
 

                           PREDLOG  

 
Na podlagi 29. 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 in 11/18), 86. in 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 11/11 - 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/158 - ZIPRS16/17 in 13/18), 10. e 
10g. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list št. 123/06, 57/08, 36/11,  in 14/15 - ZUUJFO), 16. člena 

Statuta Občine Bovec (Uradni list RS št. 72/06, 89/10 in 75/2017)) in 12. člena Odloka o proračunu Občine 

Bovec za leto 2018 (Uradni list RS št. 14/18 in spremembe, sprejete  na 26. redni seji občinskega sveta, dne 

12.4.2018)  je občinski svet Občine Bovec na 26. redni seji, dne 12.4.2018 sprejel  

 

 

 

                  SKLEP 

o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o.  in izdaji poroštva za 

kredit 

 

 

               1. člen    

 

Občinski svet Občine Bovec soglaša, da se javno podjetje DOLB Bovec d.o.o v letu 2018 

zadolži za investicijo  v   izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Bovec do skupne 

višine 600.000,00 EUR. 

 

 

     2. člen  

 

Občina Bovec izdaja javnemu podjetju DOLB Bovec d.o.o. poroštvo v višini do  600.000,00 

EUR za najem dolgoročnega kredita  za izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 

Bovec. 

 

       3. člen 

 

Javno podjetje DOLB Bovec bo zagotovilo sredstva za servisiranje dolga iz ne-proračunskih 

virov. 

 

 

     4. člen  

 

Sklep začne veljati po objavi Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Bovec za leto 

2018. 

 

 

 

Številka: 

 

Datum:         župan 

 

              Valter Mlekuž  

 

 

 



 

 

     Obrazložitev: 
 

 

1. Pravni temelj za sprejem sklepa: 

 

88. člen Zakona o javnih financah določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, 

javni gospodarski zavodi in javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z 

zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.  

V istem členu je nadalje določeno, da se skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev določi z 

odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.  

 

Zakon o financiranju občin (Uradni list št. 123/06, 57/08, 36/11,  14/15 - ZUUJFO in 71/17, v nadaljevanju  

ZFO-1),  v 10. g členu določa, da se posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, , 

javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 

osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo in 

izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te 

osebe zagotovljena sredstva za servisiranje za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. 

Zakon nadalje v tem členu določa tudi ničnost pogodbenih določil v posojilni pogodbi ali 

pogodbi o zavarovanju poroštva,  ki bi jo sklenile te pravne osebe, če bi določale zavarovanje 

s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oziroma gospodarske javne službe.  

 

Soglasje k zadolžitvi, skladno s tretjim odstavkom 10. g člena ZFO-1,  poda občinski svet.   

Četrti odstavek istega člena pa določa, da se obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev 

določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun. 

 

V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2018 (Uradni list RS št. 14/2018 in sklep občinskega 

sveta na 26. redni seji, dne 12.4.2018 ) je  v 12. členu določen obseg zadolževanja in izdanih 

poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih zavodov in javnih podjetij, 

katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec. S soglasjem občinskega 

sveta se smejo javni zavodi zadolževati največ do višine 100.000 EUR, javna podjetja pa do 

višine 600.000,00 EUR po vsakokratnem sklepu občinskega sveta.  

 

 

2. Ocena stanja in razlogi za sprejem sklepa: 

 

Javno podjetje DOLB Bovec d.o.o. bo posojilo s poroštvom Občine Bovec najelo za izgradnjo 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Bovec, ker kot novoustanovljeno podjetje še nima 

lastnih sredstev za investicijo.  

 

S sredstvi, pridobljenimi s tekočim poslovanjem, bo DOLB Bovec d.o.o. plačeval anuitete in 

obresti najetega posojila.   

 

 


