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Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvam podjetja Javne službe Ptuj, 

d.o.o. 

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti 

Adela Ferme, višja svetovalka 

Javne službe Ptuj, d.o.o. 

 

23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 

14/20) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 13/20)  

 

Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti 

Mag. Alen Hodnik, direktor podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. 

 

Odbor za finance, Odbor za gospodarstvo 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja k 

zadolžitvam podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. v predloženem besedilu. 

 

 

  Nuška Gajšek 

  županja 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- dopis podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o., z dne 3. 2. 2021, s prilogami. 

 

 



 

 

 PREDLOG 

februar 2021 

 

Na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), tretjega odstavka 13. člena 

Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20), 13. člena 

Odloka o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/13, 9/14, 11/16, 

14/17, 1/18 in 1/20) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 

14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji _____ redni seji, dne ____, sprejel 

 

S K L E P 

o izdaji soglasja k zadolžitvam podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. 

 

1. člen 

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj daje soglasje podjetju Javne službe Ptuj d.o.o. k najemu dolgoročnega kredita 

za projekt DOLB Ptuj – daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, za obdobje 24 mesecev, v višini 1.142.841 EUR, 

v skladu s ponudbo SKB Banke, d. d., Ljubljana, z dne 10.11.2020. 

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj daje soglasje podjetju Javne službe Ptuj d.o.o. k najemu dolgoročnega kredita 

za projekt DOLB Ptuj – daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, za obdobje 120 mesecev, v višini 2.340.660 

EUR, v skladu s ponudbo SKB Banke, d. d., Ljubljana, z dne 10.11.2020. 

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj daje soglasje podjetju Javne službe Ptuj d.o.o. k najemu dolgoročnega kredita 

za projekt vročevod Rabelčja vas, za obdobje 36 mesecev, v višini 130.000 EUR, v skladu s ponudbo SKB 

Banke, d. d., Ljubljana, z dne 15.12.2020. 

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 

2021, sprejetega na 23. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. 

 

Številka: 007-23/2012 

Datum: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Obrazložitev 

 

Podjetje Javne službe Ptuj, d.o.o., je dne 3. 2. 2021 podalo vlogo za izdajo soglasja k zadolžitvi družbe, v kateri 

pojasnjujejo, da namerava družba investirati v proizvodnjo toplote s kotlom na lesno biomaso, toploto pa bi 

koristilo za prodajo objektom v Mestni občini Ptuj. Z investicijo namerava podjetje širiti daljinski sistem 

ogrevanja, za financiranje investicije pa bi najelo tri dolgoročna posojila, v skupni višini 3.613.501 EUR.  

 

Podjetje je za najem kredita izvedlo povpraševanje pri štirih ponudnikih ter izbralo SKB Banko d. d., Ljubljana, 

kot najugodnejšo. 

 

Nadaljnja pojasnila glede izvedenega povpraševanja ter predvidenih posojil so navedena v vlogi podjetja, ki je 

priloga tega gradiva. Prav tako je priloga tega gradiva tudi sledeča dokumentacija: 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): sprememba sistema ogrevanja – nakup kotla na 

lesno biomaso, dograditev Kotlovnice in širitev sistema daljinskega ogrevanja – DOLB Ptuj, 



 

 

- Investicijski program (IP): sprememba sistema ogrevanja – nakup kotla na lesno biomaso, dograditev 

kotlovnice in širitev sistema daljinskega ogrevanja – DOLB Ptuj, 

- Povzetek iz IP – gradivo za NS in MS:  »DOLB Ptuj – daljinsko ogrevanje na lesno biomaso«. 

 

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

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) se posredni uporabniki 

občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, 

če je z zakonom, ki ureja financiranje občin, to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. V zvezi z 

navedenim, Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 

– popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZFO-1) v 10.g členu določa, da se lahko posredni 

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

zadolžujejo s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena 

sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Nadalje ZFO-1 v četrtem odstavku 10.g člena določa, da 

se obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.  

 

V skladu z navedenim, trenutno veljavni Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 16/20), v tretjem odstavku 13. člena določa sledeče: Posredni proračunski uporabniki 

občinskega proračuna in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima 

občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo v letu 2021 zadolžiti do skupne višine 3.500.000,00 

EUR in le, če bodo imeli za odplačilo dolga zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov. Soglasje k zadolžitvi 

mora izdati mestni svet. Glede na to, da skupni znesek predlaganih posojil podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o., 

znaša 3.613.501 EUR, kar presega omejitev iz zgoraj citirane določbe, je na isti seji mestnega sveta predlagana 

tudi sprememba predmetne določbe odloka o proračunu, s katero se skupni znesek dovoljenih zadolžitev 

dviguje na 3.900.000 EUR. Ob potrditvi navedene spremembe, tako ni omejitev za izdajo soglasja k zadolžitvi v 

predlagani višini, pri čemer pa soglasje k zadolžitvi prične veljati šele po uveljavitvi spremembe Odloka o 

proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021, sprejete na 23. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. 

Hkrati je potrebno upoštevati, da bo podjetje za kredit v višini 1.142.841 EUR prejelo nepovratna sredstva. 

 

Na podlagi navedenega predlagam, da mestni svet predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvam podjetja 

Javne službe Ptuj, d.o.o., po obravnavi sprejme.   

 

Pripravila: 

Adela Ferme      

                    Nuška Gajšek  

                                                                                                                                     županja 

 

 

 


