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Sklep o izdaji soglasja javnemu zavodu Notranjski regijski park k najemu 
kratkoročnega kredita 



 
Številka: 007-0012/2019 
Datum: 10. 9. 2019 
 
 
SVETNICAM IN SVETNIKOM 
OBČINSKEGA SVETA  
 
 
 
 
ZADEVA:  SKLEP o izdaji soglasja javnemu zavodu Notranjski regijski park 

k najemu kratkoročnega kredita  
 

NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa 
 

PRAVNA PODLAGA: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. 
US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-
1, 30/18), 10. g člen Zakona o financiranju občin - ZFO-1 (Uradni list 
RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - 
ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-
D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 
21/18 - popr.), 88. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - 
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18), 10. člen Odloka o rebalansu1 
proračuna občine Cerknica (Uradni list RS, št. 32/19), Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park (Ur. list RS, št. 
75/02, 113/09 in 100/13) in 17. člen Statuta Občine Cerknica – UPB1 
(Ur. list RS, št. 2/17) 
 

PREDLAGATELJ: Marko RUPAR, župan 
  
POROČEVALCA: Jasna Zalar, podsekretarka za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 

Matevž Podjed, direktor javnega zavoda 
  
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Cerknica sprejme Sklep o izdaji soglasja 

javnemu zavodu Notranjski regijski park k najemu kratkoročnega 
kredita. 

 
O b r a z l o ž i t e v : 

 
Občina Cerknica je 27. 08. 2019 s strani javnega zavoda Notranjski regijski park (v nadaljevanju: 
vlagatelj) prejela vlogo za izdajo soglasja k najemu kratkoročnega kredita.  
 
Vlagatelj v svoji vlogi, katera je priložena gradivu navaja, da posojilo potrebuje za namen izvedbe 
ključnih akcij projekta LIFE STRŽEN, ki je financiran iz Evropskega finančnega mehanizma LIFE.  
 
Skladno z 10. g členom ZFO-1, se lahko posredni uporabniki občinskega proračuna, javni 
gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo in izdajajo 



 

poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Na podlagi tretjega odstavka 10. g člena 
ZFO-1, soglasje izda občinski svet.  
 
Po navedbah vlagatelja, bi glede na dinamiko izvedenih aktivnosti, konec decembra lahko pripravili 
vmesno poročilo, katero bo osnova za pridobitev novega obroka denarja iz Bruslja. Po takšnem 
terminskem planu bi vlagatelj sredstva lahko vrnil v 7 mesecih. 
 
Cilj predlaganega sklepa je vlagatelju omogočiti nemoteno izvedbo projekta, zato občinskemu 
svetu predlagamo, da sprejme sklep v predlagani obliki. 
 
 
 
Pripravila: 
Jasna Zalar, 
podsekretarka 
 
 Marko Rupar 
 župan 



Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18), 10. g člena Zakona o financiranju občin - ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 
- odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr.), 88. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - 
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - 
ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18), 10. člen Odloka o 
rebalansu1 proračuna občine Cerknica (Uradni list RS, št. 32/19), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Notranjski regijski park (Ur. list RS, št. 75/02, 113/09 in 100/13) in 17. člena Statuta Občine Cerknica – 
UPB1 (Ur. list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na _____ redni seji, dne ___________ 
sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o izdaji soglasja javnemu zavodu Notranjski regijski park k najemu kratkoročnega kredita 

 
 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Cerknica soglaša, da javni zavod Notranjski regijski park najame kratkoročni kredit 
z namenom izvedbe ključnih akcij na projektu LIFE STRŽEN, to je obnovi struge Stržen in postavitvi 
infrastrukture na Cerkniškem jezeru. 
 
 

2. člen 
 

Javni zavod Notranjski regijski park lahko najame kredit največ do višine 980.000 EUR. 
 
 

3. člen 
 

Javni zavod Notranjski regijski park bo zagotovil sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov, 
in sicer iz evropskega finančnega mehanizma LIFE.  
 
 

4. člen 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
 
 
Številka: 007-0012/2019 
Datum: 
 
 
 
 Marko Rupar 
 župan 
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Zadeva: Soglasje k najemu kratkoročnega kredita javnega zavoda Notranjskega regijskega parka 

 

Spoštovani. 

Notranjski regijski park (v nadaljevanju NRP) je vodilni partner projekta LIFE STRŽEN, ki je financiran iz 

evropskega finančnega mehanizma LIFE. V projektu sodeluje konzorcij organizacij in sicer Notranjski 

regijski park, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave ter Društvo za 

opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 

Ocenjena vrednost projekta znaša 3.820.163,00 EUR. 

V skladu z Uredbo o oblikovanju Programa za okolje in podnebne akcije – LIFE (Uredba Evropskega 
parlamenta in Evropskega sveta št. 1293/2013 z dne 11. 12. 2013) je bil med Izvršno agencijo Evropske 
komisije za majhna in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: Agencija in Notranjskim regijskim 
parkom, dne 6. 6. 2017 podpisan Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje projekta 
LIFE16 NAT/SI/000708 – LIFE STRŽEN. Agencija sofinancira projekt v višini 74,95%, kar znaša 
2.863.212,00 EUR. 
 
Dodatno je projekt sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP). 
MOP je dne 25. 8. 2016 izdalo sklep št. 430-227/2016/75 o sofinanciranju projekta LIFE STRŽEN v višini 
20 % skupnih upravičenih stroškov projekta, kar znaša 745.000,00 EUR. 
 
Deloma projekt sofinancirajo tudi Alpod d. o. o., Elgoline d. o. o., ebm-papst Slovenija d. o. o. in Občina 
Cerknica in sicer vsak z vložkom v višini 5.000,00 EUR ter DS Smith Packaging d. o. o. v višini 2.500,00 
EUR, kar skupno znaša 22.500,00 EUR. 
 
Vsak sodelujoči partner v projektu, do 100 % kritja stroškov ta krije z lastnim deležem, ki pa ne presega 
5 % skupne ocenjene vrednosti stroškov posameznega partnerja. 
 

Notranjski park sredstva iz Bruslja prejema po sledečem načrtu: 

- 40% denar smo dobili avgusta 2017 kot predplačilo za začetek izvajanja projekta. 

- 30% denarja dobimo (najkasneje) pol leta po zaprosilu za nov obrok denarja, za nov obrok 

lahko zaprosimo, ko porabimo prvih 40% denarja. 

- 30% dobimo po končanem projektu. 



 

 

NRP ima na računu še 150 tisoč evrov od prve tranše denarja, ki smo ga prejeli avgusta 2017. Ker pa je 

obseg del, ki jih izvajamo v teh dneh tako velik, da bodo stroški presegli 1 mio evrov do 1. 12. 2019, 

nam ne preostane drugega kot, da si do novega obroka denarja iz Bruslja pomagamo z bančnim 

posojilom.   

V skladu z zakonom o javnih financah in zakonom o financiranju občin prosimo občino Cerknica, kot 

ustanoviteljico javnega zavoda Notranjski regijski park, za izdajo soglasja k zadolžitvi v vrednosti 

980.000 eur. 

Denar bo namenjen ključnim akcijam na projektu- obnovi struge Stržen in postavitvi infrastrukture na 

Cerkniškem jezeru. Predvidoma bodo izplačila potekala v oktobru, novembru in decembru. Plačevalo 

se bo po situacijah.  

Konec decembra bomo zato že lahko pripravili vmesno poročilo, ki ga bomo poslali v Bruselj, to poročilo 

bo osnova za pridobitev novega obroka denarja iz Bruslja. Računamo, da bo denar na računu javnega 

zavoda najkasneje do 1. 5. 2020. Do takrat bo poplačano tudi posojilo.  

Posojilo torej potrebujemo za največ 7 mesecev. 

 

Iskrena hvala za pomoč pri strateškem razvojnem projektu v regiji.  

 

S spoštovanjem. 

 

Matevž Podjed 

Direktor NRP 

 


