OBČINSKEMU SVETU
OBČINE KRIŽEVCI

ZADEVA:
SKLEP O SPREJEMU PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO
2016 v drugem branju

PRAVNA PODLAGA:
Zakon o javnih financah
Statut občine Križevci
Poslovnik občine Križevci

PREDLAGATELJ:
Mag. Branko Belec, župan

POROČEVALCI:
mag. Branko Belec, župan
Nataša Antolin, višja referentka za proračun in javne finance
Predsedniki odborov

Obrazložitev:
V času javne obravnave, ki je potekala od 6. januarja 2016 do vključno 20. januarja 2016 so
predlog proračuna obravnavali odbori Občine Križevci, kjer so bile podane pripombe,
predlogi za leto 2016 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
davčni prihodki
nedavčni prihodki
transferni prihodki
sred. drž.prorač. iz EU
skupne admin.službe
dejavnost obč.uprave
sistem zaščite in reševanja
sistem zaščite in reševanja
trg dela in del.pogoji
prometna infrastruktura
cestna razsvetljava
prometna infrastruktura
gospodarstvo in turizem
gospodarstvo in turizem
gospodarstvo in turizem
ravnanje z odpadno vodo
ravnanje z odpadno vodo
oskrba z vodo
oskrba z vodo
urejanje občin.zemljišč
urejanje občin.zemljišč
drugi programi v kulturi
vrtci
vrtci
osnovno šolstvo
socialno varstvo
socialno varstvo
obveznosti iz zadolževanja
prenos sred. po ZR 2015
domače zadolževanje
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prihodki NUSZ
prihodki od komunal.prispevkov
prihodki po 23. členu ZFO
sof.investicije v kulturni dvorani
stroški oglaševanja-objav
stroški občinske blagajne
sredstva za delovanje PGD
sred.za investic.vzdrž.gas.domov
programi javnih del
rekonstrukcija ceste v Iljaševcih
elek. energija JR+ vaške kapelice
recenzija proj. 3. pas Bučečovci
dodano za kiparsko kolonijo
idejna zasnova za pot Stopinje
ureditev ŠRC
priključki uporab. na kanal.sistem
subvencioniranje cene čiščenja
izgradnja sistema C
subvencionir. cene oskrbe z vodo
R2-soglasje,cenitve,predpogodbe
nakup zemlj.za pločnik proti OŠ
zamenjava peči,zaves… v kult.dv
vrtec Križevci
zunanji vrtci
investic.vzdrž. v OŠ Križevci
pomoč ob rojstvu otroka
dodano za Materinski dom
plačilo obresti od kreditov

5003

zadolževanje po 56.čl. ZIPRS

PRILOGE:
- Sklep o sprejemu proračuna v 2. branju
- Predlog Odloka o proračunu občine Križevci za leto 2016
- Obrazložitve proračuna
- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Načrt razvojnih programov 2016-2019 z obrazložitvami
- Letni program prodaje občinskega premoženja
- Kadrovski načrt

+15.500 €
+10.000 €
+580 €
-10.000 €
+5.000 €
+4.000 €
+5.000 €
+5.000 €
-4.000 €
+37.000 €
+850 €
+1.340 €
+6.000 €
+3.000 €
-6.000 €
-10.000 €
-30.000 €
+20.000 €
+50.000 €
+20.000 €
+5.000 €
-10.000 €
-25.000 €
-5.000 €
+2.000 €
+1.500 €
+1.320 €
-160 €
+5.000 €
+55.769 €

