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SPREMEMBE
IN
DOPOLNITVE
NAČRTA
RAZVOJNIH
PROGRAMOV OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2019-2022 - 1.
sprememba

Predlog sklepa:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), 41. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18), 105. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in
37/19) ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 14/19) je Občinski svet Občine Lendava na svoji ___. seji, dne
_________ sprejel
SKLEP:
1.
Občinski svet sprejema predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih
programov za obdobje 2019-2022 – 1. sprememba, v predloženi obliki.
2.
Sklep velja z dnem sprejema.

Priprava
gradiva:

Oddelek za finance, proračun in premoženjske zadeve na podlagi predlogov
in potreb strokovnih služb znotraj občinske uprave.

Predhodna
obravnava:

/

Povzetek vsebine
gradiva:

Občinski svet je na svoji 4. seji dne 6.3.2019 sprejel Odlok o proračunu
Občine Lendava za leto 2019, katerega obvezna priloga je tudi priloga 3
Načrt razvojnih programov (NRP) za 4 letno obdobje.
Ker se je pri izvajanju oz. izvrševanju proračuna pokazala potreba po nabavi
določene opreme in razvoju infrastrukture, ki pa v proračunu ni ustrezno
vključena, se predlaga sprememba priloge 3 proračuna – Načrta razvojnih
programov (NRP), na način, da se navedene aktivnosti vključijo na ustreznih
proračunskih postavkah. Gre za potrebo po nabavi turistične opreme
(prireditvenega šotora), ki se financira iz lastnih sredstev in nabavi
električnega avtobusa, kjer je predvideno sofinanciranje v okviru javnega
poziva Eko-sklada.
Predlagamo tudi spremembe pri obstoječih projektih, vključenih v NRP in
sicer pri projektu ureditve parkirišča pri DSŠ Lendava, ki je že vključen v
NRP, se spremeni na način, da se sredstva za izvedbo zagotovijo v letu 2019
in ne v 2020 kot planirano. Za izvedbo parkirišča pri DSŠ Lendava v letu
2019 bo občina črpala nepovratna in povratna sredstva za investicije, ki jih
zagotavlja država po 23. členu ZFO-1.
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Ker je občina prvotno planirala črpati državna sredstva pri investicijskem
vzdrževanju občinskih cest, se predlaga sprememba tudi pri tej postavki.
Presoja posledic:

Sprejem sklepa ima finančne posledice na proračun za leto 2019 in 2020.

Dodatna
obrazložitev:

Podana v okviru obrazložitve sklepa.

Priloge:
Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022 -1.
sprememba / julij 2019
NRP 2019-2022 kot priloga 3 k proračunu / čistopis, julij 2019
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 41. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
105. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19) in 7. člena Odloka o proračunu
Občine Lendava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) je Občinski svet Občine Lendava na svoji ___.
seji, dne _________ sprejel

SKLEP
1.
V Načrtu razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2019-2022 (priloga 3 proračuna) se
spremenijo sledeči projekti / programi:
a) v okviru podprograma 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
postavka 130004 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
Postavka
NRP
130004

Opis

Začetek –
konec NRP

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna –
nepovratna sredstva (23. člen ZFO-1)
Ostali viri (kredit)

2019 – 2023

Proračun
2019
500.167
500.167

Proračun
2020
500.000
500.000

Proračun
2021
500.000
500.000

Proračun
2022
500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

Proračun
2019

Proračun
2020

Proračun
2021

Proračun
2022

379.459

100.000

0

0

0
0

b) v okviru podprograma 13029003 – Urejanje cestnega prometa
postavka 130052 – Ureditev parkirišča in infrastrukture pred srednjo šolo
Postavka
NRP
130052

Opis
Ureditev parkirišča in infrastrukture pred
srednjo šolo
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna –
nepovratna sredstva (23. člen ZFO-1)
Transfer iz državnega proračuna –
povratna sredstva-kredit (23. člen ZFO1)

Začetek –
konec NRP

2019 – 2020

74.500

100.000

0

0

100.000

0

0

0

204.959

0

0

0

2.
V Načrt razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2019-2022 (priloga 3 proračuna) se vključijo
naslednje nove postavke / projekti:
c) v okviru podprograma 13029003 – Urejanje cestnega prometa
postavka 130040 – Nabava avtobusov za vzpostavitev linij
Postavka
NRP
130040

Opis
Nabava avtobusov za vzpostavitev linij
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna

Začetek –
konec NRP
2019 – 2020
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Proračun
2019
0
0
0

Proračun
2020
220.000
75.738
144.262

Proračun
2021
0
0
0

Proračun
2022
0
0
0

d) v okviru podprograma 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
postavka 140030 – Nabava in razvoj turistične infrastrukture ter opreme
Postavka
NRP
140030

Opis

Začetek –
konec NRP

Proračun
2019

Proračun
2020

Proračun
2021

Proračun
2022

Nabava in razvoj turistične infrastrukture
in opreme
Lastna sredstva

2019 – 2020

22.000

20.000

0

0

22.000

20.000

0

0

3.
Vse ostale postavke v Načrtu razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2019-2022 ostanejo
nespremenjene.

4.
Ta sklep velja z dnem sprejema.
Številka: ____________
Lendava, dne_________
Janez MAGYAR
Župan – Polgármester
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OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Lendava je na svoji 4. redni seji dne 6.3.2019 sprejel Odlok o proračunu
Občine Lendava za leto 2019. Navedeni odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/19.
Obvezna priloga k odloku o proračunu je tudi priloga 3 Načrt razvojnih programov. Potreba po
spremembi Načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2019-2022 (NRP) je nastala iz
sledečih razlogov:
1. Pri investicijskem vzdrževanju občinskih cest načrtovani državni viri – nepovratna sredstva
za investicije po 23. členu ZFO-1 v višini 100.000 EUR in povratna sredstva za investicije v
višini 202.167 EUR načrtujemo črpati pri ureditvi parkirišča pri srednji šoli, zato se pri
navedeni postavki zmanjšata ta dva vira in skupna vrednost postavke, povečajo se lastna
sredstva. Navedena nepovratna in povratna sredstva iz državnega proračuna v skupni višini
304.959 EUR se načrtujejo na drugi postavki, ker je pogoj za črpanje sredstev po 23. členu
ZFO-1 vrednostno in poimensko usklajen projekt s prijavo. Ker se sredstva za investicije, ki
občini pripadajo po 23. členu ZFO-1, porabijo za ureditev parkirišča, je potrebno uskladiti
vire sredstev tudi na postavki NRP 130004 – Investicijsko vzdrževanje občinskih cest.
2. Investicija Ureditev parkirišča in infrastrukture pred srednjo šolo je bila predvidena za leto
2020 na postavki 190037. Glede na to, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja (DGD) izdelana, občina načrtuje pristopiti k izvedbi že v letu 2019 in črpati
nepovratna in povratna sredstva za investicije v skupnem znesku 304.959 EUR, ki jih
zagotavlja država po 23. členu ZFO-1. V sklopu projekta se v letih 2019 in 2020 izvede
ureditev parkirišča za avtobuse, invalide in osebna vozila ter dovozna cesta in javna
razsvetljava. Delno je asfaltiranje in tlakovanje parkirišča predvideno v letu 2020. Ker gre
pri predmetni investiciji za urejanje parkirišča za širšo uporabo ter cestnega prometa in ne za
vlaganja v infrastrukturo za izobraževanje, smo postavko prenesli na drugo, primernejše
programsko področje.
3. Občina načrtuje v letu 2020 nabavo avtobusov za vzpostavitev linijskega prometa. V ta
namen bomo v letu 2019 pristopili k prijavi na Javni poziv 70SUB-PP19 za nepovratne
finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov, ki ga je objavil Eko
sklad. Namen projekta je nakup električnega avtobusa za prevoz potnikov z namenom
vzpostavitve nove linije mestnega ali medkrajevnega potniškega prometa. Z nakupom
električnega avtobusa in vzpostavitvijo nove linije javnega mestnega prometa želimo
prispevati k izboljšanju prometne infrastrukture na ravni občine ter prispevati k izboljšanju
okolja. Želimo spodbuditi tudi trajnostno mobilnost obiskovalcev, prebivalcev in zaposlenih
ter tako omejiti intenzivnost in množičnost obiska samega mestnega središča in turističnih
točk z individualnimi motorni vozili. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju
emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh
območij in posledično k ohranjanju narave. V okviru projekta je predviden nakup novega
vozila na električni pogon, brez emisij CO2 z do 20 sedeži in dodatnimi stojišči (kategorije
M1, M2 ali M3), ki bo delovalo na področju mestnega središča, krajevnih skupnosti in
turističnih točk v sami občini. Skupna ocenjena vrednost projekta je 220.000,00 EUR, iz
samega razpisa pa je možno pridobiti do 80% sredstev od neto vrednosti projekta, kar
pomeni 144.262 EUR. Nabava bi se izvedla v letu 2020.
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4. Za potrebe izvedbe različnih prireditev na območju občine se pojavlja potreba po zagotovitvi
ustrezne turistične infrastrukture in opreme (šotori, prireditveni odri, senčniki, mize, klopi
itd.), ki jo za potrebe prireditev zaenkrat najemamo, kar ni zanemarljiv strošek. V letu 2019
je tako predvidena nabava večjega prireditvenega šotora, dimenzij 8m x 30m x 2,38m,
aluminijaste konstrukcije in PES materialom, prevlečenim s PVC. V letu 2020 pa je
predvidena zamenjava dotrajane opreme (senčniki, mize, klopi itd.) oz. dokup opreme glede
na potrebe.
Občinskemu svetu Občine Lendava se predlaga, da sprejme predlagane spremembe NRP 2019 2022.

Janez MAGYAR
Župan - Polgármester
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