
Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni iist RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 -ZUJF, 14/15 -ZUUJFO in 11/18 -ZSPDSLS-1), 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
- ZJF-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18), 54. člena, 58. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Siovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19-ZiPRS2021), 10. čiena 
do lO.b člena, 21. člena in 23. čiena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,14/15 
-ZUUJFO, 71/17,21/18-popr.) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS št. 5/18-UPBl) je Občinski 
svet Občine Dobrepolje na 9. redni seji dne, 16.6.2020 sprejel

SKLEP
o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020 za izvedbo investicijskega projekta

KČN Bruhanja vas, I. faza, 2.etapa

1. člen

Občina Dobrepolje (v nadaljevanju občina) se v letu 2020 v skladu z določili zakona o financiranju občin, 
zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, zadolži za financiranje 
lastnega deleža pri investicijskem projektu OB020-20-0001: Čistilna naprava Bruhanja vas, I. faza, 
2.etapa.

2. člen

Zadolževanje, t.j. pridobitev povratnih sredstev MGRT je predvideno v Odloku o proračunu Občine 
Dobrepolje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) in v Načrtu razvojnih programov za obdobje od 
2020 do 2023 in sicer:

v letu 2020 76.742,00 €.

3. člen

Povratna sredstva so brezobrestni kredit najet za financiranje investicijskega projekta pri državnem 
proračunu (posojilo MGRT, proračunska postavka 160223) za dobo 10 let.

4. člen

Za pridobitev povratnih sredstev oz. takšno zadolžitev občine ni potrebno soglasje ministrstva 
pristojnega za finance, iz šestega odstavka 10. a člena zakona o financiranju občin.

5. člen

Sredstva za odplačilo glavnice se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine. Zadolžitev pri 
državnem proračuna se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10. b člena zakona 
o financiranju občin.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
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