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Obrazložitev:
Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 ter Proračunskega
priročnika za pripravo proračunov občin je predlog proračuna občine Križevci za leto 2013
pripravljen do najnižjega nivoja - podrobna analitika podkontov.
Na občinskem svetu se predlog proračuna sprejme do nivoja proračunskih postavk4-mestnih kontov.
Splošni del občinskega proračuna, je določen v odloku o proračunu občine, posebni del
proračuna in načrt razvojnih programov pa sta prilogi k odloku o proračunu občine.
Kot ločen dokument občinski svet sprejme letni program prodaje občinskega finančnega
in stvarnega premoženja ter kadrovski načrt.
Na 15. seji občinskega sveta občine Križevci dne 18.12.2012 je bil predložen osnutek
proračuna občine Križevci za leto 2013.
V času od 15. do 21. januarja 2013 so osnutek proračuna, načrt razvojnih programov občine
Križevci za leta 2013-2016, načrt prodaje in nakupa zemljišč ter kadrovski načrt, obravnavali
na odborih občine Križevci.
Na 16. seji občinskega sveta občine Križevci dne 30.01.2013 je bil predlog proračuna v
1.branju potrjen in posredovan v 10-dnevno javno obravnavo. Predlogi in pripombe so lahko
bile posredovane do vključno ponedeljka, 11.02.2013.
V času javne obravnave proračuna je prispela pripomba Glasbene šole Ljutomer, kjer prosijo,
da jim zagotovimo vsaj sredstva v višini proračuna za leto 2012, to je dodatnih 1.000 EUR.
(iz 10.500 € na 11.500 €). Ta predlog ni bil upoštevan.
V predlogu proračuna za drugo branje je edina sprememba vključitev sredstev za
izgradnjo vodovodnega sistema C tako na prihodkovni, kot na odhodkovni strani. Tako
se proračun v drugem branju povečuje za 392.348,74 €. Istočasno je usklajen tudi NRP.

PRILOGE:
- Sklep o sprejemu proračuna v 2. branju
- Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2013
- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Obrazložitve
- Načrt razvojnih programov 2013-2016
- Načrt nakupa in prodaje premoženja
- Kadrovski načrt

