23. /redna seja/ občinskega sveta
November 2018

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2018-2021
(1. sprememba)

GRADIVO PRIPRAVIL:
NOE za splošne, pravne in
premoženjske zadeve

PREDLAGATELJ:
Župan – Polgármester

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 in 76/16 – odl. US), 41. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 96/15 – ZIPRS1617), 110. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) in 7. člena Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2018
(Uradni list RS, št. 6/18) je Občinski svet Občine Lendava na svoji ___. seji, dne _________ sprejel

SKLEP
1.
V Načrt razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2018-2021 (priloga 3 proračuna) se
spremenijo sledeči projekti / programi:
a) v okviru podprograma 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
postavka 130038 – Nadomestna gradnja mostu na Benici
Postavka
NRP
130038

Opis

Začetek –
konec NRP

Nadomestna gradnja mostu na Benici
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna –
nepovratna sredstva (23. člen ZFO-1)
Transfer iz državnega proračuna –
povratna sredstva

2017 – 2018

Proračun
2018
391.165
52.642

Proračun
2019
0
0

Proračun
2020
0
0

202.474

0

0

136.049

0

0

Proračun
2021
0
0
0
0

2.
V Načrt razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2018-2021 (priloga 3 proračuna) se vključi
naslednja nova postavka / projekt:
a) v okviru podprograma 20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
postavka 200015 – Projekt Večnamenski romski center - VNRC Dolinsko
Postavka
NRP
200015

Opis
Projekt večnamenski romski center VNRC Dolinsko
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna – EU
sredstva
Transfer iz državnega proračuna – SLO
udeležba

Začetek –
konec NRP

Proračun
2018

Proračun
2019

Proračun
2020

Proračun
2021

4.922

3.908

3.908

3.244

0

0

0

0

3.938

3.126

3.126

2.595

984

782

782

649

2018 – 2019

3.
Vse ostale postavke v Načrtu razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2018-2021 ostanejo
nespremenjene.
4.
Ta sklep velja z dnem sprejema.
Številka: ____________
Lendava, dne_________
mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester
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OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Lendava je na svoji 19. redni seji dne 1.2.2018 sprejel Odlok o proračunu
Občine Lendava za leto 2018. Navedeni odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/18.
Obvezna priloga k odloku o proračunu je tudi priloga 3 Načrt razvojnih programov. Potreba po
spremembi Načrta razvojnih programov Občine Lendava za obdobje 2018-2021 (NRP) je nastala iz
sledečih razlogov:
1. Občina bo za Nadomestno gradnjo mostu na Benici črpala državna (nepovratna in kreditna)
sredstva za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V letu
2018 Občini Lendava iz tega naslova pripadajo nepovratna sredstva v višini do 202.474,00 EUR
in povratna (kreditna) sredstva v višini do 202.474,00 EUR in se lahko namenijo za projekte s
področja lokalne javne infrastrukture. Ta sredstva je potrebno ustrezno vključiti kot vir
financiranja projekta, zaradi česar se v NRP spreminja obstoječa postavka/program v NRP
130038 – Rekonstrukcija mosta na Benici. Gradnja oz. rekonstrukcija mostu na Benici je že bila
načrtovana v proračunu in projekt vključen v NRP občine na postavki 130038 – Rekonstrukcija
mosta na Benici, prav tako je bilo načrtovano koriščenje sredstev po 23. členu ZFO-1. Občina
mora projekt poimensko, vrednostno in po virih uskladiti z oddanim Načrtom porabe za leto
2018. S tem bodo izpolnjene zahteve za črpanje sredstev.
2. Na podlagi Partnerskega sporazuma za izvedbo projekta Večnamenski romski center Dolinsko
občina sodeluje v projektu kot partner z Ljudsko univerzo Lendava. Namen projekta je
vzpostavitev in delovanje večnamenskega romskega centra za pripadnike romske skupnosti na
območju občine Lendava, glavni cilj projekta pa je izvajanje aktivnosti z vsebinami za krepitev
socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti (pridobivanje novih znanj in
kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela ipd.), za dvig kakovosti življenja, za
spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja
z večinskim prebivalstvom. Občina v okviru projekta nudi pomoč pri delovanju centra. Za
izvedbo projekta so sredstva zagotovljena v okviru sofinanciranja iz evropskih in nacionalnih
sredstev, tako občina ne zagotavlja lastnih virov. Skupna vrednost projekta je 146.472,00 EUR,
od tega je 139.972 EUR sofinancerskih sredstev (EU sredstva 80% in nacionalna udeležba
20%).
Predlagamo Občinskemu svetu Občine Lendava, da sprejme predlagane spremembe NRP.

Pripravila:
Danijela Levačič
mag. Anton Balažek
Župan - Polgármester

3

