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Obrazložitev: 

Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2019 je župan predstavil na 2. redni seji občinskega sveta Občine Križevci dne 29. januarja 2019. 
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 1. februarja 2019 do vključno 15. februarja 2019, so predlog proračuna obravnavali   odbori 

Občine Križevci, kjer so bile podane pripombe, predlogi za leto 2019 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 7044 Davek na dobitke od iger na srečo +770 € 

nedavčni prihodki 7141 Prihodki od komunalnih prispevkov +35.000 € 

Kapitalski prihodki 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč +9.000 € 

transferni prihodki 7400 Min.za kulturo-sof Matija Slaviča +15.000 € 

transferni prihodki 7411 EKSRP LAS za Matija Slaviča in Glamur +12.736,46 € 

Stroški sej občinskega sveta 01001 Nakup prenosnikov,sejnine +1.000 € 

Stroški sej odborov,komisij 01002 sejnine +2.000 € 

Dejavnost nadzornega odbora 02003 sejnine + 1.100 € 

tekoče vzdrževanje LC 13001 Za delo študentov-komunalna dela +5.000 € 

urejanje cestnega prometa 13003 Elaborat obvestilne in turist.signalizacije +3.300 € 

prometna infrastruktura 13005 Kanaliziranje jarka v Borecih + 15.000 € 

prometna infrastruktura 13005 Celostna prometna strategija +3.000 € 

Urejanje cestnega prometa 13006 Korekc. BCP in odloka o kategorizac. cest +3.000 € 

Spodbujanje razvoja gospodar. 14002 Subvencije podjetjem in zasebnikom +5.000 € 

Projekti na področju turizma 14006 Projekt GLAMUR + 8.860,79 € 

Postavitev spominskih obeležij 18028 Projekt Prleški velikani v sobah spomina-

Matija Slavič 

+35.011 € 

Umetniški programi 18030 Festival Re:Panonia -1.000 € 

Ljubiteljska kultura 18027 Delovanje pihalnega orkestra Križevci +2.000 € 

Programi drugih poseb.skupin 18011 Delovanje Društva upokojencev  +200 € 

delovanje športnih društev 18016 prenos iz 18020 +300 € 

Vzdrž. športnih objektov 18020 Prenos na 18016 -300 € 

Stanje na računu 90090 Prenos sredstev po ZR +11.000 € 

 
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 2019: 

 

Številka projekta Naziv projekta znesek 

OB166-19-0003 Projekt PRLEŠKI VELIKANI V SOBAH SPOMINA-Prlek- veki ded 

(spominska soba Matije Slaviča) 

36.860 € 

OB166-19-0018 Kanaliziranje jarka v Borecih 15.000 € 

 

 

 
 

PRILOGE: 

- Sklep o sprejemu proračuna v 2. branju  
- Predlog Odloka o proračunu občine Križevci za leto 2019 

- Obrazložitve proračuna 

- Splošni del proračuna  
- Posebni del proračuna  

- Načrt razvojnih programov 2019-2022 z obrazložitvami 

- Letni program prodaje občinskega premoženja 
- Kadrovski načrt 

 

 


