Številka: 033-1/2009
Datum: 20. 5. 2020

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Sklep o soglasju k zadolžitvi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o.
Ajdovščina
Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina
Gradivo pripravila: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
Pristojno delovno telo : Odbor za finance
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne služ be

5. točka 13. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovš čina na 13. redni seji dne 28. 5. 2020
obravnava in sprejme :

Na podlagi 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS št. 44/2012, 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018), je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji _______seji dne ____________ sprejel naslednji
SKLEP
o soglasju k zadolžitvi Komunalno stanovanjske druž be d.o.o. Ajdovš čina
Občinski svet Občine Ajdovščina soglaša, da se Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina kot izvajalec obvezne javne služ be ravnanja z odpadki zadolži za nabavo
Bagra z dvižno kabino v vrednosti 170.000,00 Eur pod pogojem, da bo Komunalno
stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina zagotavljala servisiranje dolga iz lastnih virov in
dolga ne bo zavarovala s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju
gospodarske javne službe.
Številka: 033-1/2009
Datum:
Tadej Beočanin, l. r.,
župan
OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja
Podlaga za izdajo soglasja k zadolžitvi je 10.g člen Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012, 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in reš itve sklepa:
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina je javno podjetje v 100% lasti občin
Ajdovščina in Vipava. 10.g. člen Zakona o financiranju občin določa, da se lahko zadolži
s soglasjem občin pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Zadolžitev je potrebna za nabavo stroja, ki se na CERO Dolga Poljana uporablja za:
- Nakladanje MKO (cca 3.000 t letno).
- Nakladanje ločeno zbranega/prebranega lesnega kosovnega odpada iz boksa v
premični drobilnik (cca 500 t letno).

-

Prekladanje in nakladanje mešane odpadne embalaže (preko 1.000 t letno).
Nakladanje zelenega odreza v drobilnik (preko 600 t letno)
Nakladanje ločeno zbranih kuhinjskih bio odpadkov v drobilnik (preko 1.000 t
letno).
Nakladanje odpadnih vzmetnic, oblazinjenega pohištva, kosovne plastike ipd.
v drobilec (cca 200 t letno).
Manjša gradbena – zemeljska dela v CERO (vzdrževanje nasipov, prekrivne
plasti, lagune itd.).

Do septembra 2019 se za zgoraj našteta dela uporablja bager Liebherr v najemu od
družbe Saubermacher. Našteta dela niso velika po obsegu, so pa nujna za nemoteno
delo v CERO.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa
Soglasje k zadolžitvi družbe nima neposrednih finančnih posledic za proračun.
Kapital družbe kot vir za investicije ne zadoš ča za nabavo nove opreme za izvajanje
dejavnosti. Zato je potrebno najeti dolgoročno posojilo z obročnim odplačilom za čas
amortiziranja vozila. Obrok odplačila bi pokrivali z obračunano amortizacijo, ki bo
vkalkulirana v ceno gospodarske javne služ be ravnanja z odpadki.
Pripravil: Luka Jejčič univ.dipl.inž.., direktor KSD d.o.o. Ajdovščina

Tadej Beočanin, l. r.,
župan

POROČILO ODBOROV K 5. TOČKI:
Dne 20. 5. 2020 sta Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe na 10. redni
seji in Odbor za finance in premoženjske zadeve na 11. redni seji obravnavala Sklep o
soglasju k zadolžitvi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o, Ajdovščina in oba podala
pozitivno mnenje ter predlagata občinskemu svetu, da ga sprejme.

Katja Mužina, l. r.
predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne služb

Igor Česnik, l. r.
predsednik Odbora za finance in premoženjske zadeve

