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Obrazložitev: 

Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2017 je župan predstavil na 16. seji občinskega 

sveta Občine Križevci dne 18. januarja 2017. Na seji je bil sprejet sklep, da se predlog z 

vsemi sestavnimi deli v prvem branju sprejme in da se posreduje v 15-dnevno javno 

obravnavo.  

V času javne obravnave, ki je potekala od 19. januarja 2017 do vključno 2. februarja 2017, so 

predlog proračuna obravnavali   odbori Občine Križevci, kjer so bile podane pripombe, 

predlogi za leto 2017 in za naslednja leta (dopolnitve NRP) 
 

Povzetek sprememb proračuna v predlogu za 2. branje glede na predlog v 1. branju glede na predloge OS, 

odborov in župana: 

 

področje Posta 

vka 

 sprememba 

davčni prihodki 704704 prihodki od turistične takse +1.000 € 

nedavčni prihodki 710004 dobiček Pomurskih lekarn +59.000 € 

transferni prihodki 740001 MKO – vodovodni sistem C +35.000 € 

transferni prihodki 740004 prihodki po 23. členu ZFO -311€ 

Transferni prihodki 7412 Sof. Park doživetij v Križevcih -7.087,96 

zadolževanje 500307 kredit po 23. členu ZFO -467 € 

fiskalni nadzor 02004 stroški notranje revizije +2.500 € 

lokalna samouprava 06003 Drugi odhodki -30,04 € 

lokalna samouprava 06006 delovanje nevladnih institucij LS +530 € 

dejavnost obč.uprave 06012 stroški občinske blagajne +2.000 € 

sistem zaščite in reševanja 07008 investicije v gasilstvu +6.200 € 

kmetijstvo,gozdar.ribištvo 11004 dolg matičnjak,apnenje zemlje +11.806 € 

kmetijstvo,gozdar.ribištvo 11007 LAS Prlekija projekt Jem lokalno +1.847,05 € 

urejanje cestnega prometa 13003 postavitev  2 avtobus.postajališč +9.000 € 

prometna infrastruktura 13005 Asfaltiranje JP 724 204 Boreci +8.000 € 

prometna infrastruktura 13005 Asfaltiranje JP 724 063 B.Prelogi +15.000 € 

prometna infrastruktura 13005 Kokoriči-Iljaševci,Stara nova vas +15.000 € 

prometna infrastruktura 13005 sanacija razpok na cestah +15.000 € 

promocija občine 14001 promocijske prireditve +1.000 € 

razvoj turizma in gostin. 14003 nakup elektr. svetilk v šotoru +1.000 € 

razvoj turizma in gostin. 14005 ureditev Parka doživetij Križevci -1.218,87 € 

vodooskrba 16003 poglobitev vodovoda na Grabah znotraj investic. 

vodooskrba 16003 Vodovodni sistem C +12.000 € 

nakupi zemljišč 16011 zemljišče v Bučečovcih  +2.000 € 

ljubiteljska kultura 18003 delovanje kulturnih društev +1.000 € 

nepremič.kultur.dediščina 18028 informativne table,spom.obeležja +1.500 € 

ljubiteljska kultura 18027 pihalni orkester +1.000 € 

delovanje RK 20008 sprememba namena  

ocena prenosa sredstev ZR   +9.000 € 
 

Podrobnejše spremembe  posameznih prihodkov in odhodkov  so vidne v primerjalnih stolpcih v posebnem in 

splošnem delu , obrazložitve pa podane v prilogi proračuna Obrazložitve. 

 

PRILOGE: 

- Sklep o sprejemu proračuna v 2. branju  

- Predlog Odloka o proračunu občine Križevci za leto 2017 

- Obrazložitve proračuna 

- Splošni del proračuna  

- Posebni del proračuna  

- Načrt razvojnih programov 2017-2020 z obrazložitvami 

- Letni program prodaje občinskega premoženja 

- Kadrovski načrt 

 


