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Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine 
Maribor za leto 2018 

K 1. členu: 
V skladu s prejeto vlogo Centra za pomoč na domu Maribor za kratkoročno zadolževanje 
zaradi izvedbe projekta CrossCare-HomeCare, se 17. člen Odloka o proračunu Mestne 
občine Maribor za leto 2018, ustrezno spremeni in dopolni. V nadaljevanju je povzeta priloga 
vloge za izdajo soglasja za zadolževanje – najem kredita za namen projekta CrossCare-
HomeCare Centra za pomoč na domu Maribor.           
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PRILOGA 
 
POVZETA PREJETA VLOGA CENTRA ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR 
 
Smo javni socialnovarstveni zavod Center za pomoč na domu Maribor (ustanoviteljica zavoda 
je Mestna občina Maribor) in prosimo izdajo soglasja za zadolževanje za namen zagotovitve 
sredstev za projekt CrossCare-HomeCare, prijavljenega na razpis Interreg SLO-HR, ki se 
izvaja v obdobju 1.9.2018 do 31.8.2020, in v okviru katerega sodelujemo kot projektni partner 
skupaj z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana (glavni projektni partner), Mestno občino 
Ljubljana, Mestom Zagreb, Zdravstvenim domom Čakovec in Ustanovo za zdravstveno nego 
na domu Zagreb ter pridruženima partnerjema Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravje Republike Hrvaške. 
Zadolževanje bo namenjeno kritju stroškov dela in nakupa opreme v premostitvenem obdobju 
od nastanka stroškov do njihove povrnitve. 
 
Pri projektu CrossCare-HomeCare gre za projekt integriranega pristopa oskrbe starejših ljudi 
na domu, ki bo za uporabnike storitev javne službe pomoči na domu dodana vrednost v smislu 
celovitejše obravnave in pomoči na domu, saj jim bodo v okviru projekta ponujene brezplačne 
storitve dietetike, fizioterapije in delovne terapije na domu, ki bodo dodatne dopolnilne 
brezplačne storitve in aktivnosti usmerjene k dvigu kakovosti njihovega življenja na domu in 
ohranjanju vitalnosti.  
 
S tem projektom bo Mestna občina Maribor izkazala nov pomemben doprinos na področju 
socialnega varstva in še večjo skrb za starostnike Mestne občine Maribor, ki prebivajo na 
svojem domu. 
 
Konkretnejša opredelitev najema kredita 
 
Navedeni dvoletni evropski projekt, katerega načrtovana stroškovna vrednost za naš zavod 
znaša 236.580,09 EUR je sofinanciran iz neproračunskih sredstev, in sicer iz evropskih 
sredstev v višini 85 % nastalih stroškov (ki jih prejmemo s strani Službe vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK), preostalih 15 % stroškov pa smo dolžni 
zagotoviti iz lastnih sredstev, soglasje za slednje smo s strani Mestne občine Maribor že 
prejeli1.  
 
Ker gre pri projektu CrossCare-HomeCare za evropski projekt, ki se (kot je ustaljena praksa v 
vseh mednarodnih in evropskih projektih) financirajo po obdobjih poročanja (v našem primeru 
so določena 4 obdobja poročanja) z izplačili šele po pregledu vseh stroškov in potrditvi 
upravičenosti le teh, bomo predvidoma, po besedah skrbnika projekta na Službi vlade RS za 
razvoj in kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK), mogli zalagati stroške za približno 8 
mesecev preden jih bomo dobili povrnjene. V izogib rdečim številkam vas naprošamo za 
izdajo soglasja za zadolževanje z najemom kredita za premostitev obdobja med 
nastankom projektnih stroškov in prejemom evropskih sredstev v višini 90.000,00 EUR, 

                                           
1 Mestna občina Maribor nam z vsakoletno pogodbo o financiranju poleg sredstev za izvajanje javne službe 
namenja tudi sredstva za sofinanciranje projektov pomembnih za razvoj dejavnosti (tako 4. točka prvega odstavka 
2. člena vsakoletne pogodbe o financiranju), kamor so všteti vsi podporni projekti in programi, ki jih izvaja zavod - 
in eden izmed teh projektov je tudi projekt CrossCare-HomeCare, katerega storitve bodo našim uporabnikom 
pomoči na domu zagotovile dopolnilne brezplačne storitve in aktivnosti, ki jim bodo dvignile kakovost njihovega 
življenja na domu.  
Z obravnavanim projektom in s tem povezanimi potrebami zavoda smo seznanili tudi naš Svet zavoda, ki podpira 
projektno sodelovanje in se strinja z zadolževanjem.  
Na seji 6. redni seji Sveta zavoda dne 5.9.2018 je bil sprejet sledeči sklep: ˝SKLEP št. 39/2018: Svet zavoda se 
strinja z zadolževanjem in najemom namenskega kredita v višini 90.000 EUR za premostitev obdobja med 
nastankom projektnih stroškov in prejemom evropskih sredstev za projekt CrossCare-HomeCare. Svet zavoda 
pisno obvesti MOM o sprejetem sklepu, direktorici pa nalaga, da z dopisom podrobneje seznani ustanoviteljico s 
konkretnimi dejstvi glede obravnavane tematike.˝ 
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ki bo namenjen kritju stroška dela in nakupa opreme v premostitvenem obdobju od nastanka 
stroškov do njihove povrnitve. S prejetimi evropskimi sredstvi se bodo v celoti pokrivali 
stroški kredita, torej glavnica skupaj z obrestmi in tudi stroški odobritve in vodenja 
kredita. 
 
Ob smiselni uporabi predpisov, ki veljajo za zadolževanje občin, v obrazložitev naše vloge 
podajamo poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika: 
 
Zavod je na razposlal povpraševanja za najem kreditov na 10 različnih naslovov bank v 
Sloveniji. Pisna ponudba je bila oddana s strani ene banke, dve banki sta podali pisno 
pojasnilo, da k oddaji ponudbe ne bosta pristopili, preostalih 7 banka pa na poslano 
povpraševanje ni odreagiralo.  
 
Upoštevaje določilo ZJN-3 gre pri najemih posojil za izjemo od pravil javnega naročanja po 4. 
e točki prvega odstavka 27. člena ZJN-3; vseeno pa je javni občinski zavod kot naročnik 
posojila dolžan upoštevati druge javnofinančne predpise in določila statuta oziroma odloka o 
ustanovitvi. Ob smiselni uporabi predpisov, ki veljajo za zadolževanje občin, smo dolžni zbrati 
vsaj 2 veljavni ponudbi glede zadolževanja  (tako 4. odstavek 3. člena Pravilnika o postopkih 
za izdajo soglasja k zadolževanju občin), če pa je bila prejeta zgolj ena ponudba, pa je 
potrebno predložiti prejete negativne odgovore potencialnih posojilodajalcev. 
 
Glede na prejem zgolj ene ponudbe (prejete s strani Abanke d.d.), k naši vlogi prilagamo kopije 
posredovanega povpraševanja, prejete ponudbe in prejetih dveh pisnih odgovorov 
posojilodajalcev, iz katerih izhaja, da ponudbe ne bodo oddali (dopis NLB d.d. in dopis 
Delavske hranilnice). 
 
Izbrani ponudnik posojila je torej po izvedenem povpraševanju in primerjavi cen na trgu 
ABANKA d.d., Kidričeva ulica 5, 3250 Rogaška Slatina, ki je oddala ponudbo s sledečo 
vsebino: 
 

− Vrsta kredita:   Kratkoročni revolving kredit (omogoča črpanje in vračilo kredita v 
času izvedbe projekta) 

 
− Znesek kredita: 90.000,00 EUR 

 
− Rok vračila:  12 mesecev 

 
− Obrestna mera: nominalna 2% o.t. 

 
− Način in roki obračunavanja in plačevanja obresti: obresti se obračunava na linearni 

način konec vsakega meseca in ob končnem vračilu glavnice. Kreditojemalec je 
dolžan 
plačati obresti v roku osmih delovnih dni od dneva obračuna. 

− Možno je odplačilo glavnice kredita v enkratnem znesku, in sicer v višini stanja dolga 
na dan zapadlosti. 

− Zavarovanje kredita: menice-generalna izjava. 
 

− Strošek odobritve kredita: 0,3% od zneska odobrenega kredita, plačilo enkratno ob 
odobritvi, min. 100 EUR – v konkretnem primeru to nanese 270,00 EUR; 
 

− Stroški vodenja kredita: 0,30% letno od stanja neodplačane glavnice, 
min. 100 EUR; 
 

− Anuitetni načrt skupaj s pojasnilom prejemanja sredstev po navedenem kreditu. 
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Kredit imamo namen najeti še v letošnjem letu takoj po pridobitvi potrebnih soglasij – 
vsled dolgotrajnosti postopka pridobivanja ponudbe in soglasja banke, da lahko ponudbo 
posredujemo ustanovitelju v postopek izdaje soglasja, nam je banka dne 15.11.2018 tudi 
posredovala novo identično ponudbo, v kateri je podaljšala rok veljavnosti ponudbe do 
31.12.2018. 
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