
Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Lenart za leto 2016

Proračunska postavka 401371 – Sanacija plazu LC 060 031 Rogoznica

V začetku  meseca  aprila  smo z  Ministrstvom za  okolje  in  prostor  podpisali  pogodbo za
dodelitev sredstev, kot poseben transfer z državne ravni občini za poplačilo obnovitvenih del
pri odpravi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem
2014. 

Za sanacijo plazu smo najprej s sklepom župana oblikovali proračunsko postavko, na katero
smo iz proračunske rezerve za naravne nesreče prenesli sredstva v višini 25.000 €. S tem
predlogom pa v proračun umeščamo investicijo v celoti. 

Na  prihodkovni  strani  smo  povečali  prihodke  na  kontu  74000115  –  Državni  proračun  –
sanacije plazov v višini 79.458,98 €.  Gradbena dela so ocenjena na 99.837,46 €, varnostni
načrt, PZI ter nadzor pa bodo skupaj znašali 11.797,40 €. Razlika do polne cene investicije
znaša 32.175,88 €, kar smo zagotovili iz proračunske rezerve za naravne nesreče.

Proračunska  postavka  401511  –  Obnova  vodovoda  in  kanalizacije  na  Cankarjevi,
Jurčičevi in Prešernovi ulici

Proračunska postavka je že bila v veljavnem proračunu. Investicija bi se delno pokrivala s 23.
členom v višini 85.000 €. 

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin znaša naš delež za leti
2016  in  2017   -   84.663  €.   Po  sprejetju  proračuna  je  bil  sprejet  Zakon  o  izvrševanju
proračunov v RS za leto 2016 in 2017, ki je ob dejstvu, da se dohodnina ni zvišala predvidel
dodatna sredstva  namenjena  za  investicije  v  obliki  brezobrestnega dolgoročnega kredita  s
strani državnega proračuna.

Zakon  tako  določa,  da  se  v  skladu  s  prvim odstavkom 56.  člena  Zakona  o  izvrševanju
proračunov RS za leti 2016 in 2017  občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe
občin zagotovijo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Občina se
tako lahko za izvrševanja proračuna zadolži tudi pri državnem proračunu. 

Naš delež enoletnih razpoložljivih povratnih (kreditnih) sredstev za leto 2016 znaša 126.994
€, za leto 2017 pa 126.994 €. Obrestna mera kredita je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za
vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba 9 let (1+9); z možnostjo predčasnega vračila
kredita. 

Investicija, ki se bo izvajala v letih 2016 in 2017 je ocenjena na 437.329,74 €. Lastna sredstva
za investicijo bodo znašala 268.063,74 €, ki pa se bodo v višini 253.988,00 € pokrivala z
brezobrestnim kreditom iz državnega proračuna. 
V proračun smo tako vnesli tudi novo zadolževanje na kontu 500307 – Najeti pri državnem
proračunu v višini  126.994,00 €.  Zadolževanje bo prav tako načrtovano tudi  v  proračunu
prihodnje leto.

Prilagamo še dopis štev.: 4100-1/2016/1 iz katerega izhaja višin sredstev za našo občino in
obrazložitev pristojnega ministrstva. 



Pregledali smo tudi proračuna sosednjih občin, večina občin se je odločila in koristi omenjeno
možnost financiranja za nove investicije. Odločili smo se za predlog, da se pri investiciji za
katero smo v letošnjem letu že načrtovali lastna sredstva ZFO (84.663 EUR) koristijo tudi
povračljiva  sredstva.  V naslednjem letu  bomo  kot  prioritetni  projekt  pristopili  k  sanaciji
Centralne čistilne naprave, v kolikor bodo sredstva iz tega naslova potrebna tam, bomo seveda
tako fiksni kot povračljivi del sredstev namenili za izgradnjo CČN.

Proračunska postavka 401877 – Ureditev spominskega obeležja v parku

S sklepom župana smo oblikovali proračunsko postavko, na katero smo prenesli 10.000,00 €
iz splošne proračunske rezerve. Sedaj postavko z rebalansom povečujemo na 15.000,00 €.
Sredstva so namenjena za kip, spominsko ploščo (torej vsa gradben dela)  ter za prireditev ob
samem dogodku.

.


