
 

 

 

Številka: 354-82/2016-4                                                                TOČKA: 6                                                                                                       

Datum:    8.6.2020  

 
 
OBČINA DOBREPOLJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
 

ZADEVA: Predlog SKLEPA o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020 za 
izvedbo investicijskega projekta KČN Bruhanja vas (I. faza, 2.etapa)  

  

NAMEN: Obravnava in sprejem SKLEPA o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 
2020 za izvedbo investicijskega projekta KČN Bruhanja vas (I. faza, 
2.etapa) 

  

PRAVNE  PODLAGE:  10. člen do 10. c člen, 21. člen in 23. člen Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – 
popr.), 85. člen 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 Slovenije 
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19-ZIPRS2021) in  14. člena 
Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list št. 5/18-UPB1)  

  
PREDLAGATELJ: Igor Ahačevčič, župan 
  

POROČEVALEC:  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020 za 
izvedbo investicijskega projekta KČN Bruhanja vas (I. faza, 2. etapa). 
 
OBRAZLOŽITEV 

Občinski  svet Občine Dobrepolje je 25.4.2017 sprejel Sklep o potrditvi IP »Čistilna naprava 
Bruhanja vas« (v nadaljevanju IP), ki je določil finančni okvir investicijskega projekta »ČN Bruhanja 
vas«.  

Namen investicije je izgradnja biološke čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz 
naselij Občine Dobrepolje.  

Cilji investicije je:  
- na čistilno napravo priključiti cca 2.500 (v I. fazi 1.598 in v II. fazi 824) populacijskih enot, 
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami, 
- zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje odpadnih voda, 
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- ohranjanje poseljenosti področja zaradi ustvarjenih boljših pogojev za bivanje prebivalstva, 
- povečanje zmogljivosti sistema za ravnanje z odpadnimi vodami, 
- zagotovitev pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in ostalih panog, 
- zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo, po ustreznih, 

stroškovno učinkovitih cenah in 
- zmanjšati zaostanek v razvoju v primerjavi z ostalimi deli države. 

Investicijska vrednost I. faze projekta v skladu z IP je 1.511.567,01 € (tekoče cene). Zaradi lažjega 
financiranja je investicija KČN Bruhanja vas I. faza razdeljena na dve etapi (1. etapa, ki se izvaja v 
letih 2019-2020 in 2. etapa, ki se izvaja v letih 2020 in 2021). Večji del 1. etape je bil izveden v letu 
2019, ta etapa se v prvi polovici leta 2020 zaključuje. V tem letu je predviden začetek 2. etape, ki 
se bo po navedenem IP končala v letu 2021.  

MGRT je občine v ponedeljek 8.6.2020 z Obvestilom o novih vrednostih nepovratnih in povratnih 
sredstev za leto 2020, št. 4100-1/2020-30, z dne 2.6.2020 seznanil, da so določeni novi deleži 
sofinanciranja iz naslova tako povratnih kot nepovratnih sredstev za navedeni  leti (višina 
nepovratnih sredstev po novem je 153.483 € in višina povratnih sredstev je 76.742 €).  

Vsebinsko in finančno se IP ne spreminja (vrednost investicije po letih je nespremenjena) delno se 
spremenijo le viri financiranja, ki so naslednji: 

 

Viri sredstev Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 SKUPAJ 

      

Občinski proračun – lastna sredstva 

občina 
690.744,00 173.082,42 203.961,59 1.078.610,01 

Sredstva državnega proračuna 

(nepovrat. sredstva 21. oz. 23. člen 

ZFO-1) 

106.777,00 153.483,00 0,00 253.046,00 

Drugi krediti (povratna sredstva 21. 

oz. 23. člen ZFO-1) 
106.777,00 76.742,00 0,00 179.911,00 

      

SKUPAJ 904.298,00 403.307,42 203.961,59 1.511.567,01 

 

Za pridobitev povratnih sredstev, ki ne štejejo v zadolževanje občin in so brezobrestni kredit MGRT 
občinam, bo potrebno pripraviti prijavo na razpis in sklep, ki sledi in je obvezna priloga k prijavi. 
 
Zato župan predlaga sprejem predloženega sklepa. 
  
Pripravila:  
T. Dečman-Žagar  
 

 
 
Župan  

    Igor Ahačevčič l.r. 
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Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 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 Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19-ZIPRS2021),  10. člena 
do 10.b člena, 21. člena in 23. člena 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-UPB1 in 69/19) 
je Občinski svet Občine Dobrepolje na ____. redni seji dne, ______________ sprejel  

 
 

S K L E P  
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. 
 
Številka:                           
Datum:    

        Župan   
                                                                                                                 Občine Dobrepolje  
                                                                                                                     Igor Ahačevčič        
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