Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 88. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US), 10.g. člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18popr., 80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07-uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), je Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na
seji dne
sprejel

SKLEP
o podaji soglasja k zadolžitvi
javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan

1.člen
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota soglaša, da se javni zavod RIS Dvorec Rakičan v
letu 2021 zadolži v višini največ do 420.000,00 EUR, zaradi premostitve sofinanciranja (pred
financiranja) iz evropskih sredstev za projekt DREAM ROAD, projekt SOŽITJE in projekt
ŽIVA DEDIŠČINA/LEBENDIGES ERBE.
2.člen
Javni zavod RIS Dvorec Rakičan je dolžan glavnice kredita odplačevati takoj po prejemu
sofinancerskih sredstev iz odobrenega sofinanciranja, oziroma ga v celoti odplačati
najkasneje do 31.12.2024.
3.člen
Javni zavod RIS Dvorec Rakičan mora zagotoviti sredstva za servisiranje dolga iz ne
proračunskih virov.
4.člen
Javni zavod RIS Dvorec Rakičan mora ustanovitelju Mestni občini Murska Sobota poročati z
priloženimi računovodskimi dokazili o vsakokratnem prejemu sofinancerskih sredstev iz
projektov navedenih v 1. členu tega sklepa, ter o vsakokratnih odplačilih glavnic najetega
kredita. Poročanje mora biti izvršeno v roku petih delovnih dni.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Številka: 410-0203/2020-16
V Murski Soboti, dne
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander JEVŠEK
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OBRAZLOŽITEV

1. Pravni temelj za sprejem sklepa;
88.člen Zakona o javnih financah določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna,
javni gospodarski zavodi in javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je
z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. V
istem členu je nadalje določeno, da se skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev določi z
odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.
Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1) v 10.g.členu določa, da se posredni
proračunski 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 ne proračunskih virov. Izdana soglasja po tem členu se ne štejejo v največji obseg
možnega zadolževanja občine. Zakon nadalje v tem členu določa tudi ničnost pogodbenih
določil v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštva, ki bi jo sklenile te pravne
osebe, če bi določale zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne
oziroma gospodarske javne službe.
Soglasje k zadolžitvi, skladno s tretjim odstavkom 10.g.člena ZFO-1, poda občinski svet.
Četrti odstavek istega člena pa določa, da se obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev
določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 15. redni seji, dne 28. januarja 2021 sprejel
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 v I. obravnavi, v II. obravnavi
pa ga bo obravnaval in sprejemal na 16. redni seji, dne 25. februarja 2021. Odlok v 17.
členu določa obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega
proračuna, javnih podjetij katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje in sicer : posredni
uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja katerih ustanoviteljica je občina ter druge
pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu
2021 zadolžijo do skupne višine 2.000.000 EUR, po vsakokratnem sklepu mestnega sveta.
Navedena zadolževanja se ne štejejo v največji obseg zadolževanja občine in za odplačilo
dolga morajo imeti te pravne osebe zagotovljene ne proračunske vire. Posredni uporabniki
občinskega proračuna, javna podjetja katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, skladno s tem
določilom odloka, v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.

2. Ocena stanja in razlogi za sprejem sklepa;
Mestna občina Murska Sobota je dne 23.10.2003 z sedemnajstimi ustanovitelji podpisala
pogodbo o ustanovitvi zavoda RIS Dvorec Rakičan. Dne 22.12.2011 je z Odlokom o
preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno, izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni
zavod Raziskovalno, izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list RS, št. 107/11)
ustanovljen javni zavod RIS Dvorec Rakičan. Soustanovitelj javnega zavoda je Zveza za
tehnično kulturo Slovenije.
V skladu s 6. členom Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno
središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
(Uradni list Republike Slovenije, št. 107/11, 75/12, 22/15, 63/17), je zavod samostojna
pravna oseba, odgovorna za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Javni zavod
nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
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Utemeljitev porabe sredstev kredita izhaja iz Prošnje za soglasje k zadolževanju javnega
zavoda RIS Dvorec Rakičan z dne 09.02.2021, s katerim nas je javni zavod seznanil, da bo
moral stroške nastale ob izvajanju projektov DREAM ROAD, SOŽITJE in ŽIVA
DEDIŠČINA/LEBENDIGES ERBE poravnavati bistveno prej, kot bo prejel sofinancerska
sredstva. Na ta način bo v bistvu premoščal obdobje nepravočasnega prejema sredstev
sofinanciranja pri izvajanju teh projektov. Dokazila o potrjenih sofinanciranjih so priložena k
prošnji javnega zavoda.
Javni zavod bo kredit v višini 420.000 EUR, katerega višina je znotraj okvira določenega v
17.členu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021, financiral iz ne
proračunskih virov (pričakovani prihodek iz odobrenega projekta), navedeno zadolževanje pa
se ne šteje v obseg zadolževanja občine. Kredit bo najet za obdobje do prejema
sofinancerskih sredstev, oziroma najpozneje do 31.12.2024, ko bodo projekti navedeni v
prošnji javnega zavoda zaključeni, oziroma bodo prejeta odobrena sofinancerska sredstva.
3. Cilji sprejetja sklepa;
Cilj podaje soglasja k zadolžitvi javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan je omogočiti zavodu
izvedbo treh projektov, ki imajo potrjena sofinanciranja.
4. Ocena finančnih in drugih posledic;
Sprejetje sklepa nima dodatnih finančnih posledic za proračun Mestne občine Murska
Sobota.
5. Zaključek;
Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota se predlaga, da predlagani sklep o podaji
soglasja k zadolžitvi javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan v letu 2021 sprejme.

V Murski Soboti, 25.02.2021

Pripravil:
Oddelek za javne finance

Predlagatelj:
dr. Aleksander JEVŠEK
ŽUPAN
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