
Na podlagi tretjega odstavka 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 
in 14/15 – ZUUJFO) in drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) je občinski svet Občine Litija na __.  
seji dne ____________.2017 sprejel 
 
 

Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Razvojnega centra Srca Slovenije, 
d.o.o., ki ima naravo premostitvenega financiranja 

 
 
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, matična številka: 1489208000, ID št. 
za DDV: SI 35375701 (v nadaljevanju: podjetje) se lahko v letu 2017 zadolži v višini do 500.000,00 EUR 
pod naslednjimi pogoji: 
 

1. Podjetje mora imeti za servisiranje dolga - vračilo glavnice kredita in plačilo obresti – zagotovljena 
sredstva iz neproračunskih virov, zato vračilo glavnice kredita in plačilo obresti ne sme bremeniti 
proračunskih sredstev. 

 
2. Obveznosti podjetja za servisiranje dolga - vračilo glavnice kredita in plačilo obresti - iz kreditne 

pogodbe ne smejo biti zavarovane s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne službe 
ali gospodarske javne službe. Občina Litija ne jamči za obveznosti podjetja. 
 

3. Podjetje se lahko zadolži zgolj za sredstva, namenjena premostitvenemu financiranju lastnega 
poslovanja. 
 

4. Podjetje je dolžno o stanju svoje skupne zadolženosti županu Občine Litija poročati vsake tri 
mesece, in sicer prvič do 31.1., drugič do 30.04., tretjič do 31.7. in četrtič do 31.10. v posameznem 
letu. 
 

5. Zaradi pridobitve in zagona novih projektov in v zvezi s tem povezanih potreb po premostitvenih 
sredstvih, se spremeni zaveza podjetja glede obsega zadolženosti iz 5. točke Sklepa o izdaji soglasja 
k zadolžitvi Razvojnega centra Srca Slovenije, d.o.o., ki ima naravo premostitvenega financiranja št. 
412-2/2015 z dne 17.02.2016. Ne glede na 5. točko omenjenega sklepa, se podjetje lahko na letnem 
nivoju zadolži v višini dejanskih potreb po premostitvenem financiranju lastnega poslovanja, vendar 
največ do višine, dovoljene s tem sklepom občinskega sveta in da v naslednjem letu na dan 
31.12.2018 doseže zmanjšanje skupne zadolženosti za 5 % glede na dan 31.12.2016.  

 
6. Osnovni elementi zadolžitve, določeni v kreditni pogodbi, smejo biti: 

a. višina glavnice: do 500.000,00 EUR 
b. obrestna mera: do 4 % letno  
c. rok črpanja kredita: najkasneje v letu 2017 
d. število obrokov: glede na dinamiko nakazil projektnih sredstev  
e. datum prvega obroka: predvidoma 8 dni po prvem nakazilu projektnih sredstev  
f. datum zadnjega obroka: najkasneje 3 leta po podpisu kreditne pogodbe 
g. način vračila glavnice: glede na dinamiko nakazil projektnih sredstev (predvidoma 8 dni po 

vsakokratnem prejemu projektnih sredstev) 
h. način plačevanja obresti: predvidoma mesečno oz. po navodilih posojilodajalca  
i. vrsta zavarovanja kredita: menice, izvršnice, odstop terjatev iz projektov, ipd. 
j. vir za vračilo glavnice kredita in plačilo obresti: prilivi iz poslovanja 
 

7. Soglasje prične veljati naslednji dan po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017, ki 
ga je občinski svet Občine Litija sprejel na ____. seji dne _________.2017. 

 
 
Številka: ___________ ŽUPAN 
Datum: ____________ Franci ROKAVEC 

 


