
Na  podlagi  55.  člena  Zakona  o  lokalni  samoupravi  (Uradni  list  RS,  št.  94/07  -  uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in
14/15 -  ZUUJFO), 10., 10.a,  10.b,  člena Zakona o financiranju občin (Uradni list  RS, št.
123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314,
101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO in 96/15), 85. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 -
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 -
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15), in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010
in 8/2011) in Odloka o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2016 (MUV 2/2016) je
Občinski svet  Občine Lenart na svoji 10.  redni seji, dne 16.06.2016 sprejel 

SKLEP
O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETI 2016 IN 2017

1.

Občina Lenart se v letih 2016 in 2017 v skladu z Zakonom o financiranju občin, zadolži za
financiranje  projekta  OB058-16-0024:  Obnova  vodovoda  in  kanalizacije  na  Cankarjevi,
Jurčičevi in Prešernovi ulici, katerega je v načrtu razvojnih programov za obdobje 2016 -2019
ob sprejetju Odloka o rebalansu proračuna Občine Lenart leto 2016 potrdil Občinski svet, in
sicer v višini 126.994 € v letu 2016 in 126.994 € v letu 2017.

2.
Občina Lenart najame kredit za financiranje investicijskega projekta pri državnem proračunu
(posojilo MGRT, proračunska postavka 160233) za dobo 10 let.

3.
Pogodbo  o  zadolževanju  sklene  župan.  Za  takšno zadolžitev  občine  ni  potrebno  soglasje
ministrstva, pristojnega za finance, iz šestega odstavka 10.a člena Zakona o financiranju občin
(ZFO-1).

4.
Sredstva  za  odplačilo  glavnice  se  zagotavljajo  v  vsakoletnem  proračunu  Občine  Lenart.
Zadolžitev  pri  državnem proračuna  se  ne  všteva  v  največji  obseg  možnega  zadolževanja
občine iz 10. b člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). 

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka : 410-20/2015
Lenart, 16.06.2016

             OBČINA LENART
                                                                                  mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.

Župan



OBRAZLOŽITEV ZADOLŽITVE OBČINSKEGA PRORAČUNA 
ZA LETO 2016 IN 2017

Občina Lenart se bo v letih 2016 in 2017 v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1),
zadolžila  za  financiranje  projekta  OB058-16-0024:  Obnova  vodovoda  in  kanalizacije  na
Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulici. 

Projekt smo uvrstili v načrt razvojnih programov za obdobje 2016-2016 v predlogu  Odloka o
rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016.

V skladu z 23. členom ZFO-1 in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) znaša delež enoletnih razpoložljivih
povratnih (kreditnih) sredstev za Lenart za leto 2016: 126.994 € in za leto 2017: 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. 

Sklep občinskega sveta o zadolžitvi občine predlagamo v sprejem, ker je le-tega potrebno
priložiti k dokumentaciji za koriščenje odobrenih sredstev po 21. in 23. členom ZFO-1. 


