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ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA

OBČINE LENART ZA LETO 2016  

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
GRADIVO PRIPRAVIL : Občina Lenart, Občinska uprava 

PREDLOG SKLEPOV:

Na  podlagi  29.  člena  Zakona  o  lokalni  samoupravi  (Uradni  list  RS,  št.  94/07,  uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – od1,  76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – od1. US, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 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 ion 8/2011) je Občinski svet  Občine Lenart na 2. izredni
seji dne, 15.09.2016 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692




Na  podlagi  29.  člena  Zakona  o  lokalni  samoupravi  (Uradni  list  RS,  št.  94/07,  uradno
prečiščeno  besedilo,  76/085,  79/09,  51/10,  40/12-ZUJF  IN  14/15  –  ZUUJFO),  29.  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) je Občinski svet  Občine Lenart na svoji 2. izredni seji,
dne 15.09.2016 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016.

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA 
OBČINE LENART ZA  LETO 2016 

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Lenart  za leto 2016 (MUV št. 25/2016, 2/2016 in 12/2016) se
spremeni

11. člen (obseg zadolževanja občine) tako, da se glasi: 

Občina bo v proračunskem letu 2016 upravljala z dolgom občinskega proračuna do višine
3.590.000  €  in  sicer  v  višini  1.950.000  €  za  prestrukturiranje  dolgoročnih  kreditov

Gorenjske banke  in BKS banke ter 1.640.000 € za prestrukturiranje dolgoročnega kredita

pri Deželni banki Slovenije.1

 
Za  izvedbo  projekta  OB058-16-0024:  Obnova  vodovoda  in  kanalizacije  na  Cankarjevi,
Jurčičevi in Prešernovi ulici,   ki je sofinanciran iz sredstev za sofinanciranje investicij,  na
podlagi 23. člena ZFO-1 in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2016 – 2017, se lahko občina v letu 2016 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo zadolži do višine 126.994 €.

2. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-20/2015
Lenart, 15.09.2016

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

Župan                              

1 Sprememba je vnesena z odebeljenim poševnim tiskom.
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OBRAZLOŽITEV

Veljavni proračuna Občine Lenart v 11. členu določa: Občina bo v proračunskem letu 2016
upravljala  z  dolgom  občinskega  proračuna  do  višine  2.000.000  €.  Za  izvedbo  projekta
OB058-16-0024:  Obnova vodovoda in  kanalizacije  na Cankarjevi,  Jurčičevi  in  Prešernovi
ulici, ki je sofinanciran iz sredstev za sofinanciranje investicij, na podlagi 23. člena ZFO-1 in
56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 – 2017, se lahko
občina v letu 2016 pri  Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zadolži  do višine
126.994 €.
           
S predlogom rebalansa predlagamo dopolnitev 11. člena Proračuna Občine Lenart, s katero bo
omogočeno reprogramiranje še edinega preostalega »manj ugodnega« dolgoročnega posojila
Občine Lenart, v višini 1.640.000,00 EUR. 

V  mesecu  avgustu  smo  uspešno  nadomestili  dva  manj  ugodna  dolgoročna  kredita  z
ugodnejšim posojilom izbrane banke. 

Občina  si  je  nadalje  prizadevala  za  reprogramiranje  preostalega  dolgoročnega  kredita  z
Deželno banko Slovenije. 

Ker  smo  prejeli  zelo  ugodno  ponudbo,  moramo  enako  kot  za  prejšnja  posojila,  pred
pridobitvijo  soglasja  Ministrstva  za  finance,  za  upravljanje  z  obstoječim  dolgom  občine
omogočiti spremembo proračuna – 11. člena na način, da se  upravljanje z dolgom iz do sedaj
predvidene  višine  2.000.000,00  EUR,  poveča  za  znesek  trenutnega  stanja  dolgoročnega
kredita DBS, torej na skupnih 3.590.000,00 EUR (z dodatno obrazložitvijo) » in sicer v višini

1.950.000 € za prestrukturiranje dolgoročnih kreditov Gorenjske banke in BKS banke ter

1.640.000 € za prestrukturiranje dolgoročnega kredita pri Deželni banki Slovenije.2

S  tako  spremembo  bi  omogočili  zaključitev  postopka  zamenjave  dolgoročnega  kredita
Deželne banke Slovenije, kjer nam zadnji obrok zapade v plačilo leta 2035 pri 2,5 % obrestni
meri + 3MEUR. Pridobljena zavezujoča ponudba konkurenčne banke, s katero bi obstoječi
kredit  zamenjali,  pa  predvideva:  odplačilo  do  2026,  obrestna  mera  1  %  +  3MEUR.  S
prestrukturiranjem kredita, bi na dolgi rok  privarčevali cca 317.304 € obresti.

Naše letne obveznosti iz naslova zadolževanja, ki so določene v drugem odstavku 10.b člena
ZFO-1, ne smejo preseči 556.350 €. S tem prestrukturiranjem bi naša masa zadolževanja v
prihajajočem  letu  znašala  okoli  450.000  €.  Res  je,  da  se  s  krajšanjem  dobe  odplačila
zadolževanja  na  enoto  ali  prebivalca  obseg celo  zvišuje,  vendar  trenutno  nismo  pridobili
ponudbe za obdobje, kot ga imamo pri DBS, dolžni pa smo predvsem poceniti stroške obresti,
ki so nenazadnje ključni pri zadolževanju.

Skladno  z  napovedjo  že  na  junijski  seji,  da  bomo  v  primeru  pridobljene  možnosti
reprogramiranja  edinega  preostalega  manj  ugodnega  kredita  poskušali  tudi  le-tega
nadomestiti, smo uspeli pridobiti zavezujočo ponudbo banke z veljavnostjo do 15.10.2016, ki
nam ponuja že zgoraj navedene pogoje. Ne nazadnje je pomembno tudi dejstvo, da bomo na

2 Sprememba je vnesena z odebeljenim poševnim tiskom.



tak način glavnico oziroma posojilo odplačali kar 9 let prej, kot po obstoječem kreditu, prav
tako pa so obresti znatno nižje. 

Prav z namenom, da pred predlogom sprememb v proračunu pridobimo zavezujočo ponudbo,
pri prejšnji spremembi tega posojila nismo vključili, sedaj ko pa razpolagamo z zavezujočo
ponudbo, z določeno veljavnostjo, pa moramo na drugi strani  poskrbeti, da bomo postopek
tudi izpeljali in  reprogramiranje realizirali. 

MF ima v skladu s 5. členom Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolžitvi občine 15
delovnih dni časa, da nam poda odgovor / soglasje. 

V primeru dopolnitve, se lahko postopek podaljša za 15 dni (to je čas, ki nam ga dajo za
dopolnitev, če jo zahtevajo).

Ko prejmemo soglasje, pa še traja kak dan, da se na banki pripravi pogodba za podpis. 

Najkasneje v ponedeljek 19.9. 2016 bi bilo potrebno oddati vlogo na MF, da bi  ujeli rok
veljavnosti  ponudbe v vsakem primeru.  Pogodba mora  biti  podpisana najkasneje v petek,
14.10.2016.

Sled navedenega predlagamo torej, da se skladno s Poslovnikom občinskega sveta Občine
Lenart o navedenem gradivu odloča na izredni seji, ter se tako omogoči realiziranje v gradivu
predvidenega reprogramiranja kredita. 
           
Z omenjeno spremembo in zaključkom pa tudi zaključujemo to problematiko v obstoječih
tržnih pogojih zadolževanja.


