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Obrazložitev: 

Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2018 je župan predstavil na 22. redni seji občinskega sveta Občine Križevci dne 11. januarja 
2018. 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 12. januarja 2018 do vključno 26. januarja 2018, so predlog proračuna obravnavali   odbori Občine 
Križevci, kjer so bile podane pripombe, predlogi za leto 2018 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 

nedavčni prihodki 7103 Prih.od najemnin za stanovanja +3.000 € 

transferni prihodki 740001 MKO – vodovodni sistem C -22.800 € 

transferni prihodki 740001 sofinan. izgradnje športnih igrišč -54.194,66€ 

pripravljenost sistema ZARE 07001 Prenos iz 2017 za izobraževanje CZ +500 € 

pripravljenost sistema ZARE 07002 Prenos iz 2017  za nabavo opreme za CZ +3.500 € 

tekoče vzdrževanje LC 13001 dodatno za popravila jaškov,ograj… +8.720 € 

urejanje cestnega prometa 13003 modri odsevniki proti divjadi na JP +700 € 

prometna infrastruktura 13005 komunalna ureditev parcel v Borecih + 8.500 € 

prometna infrastruktura 13005 ureditev dveh dovoznih poti v Bučečovcih +19.000 € 

druge promoc.aktivnosti občine 14001 prenos kipar.kolonije na 18029 -6.000 € 

razvoj turizma 14003 nakup kompletov zložljivih klopi in miz + 6.500 € 

urejanje pokopališč 16002 talne označbe na parkirišču pokopališča +1.400 € 

urejanje parka doživetij Križevci 16021 postavitev dodatnih modulov +100.000 € 

izdajanje občinskega glasila 18007 izdaja samo 1 izvoda glasila in 1informat. -1.500 € 

delovanje športnih društev 18016 dodatna sredstva zaradi več šport.društev +1.000 € 

novogradnja šport.igrišč 18020 izgradnja samo enega igrišča ne treh LS -182.721 € 

FŠ      -54.195 € 

umetniški programi 18029 nova postavka-prenos iz 14001 +9.000 € 

predšolska vzgoja-vrtec Križevci 19001 prenos na 19025              -2.000 € 

predšolska vzgoja-vrtec Križevci 19025 ločeno prikazovanje ugodnosti staršem +2.000 € 

investic.vzdržev. v OŠ Križevci 19012 zaščitne podloge za tla v telovadnici +8.600 € 

pomoč v družini 20010 darilo ob rojstvu otroka + 3.000 € 

 

Podrobnejše spremembe  posameznih prihodkov in odhodkov  so vidne v primerjalnih stolpcih v posebnem in splošnem delu , obrazložitve 

pa podane v prilogi proračuna Obrazložitve in obrazložitvah NRP 
 

Spremembe in dopolnitve NRP: 

 

Leto 2018: 

 

Številka projekta Naziv projekta znesek 

OB166-18-0001 Park doživetij Križevci-dodatni moduli 100.000 € 

OB166-18-0002 Ureditev dveh dovoznih poti ob  JP 724 365 v Bučečovcih 19.000 € 

OB166-18-0003 Komunalna ureditev parcel v Borecih 8.500 € 

OB166-18-0004 Nakup kompletov zložljivih miz in klopi 6.500 € 

OB166-17-0057 Novogradnja enega igrišča za odbojko,badm….sprememba naziva in 

zneska 

75.124 € 

OB166-17-0060 Investicijsko vzdrž. V OŠ –dodatno za nakup podlog 31.600 € 

 

Leto 2019: 

 

OB166-17-0056 Izgradnja rokometnega igrišča-prenos iz leta 2018 108.551 € 

OB166-18-0006 Obnova JP  724 131 v Berkovcih 90.000 € 

 

Leto 2020: 

 

OB166-18-0007 Obnova sekundarnega vodovoda v Kokoriči in B.Prelogih 100.000 € 

OB166-18-0009 Obnova JP 724 216 v Ključarovcih 60.000 € 

OB166-18-0010 Obnova JP 724 202 v Borecih 18.500 € 

OB166-18-0008 Obnova JP 724 071 v Kokoričih (h.š. 13-28) 180.000 € 

OB166-17-0058 Izgradnja tekaške steze in steze za skok v daljino –prenos iz 2018 153.151 € 

 

 

Po letu 2021: 

 

OB166-18-0005 Obnova JP 724 365 v Bučečovcih 145.000 € 

OB166-18-0011 Obnova JP 724 091 v Kokoričih 380.000 € 



 

 
PRILOGE: 

- Sklep o sprejemu proračuna v 2. branju  

- Predlog Odloka o proračunu občine Križevci za leto 2018 
- Obrazložitve proračuna 

- Splošni del proračuna  

- Posebni del proračuna  
- Načrt razvojnih programov 2018-2021 z obrazložitvami 

- Letni program prodaje občinskega premoženja 

- Kadrovski načrt 
 

 


