
 

 

 

 

 

 

ZADEVA: SOGLASJE K ZADOLŽITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA IDRIJA d.o.o. 

Spoštovani, 

poslovanje podjetja je bilo v zadnjih letih finančno neuspešno, saj je bilo v obdobju od 2017–2019 skupaj 
ustvarjene 1.001.922 € izgube. Tako velika izguba še vedno močno vpliva na poslovanje podjetja in se (kljub 
bistveno boljšemu poslovanju v letu 2020) odraža tudi v slabši likvidnosti sliki podjetja.  
 
Za vzdrževanje tekoče plačilne sposobnosti je podjetje s 1. 3. 2020 pri DBS d.d. podaljšalo obstoječo pogodbo 
za  kredit po načelu okvirnega limita na transakcijskem računu v višini 600.000 €, z veljavno obrestno 3,5 % letno. 
Za zavarovanje vračila tega kredita je banka zahtevala predložitev 8 bianco menic in vpis maksimalne hipoteke 
na nepremičnino v lasti podjetja. Veljavnost predmetne pogodbe se izteče z 30. 3. 2021.  
 
Na dan 31. 12. 2020 smo iz naslova limita imeli izrabljenih 416.004,73 €, poleg tega smo banki dolgovali še 
neodplačan del dolgoročnega kredita v višini 41.667,00 € in lizing v višini 31.809,09 €. 
 
Glede na to, da se veljavnost predmetne pogodbe za limit izteče z 30. 3. 2021 in upoštevajoč trenutno raven 
tekoče plačilne sposobnosti našega podjetja, bomo za nemoteno redno poslovanje bančno financiranje še vedno 
potrebovali. Zaradi navedenega smo pridobili novo ponudbo banke DBS d.d., ki nam podaljšanje obstoječega 
limita ponuja za obdobje do 30. 3. 2022, v višini 600.000 € in z nekaj ugodnejšo obrestno mero, to je 2,75 % letno. 
Ocenjujemo, da je v trenutnih razmerah limit kot oblika financiranja za podjetje najbolj ustrezna.  
 
Ob upoštevanju določb veljavne zakonodaje s področja lokalnih skupnosti (Zakon o javnih financah, Zakon o 
financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi ter Odlok o proračunu Občine Cerkno), ki predpisuje, da mora 
občinski svet podati soglasje k zadolževanju javnih podjetij v večinski lasti lokalne skupnosti, naprošamo Občinski 
svet Občine Cerkno, da poda soglasje k podaljšanju zadolžitve v obliki okvirnega limita na transakcijskem računu 
v višini 600.000 € in z ročnostjo 30.3.2022, za namene financiranja tekočega poslovanja družbe. 
 
Zahvaljujemo se vam in vas pozdravljamo 
 
Direktorica 
mag. Brigita Šen Kreže  
 
 
 
 
 
 
Priloga: informativna ponudba DBS d.d. z dne 21. 1. 2021 
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