4. /redna/ seja občinskega sveta
Marec 2019

OBRAZLOŽITVE
K SPREMEMBAMI MED 1. IN 2. OBRAVNAVO
PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2019

GRADIVO PRIPRAVILA:
Občinska uprava

PREDLAGATELJ:
Župan – Polgármester
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I.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LENDAVA ZA LETO 2019

V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2019 smo uskladili tabelo prihodkov in
odhodkov v 2. členu s podatki iz splošnega dela proračuna.
Drugih sprememb v Odloku ni.

II.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki:
Skupni prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so povišani za 210.000 € v primerjavi z I.
obravnavo proračuna (prej 11.158.523 €, sedaj 11.368.523 €)
Na prihodkovnem delu proračuna so povečane višine sredstev na naslednjem kontu:
- kto. 740001 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za 210.000 € zaradi
načrtovanega sofinanciranja nabave opreme za CZR Lendava (130.000 EUR) in sanacije
plazišč (80.000 EUR).
Odhodki:
Skupni odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so povečani za 139.880 € v primerjavi s I.
obravnavo proračuna. (prej 14.032.704 €, sedaj 14.172.584 €).
Tekoči proračunski primanjkljaj je nižji in znaša 2.804.061 € (prej 2.874.181 €).
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER
C. RAČUN FINANCIRANJA
V račun finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja ni sprememb.
DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
- ob koncu 2018 ostanek nižji za 4.191 € in znaša 2.668.203 € (prej ocenjeno 2.672.394 €)
- ob koncu leta 2019 načrtovan ostanek sredstev na računu v višini 113.009 € (prej planirano
47.080 €)

III.

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2019

V posebnemu delu proračuna smo spremenili višino sredstev na naslednjih proračunskih
postavkah:
-

070006 – Ureditev CZR Lendava smo povečali za 80.000 € (nabava opreme),
180002 – Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov smo povečali za 10.000 €
(vzdrževanje in obratovanje športne dvorane DSŠ Lendava),
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-

180011 – Ureditev športne infrastrukture smo povečali za 20.000 € (sanacijska dela na
Športnem parku Lendava),

Dodane so bile sledeče proračunske postavke:
- 100001 – Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del v višini 3.130 € (izplačilo
decembrskih plač v januarju 2019),
- 140019 – Projekt City Cooperation v višini 15.000 € (občina pristopila k projektu),
- 160022 – Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč v višini 11.750 € (izvedba del v letu
2018 in opravljena plačila januarja 2019),
Odhodki v posebnem delu proračuna so tako povečani za 139.880 € v primerjavi s I. obravnavo
(prej 14.486.004 €, sedaj 14.625.884 €).

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022

IV.

Projekti in investicije v NRP so se povečali za 126.750,00 € (prej 5.375.838 €, sedaj 5.502.588
€). Spremembe so na sledečih postavkah:
-

070006 – Ureditev CZR Lendava – povišali obstoječo postavko za 80.000 €,
140019 – Projekt City Cooperation – dodali novo postavko v višini 15.000 €,
160022 – Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč – dodali postavko v višini
11.750 €,
180011 – Ureditev športne infrastrukture – povišali obstoječo postavko za 20.000 €.
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