
                                     
 

 

Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 10., 10.a, 10.b člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.), 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), Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja 
k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 29/14 in 65/14-popr.) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 
je Občinski svet občine Trebnje na 30. redni seji, dne 6. 6. 2018, sprejel 
 
 

SKLEP  
O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 – REBALANS II 

 
 

1. 
Občina Trebnje se v letu 2018 v skladu z Zakonom o financiranju občin zadolži za 
financiranje lastnega deleža pri investicijskih projektih, katere je v načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2018 - 2021 ob sprejemanju Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II (izgradnja pločnikov, krožno 
križišče Stari trg, mrliška vežica Sela Šumberk, Kulturni dom Trebnje, obnova športnega 
igrišča v Trebnjem, nogometno igrišče z umetno travo Cviblje, Vrtec Šentlovrenc, igrišče pri 
OŠ Veliki Gaber ter zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič) potrdil Občinski svet, in sicer v višini 
2.039.200,00 EUR. 
 

2.  
Občina Trebnje najame kredit pri najugodnejši poslovni banki; za dobo petnajst let, po 
najugodnejših stroških zadolževanja.  
 

3.  
Pogodbo o zadolževanju sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za 
finance.  
 

4.  
Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine 
Trebnje in v posameznem letu odplačila ne smejo presegati 8% realiziranih prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za 
prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta 
sredstva iz proračuna Evropske unije.   
 

5.  
 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Trebnje.  
 
 
Številka: 410-18/2017-7 
Trebnje, 6. 6. 2018 

        Alojzij Kastelic, l.r. 
                  ŽUPAN   


