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Obiina Hrpelje-Kozina
ObEinski svet Obiine Hrpelje-Kozina
Hrpelje, Reska cesta 14
6240 Kozina
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Spoitovani,

Javno podjetje Kraiki vodovod SeZana d.o.o. bo konec meseca junija prevzel novo posebno vozilo
za potrebe odvajanja in tiStenja odpadnih vod, na kratko Kanal-jet, ki smo ga naroiili v zaietku
tega leta. Vrednost naroienega vozila je 356.240 EUR (292.000 EUR brez DDV), za kar podjetje ima
ie zagotovljena sredstva.
Ta vloga na vaSo Obiino, oz. na Obtinski svet je namenjena zaradi naSega predloga, da del
potrebnih sredstev za nabavo vozila raje uporabimo z najetjem namenskega dolgorodnega kredita
po dobrih pogojih in naSa sredstva obdrZimo na naiem raiunu, predvsem za potrebe ohranjanja
likvidnosti podjetja ob nepredvidenih dogodkih, kot so velike okvare na omreiju, ki bi zahtevale
vedja vlaganja, ki jih obiine ne bi zmogle takoj poravnati.
Prijeli smo ponudbo banke INTESA SANPAOLO BANK za vilino kredita 200.000 EUR za nabavo
osnovnega sredstva za obdobje 60 mesecev (5 let), ki bi ga obroino odpladevali z nominalno fiksno
obrestno mero v vi5ini O,9 %in s platilom obdelave zahtevka v viSini 0,10 % in vodenjem kredita v
viiini 5,60 EUR mesetno. Kredit bi zavarovali z menicami.
Glede na 17,t7 % delei lastniitva vaie obtine v javnem podjetju, odpade na vaSo obdino delei v
vi5ini 34.340 EUR.
Skladno z 88. ilenom Zakona o javnih financah (ZF - UPB4) in skladno s predpisi Druibene
pogodbe o ustanovitvi Javnega podjetja Kraiki vodovod SeZana d.o.o. se javna podjetja lahko
zadoliujejo samo pod pogoji, ki jih doloti obiinski svet (za nai primer pet obEinskih svetov).
10. b tlen istega zakona predpisuje, da se v najvetji obseg moinega zadolievanja obiine viteva
tudi dana poroitva posrednim proradunskim porabnikom obiinskega proraiuna in javnim

podjetjem, katerih ustanoviteljica je obdina, 10. g ilen pa doloEa, da se posredni proratunski
uporabniki obiinskega proraiuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je obiina ter druge pravne osebe, v katerih ima obiina neposredno ali posredno
prevladujoi vpliv, se lahko zadolZujejo in izdajajo poroltva s soglasjem obiine pod pogoji, ki jih
doloEi obiinski svet in ie imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproraiunskih virov. lzdana soglasja se ne Stejejo v najvetji obseg moinega zadolievanja obtine,
doloien v 10. b flenu tega zakona.
Glede na ponudbo prej navedene banke bi bil Kraiki vodovod Seiana d.o.o. vsekakor sposoben
sam servisirati najeti kredit in izdano soglasje vaiega obdinskega sveta ne bi posegalo v najveiji
obseg moZnega zadolievanja obiine. Sami smo tudi mnenja, da so ponujeni pogoji kreditodajalca
zelo ugodni in vsekakor sprejemljivi.
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V zakljutku vas vljudno prosimo, da to na5o vlogo preudite in nam potem po navedenih
pogojih banke ponudnice najetje kredita odobrite.
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r€g. vpila: sRG 2008/21723 rlri Okroinem lodi<au v Kopru; ustanovni kapital 734.303,33 EUR; Predsednik nadzornega sveta: artomir Peaar
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