
7 
  
 OBČINA LENART 
 
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR. 
Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/720-73-52 
 
Številka: 410-13/2020 
Datum:    06.05.2021 
 

 
 
 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA  
OBČINE LENART ZA LETO 2021  
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GRADIVO PRIPRAVIL : Občina Lenart, Občinska uprava  
 
PREDLOG SKLEPOV: 
Na podlagi 29. in 40. 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, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. in 40. člena Zakon o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - 
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 - ZIPRS2021) je Občinski svet  Občine Lenart na svoji 14. redni seji, dne 
06.05.2021 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021. 



Na podlagi 29. in 40. 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, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. in 40. člena Zakon o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - 
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 - ZIPRS2021) je Občinski svet  Občine Lenart na svoji 14. redni seji, dne 
06.05.2021 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021. 
 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA  
OBČINE LENART ZA  LETO 2021  

 
1. člen 

 
V Odloku o proračunu občine Lenart za leto 2021 (MUV št. 33/2020) se spremeni 11. člen 
tako, da se glasi:  
 
1. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 

SEKTORJA 
2. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Zadolževanje občine na podlagi 23.člena ZFO-1 se je spremenilo z začetkom veljave Zakona 
o finančni razbremenitvi občin (Ul. RS št. 189/20 ZRFO). 
V skladu s 85.členom ZJF-ja se občina lahko likvidnostno zadolži do 5% sprejetega 
proračuna. Občina Lenart se lahko kratkoročno zadolži do 500.000 €. 
Občina bo v proračunskem letu 2021 upravljala z dolgom občinskega proračuna do višine 
2.868.000 € in sicer v višini 783.650 € za prestrukturiranje dolgoročnega kredita banke SID 
d.d.  in v višini 2.084.350 za prestrukturiranje dveh kreditov banke BKS.   
 
2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

3. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
Številka: 410-13/2020 
Lenart, 06.05.2021 
 
 
                     OBČINA LENART 
                                                                                  mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 
          Župan 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV 

 

Skladno z našimi dosedanjimi prizadevanji po iskanju priložnosti, smo tudi glede na zadnje 
podatke o stanju na bančnih trgih preverili možnost pocenitve dolgoročnega zadolževanja 
občine. Po raziskavi tržišča smo ugotovili, da imamo možnost prestrukturiranja dolgoročnih 
kreditov. Po naši oceni bi glede na trenutne podatke obrestne mere morebiti tudi prepolovili, 
gotovo pa občutno znižali. 

Za prestrukturiranje dolgoročnega zadolževanja je potrebno v skladu s Pravilnikom o postopkih 
za izdajo soglasja k zadolževanju občin, v Odloku o proračunu za leto 2021 to opredeliti v 
vsebini, kjer se določi obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja.  

Z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021 dodajamo zapis o 
prestrukturiranju dolgoročnih kreditov v 11. členu.    

Verjamemo, da takšne priložnosti ne gre izpustiti, saj je po naši oceni trenutno stanje na 
bančnem trgu tako ugodno, da ga velja izkoristiti in s tem pomembno zmanjšati stroške vezane 
na pretekla dolgoročna zadolževanja.  

 

 


