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Zadeva: Amandma na predlog Sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta  
             »Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana« 
 
 
AMANDMA: 
 
V Koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana se v osmi točki 9. člena »SB5« zamenja s »SB3«. 
 
 
 
Obrazložitev: 
Za občino je urejena evidenca nepremičnega premoženja izrednega pomena, zato predlagamo, da se 
koncesijski akt lahko podeli le podjetjem z bonitetno oceno SB3 ali višjo. 
Obrazložitve razredov bonitetne lestvice so v prilogi. 
 

 
        Franc Slak 

        Vodja Svetniškega kluba NSi 
 
 
Priloga: 
- Bonitetna lestvica – AJPES S.BON  model 
 
 
Poslano: 
- naslovu 
- kopija arhiv SK NSi 
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S. BON - BONITETNR LESTVICA 

AJPES S.BON model slovenska podjetja glede na kredltno tveganje r8%vrstl v 10 bonltetnlh razredov s 
prlped8jo~lml bonltetnlml ecenarnl ad SBl do 5B10. Prvlh 5 bonltetnth ocen (od SBl do 585) predsblvlja 
(likl8dno Ii pravlli Basel II) Investlcljske bonltetne ocane, bonltetne ocene od SB6 do S810 pa so ~pekull!ltlvne 
bonltetne eeene. za podjetjB, kl Jim j8 dolo~ena Ipekul8tlvnCl bonltetn8 ecena' veU8, da je prlspevek 
posi:lm~nlh dejavnlkov tveganja k skupnl verJetnostl nepla~lIa \feejl, kot to v povpre~ju velja 2;8 celotno 
populacljo slovensklh podjetlj. 

Opls bonitetnih acen 

SBl 
SBl je najvl§ja bonltetna ocena na bonltetnl lestvlcl. podJetje, kl jc dobl, Ima najvl5jo zmofnost poravnavllnjo 
svojlh obveznostl. Bonltetni!l ecene je dolofena glede na njegov I'Inan(!nl polofaj in njegovo kredltno 
sposobnost. Podjetje z bonltetno oceno SBl dosega najvl!jo donosnost In IIkvldnost, najnl~jo zadolzeno5t ter 
najvl§jo aktlvno5t In produktlvnost, Relatlvnl prlspevek pos~meznegll od dejavnlkov tveganJ8 (donosnost, 
zadal!enost, Ilkvldnost, aktlvnost In produktlvno5t) k verjetnostl nastopa dogodlal nepla~lI11 je v povpretJu 15 
% nl~jl kot to velJa za povpre~nl relatlvnl prtspevek posameznega od de,lavnlkov tvegllnja za populac;ljO vseh 
slovensklh poOjetlj. 

SB2 
Zmofnost podjetja zs por~vnavanJe svojlh cbveznostt je zelo vlsoka, Podjetje z bonltetna oceno SB2 se ad 
podjetjZl z bonltetno ocene SBl rszlikuje v maJhnl meri, saj se vedno doseg~ zelo visoko donosnost In 
llkvldnest, zelo nlzko zadolZenost tar zelo vtsoke aktlvnost In produktlvnost. Relatlvnl prispevek posameznega 
od dejavnlkov tvegilnja (donosnost, zadolzenost, IJkvldnost, aktlvnost I" produktlvnost) k verjetnostl nastopa 
dogodka napli!lclla je v povprequ med 10 In 15 % nlzjl kot to velja Zll povprecnl relativnl prlspevek 
pOSilmeznegll od dejavnlkov tveganja za populacljo vseh slovensklh podjetlj. 

~. 
~nost podjetjll za poravnavanje svojth obveJ:nostl je vrseka. Podjetje z bonltetno oeeno SB3 dosega visoko 
donosnost In IIkvldnost, nlzko zadolzenost ter vlsoko aktlvno$l: in produktlvnost, V prlmerjavl S podjetjl, Jet 
Imi:ljo dode1jeno vl~jo bonltetno oceno, je bolj ob~utljlvo na neugodne spremsmbe v poslovnem okolju. 
Reillthmi pr1spevek posameznega cd dejavnlkov tveganjll (donosnost, zlldol~enost, IIkvldnost, alctlvnost In 
produktlvnost) k verjetnostl nastopa dogodka nepla~lIa je v povpre~ju med 5 In 10 % nlfjl kot to velja za 
povprecnl refativni prlspevek pasameznega od dejavnlkov tveganja ~a populacljo vseh slovensklh podjetlj. 

SB4 
Zmoznost podjetja Z8 porllvnaVanje svojlh obveznostl je se vedna nBdpovpre~nll, vendar lahko neugodne 
ekonomske razmere In spremlnjajo~e okoll§clne v posfovnem okolju prr podjetju z bonltetno oeeno SB4 bolj 
verjetno vpllvlljo ne ~mllnj§~nje njegove zmoznostl ;til poravnavanje svojlh obveznostl. Podjetje z bonltetno 
oeeno SB4 doseg8 nlldpovpretno donosnost In IIkvldnost, podpovpreC!no ladol~enost tar nadpovpre~no 
aktlvnost In produktlvno5t. Relatlvnl prlspevek posameznega od dejavnlkov tveganja (donosnost, zadoltenost, 
Ilkvldnost, aktlvnost In produktlvnost) k verjetnostl nastepa dogodkll neplaclla je v povpreeju okrog 5 % nl1jl 
kot to velja Z8 povpretnl reletlvnl prlspevek pOSilmeznege od dejilVnlkov tveganja za populaeljo vseh 
slovenskih podjetU. 

~ 
~nost podjetja za poravnilvBnje svojlh obveznostl je povpre~na. zaostritev razmer v poslovnem okolju all 

nastop druglh nepredvldljlvlh dogodkov (sokov) lahko prlpelje podjetje v polozaj, ko ne bo sposobno 
poravnavatl svojlh obveznostl . Podjetje z bonltetno oeeno SBS dosega povprecno donosnost In Ilkvldnost, 
povprecno zadolfenost ter povpre~no aktlvnost In produktlvnost. RelBtivnl prlspevek posllmeznega od 
dejavnlkov tveganja (donosnost, zadol2enost, IIlcvldnost, aktlvnost In preduktlvnost) Ie verjetnostl nastopa 
dogodka nepJa~lIa je v povprecju enak relatlvnemu prispevku posameznegll od dejClvnlkov tveganja zit 
populacljO vseh slovensk1h podjetlj. 

SS6 
Zmofnost podjetja za poravnav8nje svojlh obveznosti je podpovprecna. Podjetje l bonltetno oceno SB6 dosega 
podpovpre~no donosnost In IIkvldnost, niildpovprecno zadolienost ter podpovprecno aktlvnost In produlctlvnost. 
PodJetje je bolj obcutljlvo nZl spremembe okollscln poslov8nja ter na spremembe v poslovnem okolju kat to 
velje Z8 povprecno slovensko podjetje, vandar je ob normalnlh trinlh razmerah kljub temu ge vedno spo50bno 
poravnavatl $voje obveznOlJtl. Reletlvnl prispevek posameznegi!l od dejavnlkov tveganja .(donosnost, 
zadolleno5t, IIkvldnost, aktlvnost in produktlvnost) k verjetnostl nllstopa dogodka nepla~lIa Je v povpreeju 
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