
                                     
 

 

Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 10., 10.a, 
10.b člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 101/07-odločba US, 
57/08 in 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF, 17/17, 21/18), 85. 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 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Pravilnika o postopkih 
zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10, 55/15), 17. člena Statuta Občine Mirna 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11, 16/16) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Mirna 
za leto 2019 je Občinski svet občine Mirna na _______ redni seji, dne __________, sprejel 
 
 

 SKLEP  

O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2019 

 
 

1. 
Občina Mirna se v letu 2019 v skladu z Zakonom o financiranju občin in Zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije zadolži za financiranje investicijskih projektov, ki jih je v Načrtu 
razvojnih programov za obdobje 2019 - 2022 ob sprejemanju Odloka o  proračunu Občine Mirna za 
leto 2019 potrdil Občinski svet, in sicer v višini 352.885,00 EUR. 
 

2.  
Občina Mirna najame kredit iz naslova dodatnega zadolževanja v državnem proračunu za 
sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine do višine 52.885,00 EUR. 
Zadolžitev občin za sofinanciranje investicijskih projektov se ne všteva v največji možni obseg 
zadolževanja občin iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. 
 
Občina Mirna najame kredit pri najugodnejši poslovni banki; za dobo deset let, po najugodnejših 
stroških zadolževanja do višine 300.000,00 EUR. 
 
Skupni obseg zadolževanja je 352.885,00 EUR. 
 

3.  
Na podlagi uvrstitve investicijskega projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna, 
skleneta občina in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pogodbo o sofinanciranju in 
kreditiranju vloženega investicijskega projekta. 
 
 

5.  
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Mirna.  
 
 
 
Številka: 410-0038/2018  
Mirna, _________                  Župan Občine Mirna    

                Dušan Skerbiš 
 


