGASkA SLATINA do^.
3250 RogaSka SlaHna, Cetjska cesta 12,Tef.; (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438805, Matlfna it.-5111501000 
TRR: Delavska hranilnica d.d„ 5156 6100 0002 0825 374, BIC: KDELSI22, e-mail; taJnlstvo@okp.sl, www.okp.5l

Datum: 06.12.2021

OB^INSKI SVET 
obCine PODCETRTEK

PREDLOG ZA IZDAJO SOGLASJA ZA NAJEM DVEH DOLGOROCNIH 
KREDITOV ZA FINANCIRANJE NAKUPA DVEH SPECIALNIH KOMUNALNIH 
VOZIL- SMETARSKIH VOZIL

OBRAZLOZITEV

I- NAKUP 2 SPECIALNIH KOMUNALNIH VOZIL- SMETARSKIH VOZIL

Javno podjetje uporabija za prevzemanje oziroma prevoz odpadkov vozilo Mercedes Benz z 
nadgradnjo, ki je bilo proizvedeno leta 1996, kar pomeni da je stare 2e 25 let in vozilo MAN, 
ki je bilo proizvedeno leta 2004 in je staro 17 let. Speciaini vozili se uporabija za prevoz 
meSanih komunalnih odpadkov, meSane embalaze in locenih frakcij, kot so papir, steklo, 
plastika in kartoh in z njim lahko prevzemamo odpadke iz posod velikosti 120 litrov pa vse do 
8 m3 kontejnerjev za prevoz odpadkov take od fizicnih, kakor tudi pravnih oseb in iz zbirnih 
centrov. Vozili predstavijata trenutno nepogreSIjiv dien v naSem avto parku, saj se ti 
komunaini vozili uporabijata vsak dan in vse delovne dni v tednu.

Ti stari komunaini vozili, povzro6ata visoke stroske, ki so povezani z njunim popravilom in 
vzdrzevanjem; starost njunih motorjev pa povzroca z vsakim dnem vecje tveganje, da se 
bosta pokvarila.

Nabavo novih komunalnih vozil nafirtujemo za prihodnje leto, to je za leto 2022. Trg prodaje 
vozil je trenutno zelo nestabilen in poslediCnb so dolgi roki dobave in spremenljive cene vozil. 
Nabava novih vozil je za OKP RogaSka Slatina d.o.o. nujna, saj je same §e vprasanje casa, 
kako dolgo bosta stari vozili se tehnicno ustrezni za promet; pojavija se tveganje, da se nam 
obstojeii vozili pokvarita, ne uspemo pa pravocasno nabaviti novi vozili, s katerimi bomo 
izvajali redni odvoz odpadkov skladno z umiki odvozov, kar lahko povzroci tudi higiensko 
tveganje. Kot izvajalci javne sluzbe in delodajalci pa moramo zagotoviti nemoteno delo in 
vame delovne pogoje nasim zaposlenim.
Novi motorji so tudi manj obremenjujo5i za okolje.

Tako smo se odiocili, da kot ze receno, prihodnje leto nabavimo dve novi speciaini komunaini 
vozili-smetarski vozili. Glede na dolge dobavne roke in nestabilnosti na trgu prodaje vozil 
ocenjujemo, da bo okvima vrednost 1 novega smetarskega vozila zna§ala 220.000 EUR z 
DDV.

Podjetje za enkratno placilo nakupa vozil v celotni vrednosti (vrednost dveh smetarskih vozil 
z DDV zna§a 440.000 EUR) nima, stro§ki poslovnega najema pa bi bill previsoki. Zato bo 
moralo podjetje za nakup najeti kredita. Lastno udelezbo - predvidoma v visini 10 %, to je 
40.000 EUR bomo zagotovili iz sredstev amortizacije podjetja. Za ta znesek bomo znizali 
ostale investicije podjetja. Kredita bomo odplabevali iz sredstev amortizacije podjetja.
Po pridobitvi soglasij vseh sedmih obbinskih svetov za najem posojil, bomo za nakup vozil 
izvedli javni razpis.
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NAJEM KREDITOV ZA NAKUP DVEH SPECIALNIH KOMUNALNIH VQZIL
SMETARSKIH VOZIL

Vir za nakup dveh novih specialnih komunalnih vozil- smetarskih je amortizacija podjetja za 
leto 2022 ter dolgoroSni banCni kredit.

Iz lastnih sredstev se bo placala lastna udelezba v vi§ini 10 % vrednosti vozil v visini 
40.000,00 EUR. Pri banki bomo najeli kredit za razliko v vi§ini 400.000,00 EUR.
Kreditni pogoji za posamezni kredit so;
- obrestna mera fiksna 2,4 %
- doba odpladila 10 let (do leta 2032),
- visina obroka za odplacilo posamezne glavnice in obresti je prera5unana na 120 

mesecnih obrokov po 1.876,32 EUR in znasa letno 17.912,12 EUR;
- mesedno pladilo obresti in glavnice,
- stroSek odobritve 600,00 EUTR
- stroSek ocene tveganja 1.200,00 EUR,
- letni stro§ki vodenja kredita 0,30 % od preostale glavnice oz. minimaino 80 EUR letno,
- zavarovanje kredita: menice in zastava premidnine, ki Je predmet nakupa/financiranja.

Vir za odpladilo posamezne glavnice v povprecni lethi vi§ini 20.000,00 EUR bo podjetje 
zagotavijalo iz sredstev amortizacije podjetja.

Obveznosti iz kreditov ne bodo v nobenem primeru bremenile obdinskega proracuna.

Ker Javno podjetje zagotavija sredstva za servisiranje dolga iz neproraCunskih virov - 
amortizacije osnovnih sredstev podjetja, se izdano soglasje za najem dveh kreditov na 
podlagi 10. g clena Zakona o financiranju obcin (ZFO-1A) (Ur.list RS, §t. 123/06, 57/08, 
36/11, 71/17), ne steje v najvedji obseg moznega zadolzevanja obcine, doloten v lO.b dienu 
tega zakona.

V tabeli 1 je izracun razdelitve kreditov giede na deleze ob6in v osnovnem kapitalu podjetja.

Vsaka obcina bi naj izdala soglasje za del obeh kreditov v sorazmernem delu giede na delei 
lastnistva v osnovnem kapitalu.

Tabela 1

Zap.st obCina DELE2I 0BCINV% KREDIT (vrednost za izdajo 
soglasja po obiinah)

1. rogaSka slatina 42,30% 169J00.00C
2. ROGATEC 8,50% 34.000,00 €
3. Smarje pri jelSah 26,20% 104.800,00 €
4. KOZJE 8,20% 32.800,00 €
5. PODCETRTEK 10P0% •c

6. BISTRICAOBSOTLI 4,10% 16.400,00 €
7. poljCane 0,10% 400,00 €

Skupaj 100,00% 400,000,00 €

Letna amortizacija podjetja bo predvidoma v letu 2022 znasala 277.660 EUR. Amortizacija 
enega novega specialnega komunalnega voztia- smetarskega vozila bo znasala 25.246 
EUR na leto (upo§tevana predpisana amortizacijska stopnja 14 % iz Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluzb varstva okoija), kar 
pomeni da bo amortizacija obeh novih smetarskih vozil letno znasala 50.492 EUR, visina
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odplacil za posojili za smetarski vozili na letni ravni pa bo v povprecju znasala 46.069,19 
EUR.

Glede na navedeno lahko zagotovimo, da obveznosti iz kreditov ne bodo nikoli in v 
nobenem primeru bremenile obdinskega proraduna.

Ker javno podjetje zagotavija sredstva za servisiranje doiga iz neproracunskih virov - 
amortizacije osnovnih sredstev podjetja, se izdano soglasje za najem 2 kreditov na 
podiagi 10. g ciena Zakona o financiranju obcin (ZFO-1A) (Ur.iist RS, §t 123/2006, 
57/2008, 36/2011, 71/2017), ne steje v najvecji obseg moznega zadolzevanja obcine, 
dolocen v lO.b clenu tega zakona.

Soglasje za najem dveh kreditov izda Obcinski svet obcine, zato prosimo Obcinski 
svet, da javnemu podjetju OKP Rogaska Slatina d.o.o. izda soglasje za najem dveh 
dolgorodnih kreditov za nakup dveh novih specialnih komiinalnih vozil- smetarskih 
vozil V visini 42.400,00 EUR.

Pripravila:
Anita Staroveski 
Vodja FRS

mag. Bojan Pir§ 
direktor
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