PREDLOG
Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine
Polzela (Uradni list RS št. 78/2013, Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št.
3/2015) na …………redni seji dne …………….sprejel naslednji

SKLEP

I.
Občina Polzela se bo iz Proračuna Republike Slovenje v letu 2016 zadolžila v višini 59.005 evrov
za izvedbo investicije »Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnovo vodovoda Breg«, ki se v
NRP Proračuna Občine Polzela nahaja pod št. OB173-07-0018.
Občina Polzela bo z rebalansom proračuna uvrstila zadolževanje v račun financiranja in v
Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2016.
II.
Ta sklep velja z dnem sprejetja ter se ga posreduje Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo.

Št.: ……………..…….
Polzela, ………….…..

Župan
Jože Kužnik

Obrazložitev:

V sprejetem in veljavnem Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2016 ni planiranega
zadolževanja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z dopisom številka 4100-1/2016/1 z dne, 28.
1. 2016 Občino Polzela obvestilo o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2016 in
2017, izračunanih skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) - ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) - ZIPRS1617.
Za porabo navedenih sredstev je bil prijavljen investicijski projekt za izgradnjo lokalne
infrastrukture z nazivom »Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnovo vodovoda Breg«.
Občini Polzela pripadajo enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva v skladu s 23. členom
ZFO-1 v višini 39.337 evrov in enoletna razpoložljiva povratna sredstva (kreditna) v višini
59.005 evrov.
V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se zadolžitev
investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za
potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in
programov, ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz
člena ZFO-1.

občin za sofinanciranje
zadovoljevanje skupnih
državni načrt razvojnih
drugega odstavka 10. b

Obrestna kreditna mera je 0,0 % ( brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto
ter odplačilna doba devet let ( 1+9): z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v
dveh anuitetah; prva zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15.
septembra proračunskega leta. Krediti, pridobljeni v letu 2016, zapadejo v vračilo leta 2018,
krediti, pridobljeni v letu 2017, pa zapadejo v vračilo v letu 2019.
S potrditvijo sklepa lahko Občina Polzela nadaljuje s postopkom pridobitve nepovratnih in
povratnih sredstev za prijavljen investicijski projekt. Sredstva, ki so predmet sklepa, pa bodo z
rebalansom proračuna vključena v račun financiranja.
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