OBČINSKEMU SVETU
OBČINE KRIŽEVCI

ZADEVA:
SKLEP O SPREJEMU PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO
2021 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 predloga sprememb glede na prvo branje:
Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2020 je župan predstavil na 15. redni seji občinskega sveta Občine
Križevci dne 20. januarja 2021. 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 21. januarja 2021 do vključno 5. februarja 2021, so predlog proračuna
obravnavali odbori Občine Križevci, kjer so bile podane pripombe, predlogi za leto 2021 in za naslednja leta
(dopolnitve NRP)
Predlog sprememb proračuna v 2. branju glede na predlog v 1. branju:
področje

Postavka

PRIHODKI SKUPAJ
nedavčni prihodki
transferni prihodki
transferni prihodki
ODHODKI SKUPAJ
Pokroviteljstva občine po sklepu
župana
Investic.vzdrž.in gradnja obč.cest
Investic.vzdrž.in gradnja obč.cest
Investic.vzdrž.in gradnja obč.cest
Spodbujanje razvoja gospodar.
Rekonstrukcija vodovoda

sprememba

7103
7403
7411

Prihodki od najemnin GJS-vodooskrba
Prejeta sredstva iz javnih skladov
ESRR za projekt Prlek veki ded (izveden v
2019,2020)

01008

Sofinanciranje delovanja in prireditve
moto kluba Jezerski duhovi
Rekonstrukcija JP 724 031 v Logarovcih
Rekonstrukcija JP 724 071 v Kokoričih
Stroški nadzora
Povečanje sredstev za drobno gospodar.
Vodovod Lukavci-Ključarovci,
vodovodod VučjaVas-Zasadi
Prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje brezposelnih za 12/2020
Ureditev prostorov v »valilnici« v
Ključarovcih
Idejni projekt za novo telovadnico pri
OŠ Križevci
Kinološko društvo Križevci (izpadlo
plačilo za leto 2020)
OBDARITEV OBČANOV-oblikovana
nova proračunska postavka, ločeni stroški
iz postavke 20005

13005
13005
13005
14002
16003

Nujno zdravstveno varstvo

17003

Gradnja in vzdrževanje kulturnih
centrov
Programi za mladino

18024

Programi športa

18026

Socialno varstvo
material.ogroženih

20013

18020

+84.560 €
+59.000 €
+4.140 €
+21.420 €
+84.560 €
+7.000 €
+ 259.600 €
-10.000 €
+825 €
+5.000 €
-138.500 €
+135 €
-50.000 €
+10.000 €
+500 €
0€

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 2021:
Številka projekta
OB166-18-0008
OB166-20-0011
OB166-17-0043
OB166-17-0069

Naziv projekta
Obnova JP 724 071 Kokoriči (h.š. 13-28)
Rekonstrukcija JP 724 031 v Logarovcih
Obnova vodovoda Lukavci-Ključarovci
Vodovod Vučja vas-Zasadi

sprememba
-10.000 €
iz 2022 v 2021
iz 2021 v 2022
iz 2021 v 2022

Naziv projekta
Rekonstrukcija JP 724 033 Logarovci
Obnova JP 724 012 v Gajševcih
Dokončanje izgradnje pločnika v Ključarovcih
Obnova JP 724 365 v Bučečovcih
Obnova JP 724 202 Boreci
Obnova JP 724 091 Kokoriči (od R2 439 do gozda)
Obnova mostu na JP 724 321 (proti Bunčanom)
Rekonstrukcija del JP 724 021 v Logarovcih (ločen projekt prej
OB166-20-0011)
Muzej opekarništva

sprememba
iz 2024 naprej
iz 2023 v 2024
iz 2022 v 2023
iz 2024 v 2023
iz 2023 v 2024
iz 2024 v 2023
iz 2024 v 2022
iz 2023 v 2022

Naslednja leta:
Številka projekta
OB166-17-0005
OB166-17-0024
OB166-17-0076
OB166-18-0005
OB166-18-0010
OB166-18-0011
OB166-20-0002
OB166-21-2021
OB166-17-0031

po letu 2024

OB166-17-0038
OB166-17-0041
OB166-19-0001

Izgradnja FK do stanovanjskega bloka v Logarovcih
Sanacija vodovoda Ključarovci-Berkovci
Izgradnja poti na Gajševskem jezeru 2. faza

od 2023 naprej
od 2023 naprej
iz 2022 v 2023

Na osnovi 3. alineje 5. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021 ter Proračunskega
priročnika za pripravo proračunov občina za leti 2021 in 2022 je predlog proračuna občine Križevci za leto 2021
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.

PRILOGE:
- povzetek predlogov, ki so jih svetniki podali na seji občinskega sveta ter predlogi, ki so bili podani na
sejah odborov
- ostali prispeli predlogi in pripombe
-

Sklep o sprejemu proračuna v 2. branju
Predlog Odloka o proračunu občine Križevci za leto 2021
Obrazložitve proračuna
Splošni del proračuna
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2021-2024 z obrazložitvami
Letni program prodaje občinskega premoženja
Kadrovski načrt
povzetek predlogov, ki so jih svetniki podali na seji občinskega sveta ter predlogi, ki so bili podani na
sejah odborov
ostali prispeli predlogi in pripombe

