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OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRIŽEVCI 

2018-2021 

 

Načrt razvojnih programov ( v nadaljevanju NRP) občinskega proračuna je sestavni del 

proračuna, in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije, ki odraža razvojno 

politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja 

štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S 

tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. V načrt 

razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne 

pomoči. 

Pri načrtovanju projektov za naslednje štiriletno obdobje se praviloma v NRP najprej 

uvrsti že začete projekte, preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte, ki se 

jih v NRP uvršča na novo. 

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je pomembna z 

vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna oziroma pridobivanja sredstev na 

razpisih. 

Če predlog načrta razvojni programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj 

uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Načrt razvojnih programov se 

letno dopolnjuje. 

V NRP je vsebovan načrt razvoja občine. Če projekt ni vključen v NRP, tudi ni možna 

prijava na različne razpise, posledično je tudi nabor projektov v naslednjih štirih letih 

večji. V NRP so  vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

 

OB166- 17-0001 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 

Namen in cilj 

Planirana sredstva so namenjena nabavi potrebne opreme v občinski upravi. 

Stanje projekta 

Planirana so sredstva za nabavo računalnikov za potrebe občinske uprave. Planira se 

zamenjava računalnikov. 

 

OB166-17-00O2 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH PROSTOROV 

Namen in cilj 

Naročena je projektna dokumentacija za prenovo prostorov občine, ki bo letu 2018 

dokončana. Potrebno bo na novo urediti dotrajane elektroinstalacije, izvesti toplotno 

izolacijo stropa, beljenje prostorov in zamenjavo stavbnega pohištva. V letu 2018 se bo 

dokončala projektna dokumentacija, v prihodnjih letih pa vlaganja v objekt. 

Stanje projekta 

Instalacije v objektu so  dotrajane. Zaradi tega je potrebno v doglednem času pristopiti k 

večjim investicijsko vzdrževalnim delom. V letu 2018 bo izdelana projektna 

dokumentacija. 

 

OB166-17-00O3 RUŠITEV GARAŽ NA DVORIŠČU OBČINSKE ZGRADBE 

Namen in cilj 

V letu 2018 se bo pristopilo k rušitvi garaž pri gramoziranem dvorišču občine. 

Stanje projekta 

Garaže so dotrajane, z rušitvijo se bo vzpostavilo stanje, ki bo omogočalo nadaljnje 

novogradnje na tem območju. 
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OB166-17-0061 NABAVA OPREME – MIR 

Namen in cilj 

Zagotovijo se sredstva za nemoteno delovanje MIR. 

Stanje projekta 

Višina sredstev po predloženem planu. 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB166-17-0003 NABAVA OPREME ZAŠČITE IN REŠAVANJA 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za opremljanje enot in služb CZ in sicer za nabavo opreme za 

izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah ( nabava potopnih črpalk za 

poplavno vodo, protipoplavnih vreč, osebne in skupne zaščitne opreme za reševalne 

enote ter za vzdrževanje opreme). 

Stanje projekta 

Nabava opreme po vsakoletnem planu in v skladu s potrebami. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB166-17-0004 OBLIKOVANJE SKLADA – POŽARNA TAKSA 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno opremo, motorne 

brizgalne, dihalne aparate, gasilske cevi in različno gasilsko opremo. 

Stanje projekta 

Nabava opreme po vsakoletnem planu in v skladu s potrebami. 

 

OB166-17-0005 OBNOVA VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA 

Namen in cilj 
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Sofinanciranje obnove in vzdrževanja vaško gasilskih domov. Cilj je redno vzdrževanje 

vaško gasilskih zgradb, ki poleg osnovne gasilske dejavnosti služijo tudi ostalim 

aktivnostim družabnega življenja v vaških sredinah.  

Stanje projekta 

V preteklosti se je s pomočjo evropskih in občinskih sredstev obnovilo osem vaško 

gasilskih domov. Sedanja finančna perspektiva EU ne predvideva financiranja tovrstnih 

ukrepov, zato je potrebno vzdrževanje teh zgradb s strani občine. Vaško-gasilski domovi 

imajo poleg orodišča, kjer je shranjena oprema za zaščito in reševanje, še druge 

prostore, kjer se odvijajo različne aktivnosti. Predvsem v zimskem času se določene 

športne aktivnosti preselijo v prostore vaško gasilskih domov. Posamezna kulturna 

društva uporabljajo prostore za svoje dejavnosti.  

Z rednim vzdrževanjem zgradb se ustvarjajo kakovostnejši prostorski pogoji za vadbo, 

druženje, vaje, prireditve in družabne dogodke za vse generacije prebivalstva. 

Vzpodbujajo se kulturni, športni in drugi potenciali med vaškim prebivalstvom. Izboljša 

se izgled zgradb in okolice in s tem večja turistična privlačnost. Zmanjšajo se stroški za 

ogrevanje vaško gasilskih domov v zimskem času, ko v večernih terminih potekajo 

prireditve, vaje, treningi, izobraževanja.  

 

OB166-17-0006 INVESTICIJE V GASILSTVU 

Namen in cilj 

Zamenjava oz. nakup vozil za potrebe PGD. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža nabave vozil PGD po planu OGZ Križevci.  

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB166-17-0007 OBNOVA LC BUČEČOVCI – SV. JURIJ OB ŠČAVNICI 

Namen in cilj 

V naselju Bučečovci se je pred leti gradila komunalna infrastruktura in v letu 2015 

transportni vodovod za potrebe sistema C. Cesta je trenutno v takem stanju, da je 

potrebna obnove. Zaradi varnosti pešcev in ostalih udeležencev v prometu je predvidena 

tudi izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo. Obenem se bo obnovil tudi 

obstoječi sekundarni vodovod z obnovo priključkov. Projekt je razdeljen v dve fazi in 

sicer na prvo fazo skozi naselje, ki je bila izvedena že v letu 2017 in na drugo fazo, 

katera bo izvedena v letu 2018. Predvidena je obnova celotnega vozišča v širini 5m in 

izgradnja hodnika za pešce v minimalni širini 1,5m v nivoju ceste ter javna razsvetljava.  
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Stanje projekta 

V letu 2016 se je naročila in izdelala projektna dokumentacija. V letu 2017 je bil izbran 

izvajalec za celotno investicijo, prva faza del je zaključena v letu 2017. Druga faza se 

nadaljuje v letu 2018, rok za dokončanje del je 30.6.2018.  

OB166-17-0010 IZGRADNJA JP V KRIŽEVCIH DO NOVIH HIŠ 

Namen in cilj 

Namen investicije je dograditi javne poti in s tem omogočiti nadaljnjo gradnjo in dostop 

do parcel ter pridobitev gradbenih dovoljenj za nove investitorje.  

Stanje projekta 

Od leta 2017 naprej se predvideva dograditev javnih poti v »novem« naselju v Križevcih. 

 

OB166-17-0010 HODNIK ZA PEŠCE PROTI OŠ 

Namen in cilj  

Poglaviten namen je zagotoviti prometno varnost pešcev, predvsem učencev na poti v 

osnovno šolo in predšolskih otrok ter sprehajalcev. 

Stanje projekta 

V letu 2019 se planira izdelava projektne dokumentacije in izvedba investicije.  

 

OB166-17-0013 PLOČNIKI GRABE - BRANOSLAVCI 

Namen in cilj 

Z izvedbo investicije se bo izvedla povezava med obstoječim hodnikom za pešce v 

Ključarovcih in Gajševskim jezerom, s čimer se bo povečala turistična aktivnost na 

samem območju Gajševskega jezera. Predvidena je izdelava PGD, PZI dokumentacije za 

celotno traso pločnika znotraj naselja Grabe in kolesarske steze od križišča v Ključarovcih 

do naselja Grabe v skupni dolžini 1450m. 

Stanje projekta 

V letu 2013 se je pristopilo k naročilu idejne zasnove predvidene investicije, vendar 

zaradi nezmožnosti pridobitve zemljišča za investicijo, se je izdelava projektne 

dokumentacije začasno zaustavila. V letu 2018 je predvidena izdelava PGD, PZI 

dokumentacije, v letu 2019 in 2020 pa izvedba investicije. 
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OB166-17-0015 SANACIJA CESTE V LOGAROVCIH JP 724 033 

Namen in cilj 

Za ureditev dostopa do Gajševskega jezera in do predvidenega prostora za kampiranje 

na severni strani jezera je predvidena ureditev osnovne infrastrukture z izgradnjo ceste. 

Predvidena je izvedba asfaltnega cestišča v širini 3,5m dolžine 300m. 

Stanje projekta 

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba sanacije 

cestišča. 

OB166-17-0016 REKONSTRUKCIJA CESTE KOKORIČI - ILJAŠEVCI 

Namen in cilj 

Cilj predvidene investicije je povečati varnost in udobnost vožnje na omenjenem odseku. 

Obstoječi profil ceste ne prenese obstoječe prometne obremenitve, saj je širina obstoječe 

ceste od 3,0 m do 3,2 m. Predvideva se kompletna rekonstrukcija obstoječega spodnjega 

ustroja in razširitev voznega pasu na širino 4,5 m. Dolžina predvidene trase znaša 1.300 

m. 

Stanje projekta 

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba sanacije 

cestišča. 

 

OB166-17-0017 UREDITEV JAVNIH POTI V BERKOVCIH IN LUKAVCIH 

Namen in cilj 

Predvidena je ureditev občinske javne poti JP 724125 v naselju Berkovci in ureditev 

občinske javne poti JP 724193 v Lukavcih.  

Občina Križevci želi obnoviti obstoječo makadamsko javno pot in izvesti asfaltno plast v 

Berkovcih v dolžini cca 520m z ureditvijo odvodnjavanja z jarki, ureditev dovozov in 

priključkom ceste na državno cesto R2-439 ter prečkanje potoka v skladu s pogoji DRSV 

in širini 3,5m z 0,75m bankinami, v kolikor bodo zemljišča na razpolago. Cesta 

predstavlja dostop do dveh stanovanjskih objektov. 

 

V Lukavcih se želi obnoviti obstoječo makadamska javno pot JP 724193 in izvesti asfaltno 

plast v dolžini cca 140 m z ureditvijo odvodnjavanja z jarki, ureditev dovozov, priključek 

ceste na lokalno cesto 223141 Lukavci – Noršinci ter ureditev vodovodnega omrežja v 

območju ceste. Na obravnavanem območju ceste je potrebno obdelati tudi zamenjavo 

obstoječega vodovoda s priključki. Predvidena je cesta širine 3,5m z 0,75m bankine, v 

kolikor bodo zemljišča na razpolago. Cesta predstavlja dostop do treh stanovanjskih 

objektov. 

Ocenjena vrednost projekta je 140.000 EUR, v kar je všteta izgradnja ter nadzor nad 

gradnjo.  
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Stanje projekta 

V letu 2017 se je naročila projektna dokumentacija. V letu 2018 je predvideno 

dokončanje projektne dokumentacije, izvedba javnega naročila izbora izvajalca del ter 

pričetek in konec izgradnje.  

 

OB166-17-0017 REKONSTRUKCIJA BORECI LOGAROVCI LC 223 181 

Namen in cilj  

Na obstoječi lokalni cesti LC 223181 Boreci – Logarovci so se od konca naselja Boreci do 

kapelice v Logarovcih pojavile večje mrežaste razpoke in posedki ceste ter bankin, za 

sanacijo katerih bi potrebovali večja sredstva, učinki pa bi bili majhni. Sama cesta je 

preozka in preobremenjena s tovornim prometom. Zato se predvideva popolna 

rekonstrukcija obstoječega spodnjega in zgornjega ustroja ceste, širitev na minimalni 

profil ceste 5,0m in obojestranske bankine širine 1,0m ter ureditev obcestnih jarkov in 

hodnika za pešce v skupni dolžini cca 1.300m. 

Ocenjena vrednost del znaša 290.000 EUR, v kar je všteta izdelava projektne 

dokumentacije, gradbena dela in izvedba nadzora nad gradnjo. 

Predhodno bo potrebno urediti lastništvo ceste, ki je v zasebni lasti. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, v letu 2019 pa pričetek in 

konec del.  

 

OB166-17-0019 SANACIJA CESTE V KRIŽEVCIH JP 724 295 

Namen in cilj 

Namen investicije je asfaltiranje javne poti, s čimer se bo kvaliteta bivanja okoliških 

prebivalcev dvignila, saj se bo  zmanjšala emisija prahu v ozračje. Predvidena je 

izgradnja asfaltnega cestišča v širini 3,0m dolžine 80m. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije. 

 

OB166-17-0020 UREDITEV PARKA PRED OBČINSKO ZDRADBO Z OKOLICO 

Namen in cilj 

Predvidena je obnova parka pred občinsko stavbo z okolico v površini cca. 1450 m2. 

Predvidena je rušitev obstoječega stanja, rušitev obstoječega asfalta na parkirišču pred 
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cerkvijo ter izvedba nove zunanje ureditve parka z novimi potkami, urbano opremo ter 

holtikulturo. Pred cerkvijo v Križevcih je obstoječe parkirišče, kjer je urejena modra cona 

za parkiranje. Na samem parkirišču so se pojavile mrežaste razpoke. Zaradi zagotovitve 

videza vaškega jedra moramo pristopiti k sanaciji parkirišča. Saniral bi se spodnji in 

zgornji ustroj parkirišča, asfaltna površina in morebitni poškodovani robniki. Samo 

parkirišče se nahaja na varovanem območju kulturne dediščine, zato se bo moralo 

pridobiti soglasje za poseg s strani Zavoda RS za kulturo dediščino.  

Ocenjena vrednost del znaša 60.000,00 EUR, v kar so všteta rušitvena in  gradbena ter 

nadzor nad gradnjo. 

Stanje projekta 

V letu 2018 se bo naročila projektna dokumentacija. V letu 2018 je predvideno 

dokončanje projektne dokumentacije, izvedba izbora izvajalca del ter pričetek in konec 

izgradnje.  

OB166-17-0022 REKONSTRUKCIJA V NOVEM NASELJU JP 724 231 

Namen in cilj 

Javna pot JP 724 231 poteka ob jarku v novem naselju Križevci. Stanje poti se iz leta v 

leto slabša zato je potrebno pristopiti k sanaciji poti. 

Stanje projekta 

V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije. 

 

OB166-17-0024 OBNOVA CESTE V GAJŠEVCIH JP 724 012 

Namen in cilj: 

Namen investicije je sanacija in razširitev obstoječe asfaltirane ceste v naselju Gajševci, 

saj je obstoječa asfaltirana cesta dotrajana. Istočasno se bo obnovil obstoječi vodovod. 

Predvidena je rekonstrukcija in razširitev obstoječe ceste na širino 3,5m v dolžini 315m.  

Stanje projekta 

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije. 

 

OB166-17-0025 UREDITEV JP V STARI NOVI VASI PRI KRIŽU 

Namen in cilj 

V naselju Stara nova vas je javna pot  ki je še v makadamski izvedbi. Predvideno je 

asfaltiranje ceste v dolžini cca 120m. Cesta predstavlja dostop do že izgrajenih 

stanovanjskih objektov in do gradbene parcele predvidene za gradnjo. Predvidena je 
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izgradnja ceste s komplet spodnjim in zgornjim ustrojem ceste, ureditev odvodnjavanja, 

asfaltiranje ceste v širini 3,5m ter ureditev priključka ceste na državno cesto R1-230. 

Ocenjena vrednost projekta je 27.450 EUR, v kar je všteta izdelava projektne 

dokumentacije, izgradnja ter nadzor nad gradnjo.  

Stanje projekta 

V letu 2018 se bo naročila projektna dokumentacija. V letu 2018 je predvideno 

dokončanje projektne dokumentacije, izvedba izbora izvajalca del ter pričetek in konec 

izgradnje.  

  

OB166-17-0026 R2 – 439 IN KOLESARSKA STEZA 

Namen in cilj 

Poglaviten namen je zagotoviti prometno varnost pešcev in kolesarjev na državni cesti 

R2-439. V naseljih je predvidena tudi izvedba javne razsvetljave. 

 

Stanje projekta 

Podpisan je bil sofinancerski sporazum. K izgradnji se bo pristopilo v letu 2019.  

 

OB166-17-0073 OBNOVA MOSTOV NA JP V FINEDIKI 

Namen in cilj 

Predvidena je sanacija oz. obnova dveh mostov na javnih poteh v Iljaševcih preko potoka 

Kozarica. 

 

Stanje projekta 

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije v letu 2020 in 2021  pa 

izvedba investicije ( vsako leto en most). 

 

OB166-17-0075 OBNOVA MOSTU NA LC LOGAROVCI – GAJŠEVCI 

Namen in cilj 

Predvidena je sanacija oz. obnova mosta preko stare struge Ščavnice v Logarovcih na 

lokalni cesti Logarovci – Gajševci. 
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Stanje projekta 

Izvedba investicije je predvidena v letu 2019. 

 

OB166-17-0076 PREOSTANEK HODNIKA ZA PEŠCE V KLJUČAROVCIH 

Namen in cilj 

Predvidena je izgradnja preostanka hodnika za pešce v Ključarovcih.  

Stanje projekta 

Ko se bo izvajala izgradnja R2, bo občina pristopila k izgradnji preostanka hodnika za 

pešce v Ključarovcih. V letu 2018 je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča in 

izdelati projektno dokumentacijo. Začetek in zaključek del se predvideva v letu 2019.  

 

OB166-18-0002 OBNOVA DOVOZNIH POTI OB JP724365 BUČEČOVCI 

Namen in cilj 

Ob asfaltirani javni poti 724365 v Bučečovcih sta dve dovozni cesti, ki sta  v gramozni izvedbi in 

predstavljajo v naravi javno dobro in dostop do več stanovanjskih hiš. Ena je dolžine 70 m, druga pa 

38m. Predvidena je izvedba novega spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ter izvedba asfaltne 

površine širina 3m.  

Ocenjena vrednost obeh cest skupaj znaša 19.000 EUR, v kar je všteta projektna dokumentacija, 

gradnja in nadzor nad gradnjo. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena sama izvedba investicije. 

 

OB166-18-0003 KOMUNALNA UREDITEV PARCEL V BORECIH 

Namen in cilj 

Med blokom in gasilskim domom v Borecih sta dve občinski parceli predvideni za prodajo in sicer 

parceli 408/8 in 408/24 k.o. Boreci, ki sta delno komunalno opremljeni. Do parcele 408/8 k.o. Boreci 

je potrebno izvesti dostopno pot, zgraditi vodovodno in kanalizacijsko omrežje, tako da bo možna 

priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo 

Ocenjena vrednost obeh cest skupaj znaša 8.500 EUR z DDV, v kar je gradnja in nadzor nad gradnjo. 
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Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije. 

 

OB166-18-0005 OBNOVA JP 724 365 BUČEČOVCI 

Namen in cilj 

Ob obnovi lokalne ceste v Bučečovcih je javna pot JP 724365 služila tudi kot obvozna pot ob gradnji. 

Po njej je potekal ves promet. Že predhodno je bila cesta na mestih poškodovana. Predvideva se 

izvedba sanacija spodnjega in zgornjega ustroja, sanacija meteorne kanalizacije, sanacija vodovoda in 

vodovodnih priključkov ob cesti ter izvedba asfaltne površine v širini 3-5 do 4,5m. Predvidena dolžina 

ceste je 490m.  

Ocenjena vrednost ceste skupaj znaša  145.000 EUR, v kar je všteta projektna dokumentacija, gradnja 

in nadzor nad gradnjo. 

Stanje projekta 

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije po letu 2021 pa izvedba investicije. 

OB166-18-0006 OBNOVA JP 724 131 BERKOVCI 

Namen in cilj 

Javna pot JP 724131 v Berkovcih je v naravi v makadamski izvedbi in je dolžine cca 555m. Predstavlja 

dostop do stanovanjske hiše Berkovci 29. Predvidena je zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, 

ureditev odvodnjavanja ter izvedba asfaltnega zaključnega sloja širine 3,5m ter bankin širine 0,75m. 

Ocenjena vrednost investicije znaša 90.000 EUR. 

Stanje projekta 

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije. 

 

OB166-18-0008 OBNOVA JP 724 071 KOKORIČI (H.Š. 13-28) 

Namen in cilj 

V letu 2017 je bila izvedena obnova javne poti JP 724071 od hišne številke Berkovski Prelogi 13 do 

hiše Kokoriči 28. Preostanek ceste od hišne številke Berkovski Prelogi 13 do državne ceste v Kokoričih 

je dotrajan in je predvidena obnova v dolžini cca 935m. Predvidena je obnova meteorne kanalizacije, 

spodnjega in zgornjega ustroja ceste ter izvedba asfaltirane ceste v širini 3,5m. 

Ocenjena vrednost investicije znaša 180.000 EUR. 
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Stanje projekta 

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, v letu 2020 pa pričetek in dokončanje 

obnove ceste. 

 

OB166-18-0009 OBNOVA JP 724 216 KLJUČAROVCI 

Namen in cilj 

Javna pot JP 724216 v Ključarovcih je v naravi v makadamski izvedbi in je dolžine cca 415m. 

Predstavlja dostop do športnega centra Ključarovci in valilnice. Predvidena je zamenjava spodnjega in 

zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja ter izvedba asfaltnega zaključnega sloja širine 3,5m ter 

bankin širine 0,75m. 

Ocenjena vrednost investicije znaša 60.000 EUR. 

Stanje projekta 

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije. 

 

OB166-18-0010 OBNOVA JP 724 202 BORECI 

Namen in cilj 

Javna pot JP 724202 v Borecih je v naravi v makadamski izvedbi in je dolžine cca 107m. Predstavlja 

dostop do stanovanjske hiše Boreci 48 in do njivskih površin. Predvidena je zamenjava spodnjega in 

zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja ter izvedba asfaltnega zaključnega sloja širine 3,5m ter 

bankin širine 0,75m. 

Ocenjena vrednost investicije znaša 18.500 EUR. 

Stanje projekta 

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije. 

 

OB166-18-0011 OBNOVA JP 724 091 KOKORIČI 

Namen in cilj 

Od državne ceste R2-439 v Kokoričih do gozda proti Iljaševcem poteka javna pot JP724091. Cesta je 

širine od 3-2 do 3,5m. Bankine so pogreznjene, na cestišču se pojavljajo večji posedki in udarne jame. 
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Predvidena je razširitev cestišča na 5,0m s prestavitvijo odvodnih jarkov, ter ureditvijo bankin širine 

minimalno 0,75m. Predvidena dolžina ceste je 1250m 

Ocenjena vrednost investicije znaša 380.000 EUR. 

Stanje projekta 

V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pričetek obnove ceste. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13029003 Urejanje cestnega prometa 

 

OB166-17-0063 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE 

Namen in cilj 

V letu 2018 se bo  v Križevcih postavila polnilnica za električne avtomobile. 

Stanje projekta 

Občina bo kandidirala za sofinancerska sredstva Eko sklada za nakup polnilnice. 

13029004 Cestna razsvetljava 

OB166-17-0066 IZGRADNJA JR PRI KAPELICI V BORECIH 

Namen in cilj 

Namen investicije je osvetlitev križišča dveh javnih poti med kapelico Boreci in gostilno 

Zorko. V letu 2017 se je tako naročila izgradnja dovodnega kablovoda in ene svetilke 

javne razsvetljave na drogu višine 5m. 

Ocenjena vrednost del znaša 2.250 EUR, v kar so všteta gradbena ter  montažna dela. 

Stanje projekta 

V letu 2017 se je pričela gradnja. Takoj v letu 2018 je predvideno dokončanje del. 

 

OB166-17-0067 IZGRADNJA JR V BUČEČOVCIH PRI AP 

Namen in cilj 

Namen investicije je osvetlitev avtobusnega postajališča v Bučečovcih. V letu 2017 se je 

tako naročila dobava in postavitev dveh solarnih luči na kandelabrih višine 6m. 

Ocenjena vrednost del znaša 3.950 EUR, v kar so všteta gradbena ter  montažna dela. 
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Stanje projekta 

V letu 2017 se je naročila izvedba. V letu 2018 je predviden začetek in dokončanje del. 

 

OB166-17-0068 IZGRADNJA JR V NOVEM NASELJU KRIŽEVCI 3. FAZA 

Namen in cilj 

Namen investicije je sanacija dotrajane javne razsvetljave od transformatorske postaje v 

novem naselju in na javni poti mimo stavbe občine. Elektro Maribor d.d. namerava 

odstraniti svoje zračno  NN omrežje in ga posodobiti z zemeljsko izvedbo. Občina Križevci 

je dosegla dogovor o sočasnem polaganju kablovodov za potrebe javne razsvetljave na 

prej omenjenem območju. 

Ocenjena vrednost del znaša 20.100 EUR, v kar so všteta gradbena ter  montažna dela. 

Stanje projekta 

V letu 2017 se je naredila projektna dokumentacija. V letu 2018 je predviden začetek in 

dokončanje del. 

14 – GOSPODARSTVO  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB166-17-0027 ZELENE OAZE  

Namen in cilj 

Občina želi izgraditi še preostanek poti okrog Gajševskega jezera. Predvidena je 

izgradnja naravovarstvene in učne poti. 

Stanje projekta 

V letu 2017 se je občina prijavila na mednarodni projekt SI-HR z naslovom Zelene oaze, 

odgovor glede uspeha na razpisu pričakujemo spomladi 2018.  V letu 2018 se predvideva 

izvedba investicije.  

 

OB166-17-0029 UREDITEV KAMENŠNICE 

Namen in cilj 

Predvideva se izgradnja potke in postavitev urbane opreme okrog ribnika pri kamenšnici 

v Borecih. 

Stanje projekta 

V prihodnjih letih se bo uredil prostor ob vodi – potka, klopi, postavili se bodo koši, 

predvidel se bo prostor za piknike. 
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OB166-17-0031 MUZEJ OPEKARNIŠTVA 

Namen in cilj 

Predvideva se ureditev razstavnega prostora in vzpostavitev muzejske zbirke v zvezi z 

opekarništvom/glino. 

Stanje projekta  

V prihodnjih letih bi se kupil in uredil prostor, ki bi prikazoval tradicijo opekarništva v 

Prlekiji. 

OB166-18-0004 NAKUP KOMPLETOV MIZ IN KLOPI ZA PRIREDITVE 

Namen in cilj 

Občina Križevci bo v letu 2018 namenila proračunska sredstva za nakup zložljivih vrtnih 

garnitur ( klopi in mize), ki so namenjene za zunanjo in notranjo uporabo, in bi se 

uporabljale za občinske prireditve. 

Stanje projekta  

V letu 2018 se namerava kupiti vrtne garniture v skladu z zagotovljenimi proračunskimi 

sredstvi. 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB166-17-0033 SOFINANCIRANJE CEROP - SKLAD 

Namen in cilj 

Občina Križevci je v letu 2000 pristopila k izgradnji skupnega odlagališča komunalnih 

odpadkov v Pomurju. Po zaprtju deponije v Ljutomeru se od leta 2007 odpadki odlagajo 

na odlagališču v Puconcih. Sredstva, ki jih zagotavlja občina so bila namenjena za 

dokončanje II. faze, in sicer za mehansko obdelavo odpadkov za obdelavo in predelavo 

mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, širitev odlagališča, 

izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, ureditev okolja in 

druga dela. Občina tako zasleduje cilj regijske deponije komunalnih odpadkov. 

Stanje projekta 

Finančna sredstva se planirajo na podlagi podpisanega Aneksa V k osnovni pogodbi, iz 

katerega izhaja, da je potrebno zagotoviti sredstva v letu 2018 in jih občina na podlagi 

prejetih računov nakazuje Občini Puconci, ki je investitor.  
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OB166-17-0065 ŠIRITEV ZBIRNEGA CENTRA ODPADKOV LJUTOMER 

Namen in cilj 

 Predvideva se ureditev dodatnih urejenih površin na zbirnem centru komunalnih odpadkov v 

Ljutomeru, katerega solastnica je tudi Občina Križevci. S predvideno investicijo bi se 

pridobilo 1600 m2 dodatnih urejenih površin za predhodno razvrščanje in skladiščenje 

komunalnih odpadkov s čimer se predvideva zmanjšanje stroškov zbiranja komunalnih 

odpadkov s kvalitetnejšo razvrstitvijo frakcij zbranih komunalnih odpadkov in ugodnejšo 

predajo posameznim prevzemnikom. 

Stanje projekta 

V letu 2016 je bila  izdelana projektna dokumentacija, javni razpis za izbor izvajalca 

gradbenih del in nadzora je bil izveden v letu 2017. Pričetek in konec gradnje je predviden v 

letu 2018. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB166-17-0034 KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI UPORABNIKOV 

Namen in cilj 

V postavko so zajeti stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem in izvedba manjkajočih 

priključkov 

Stanje projekta  

Ob priključitvi novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje je strošek občine izvedba 

zadnjega metra kanalizacijske cevi in izvedba vtoka na priključni jašek. Izvedba poteka 

sproti s priključitvijo posameznih uporabnikov. 

 

OB166-17-0035 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode 

Namen in cilj 

V skladu z Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) je 

občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina za uporabo javne 

infrastrukture kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska 

vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je zaračunana. Občina Križevci 

letno z izvajalcem javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode določi 

višino najemnine ter namen porabe. 
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Stanje projekta  

Na podlagi Poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe, so sredstva namenjena za 

občasno investicijsko vzdrževanje po objektih in napravah in za nadomestitvene in 

obnovitvene investicije v infrastrukturo za dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za vzdrževanje 

gospodarske javne infrastrukture. 

 

OB166-17-0036 SOFINANCIRANJE MKČN 

Namen in cilj 

V naseljih, kjer ne bo izgrajena javna kanalizacija, se upravičencem omogoči 

sofinanciranje investicije.  

Stanje projekta 

Občina Križevci je sprejela Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih 

čistilnih naprav v Občini Križevci. S pravilnikom je določeno sofinanciranje nakupa malih 

čistilnih naprav velikosti do 50 PE. Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so 

fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Križevci in s prijavljenim stalnim 

prebivališčem v stanovanjski hiši za katero uveljavljajo subvencijo.  

 

OB166-17-0037 IZGRADNJA FK BERKOVCI 

Namen in cilj 

Na območju vasi Logarovci ob regionalni cesti R2-439, je predvidena izgradnja 

kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na SČN Ljutomer. Na to omrežje je predvidena 

priključitev tistih sekundarnih vodov, kateri se gravitacijsko lahko priključijo na to 

omrežje. 

Stanje projekta 

V letu 2014 se je pričelo  izdelavo projektne dokumentacije. Predvideno leto izgradnje je 

2020 in 2021. 

 

OB166-17-0037 IZGRADNJA FK DO BLOKA V LOGAROVCIH 

Namen in cilj 

Na območju vasi Logarovci ob regionalni cesti R2-439, je predvidena izgradnja 

kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na SČN Ljutomer. Na to omrežje je predvidena 

priključitev tistih sekundarnih vodov kateri se gravitacijsko lahko priključijo na to 

omrežje. 



 

18 

 

Stanje projekta 

V letu 2014 se je pričelo  izdelavo projektne dokumentacije. Predvideno leto izgradnje je 

2020 in 2021. 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

OB166-17-0041 SANACIJA VODOVODA KLJUČAROVCI - BERKOVCI 

Namen in cilj 

Obstoječi vodovod je deloma iz azbestno cementnih cevi, delno pa je profil cevi 

neustrezen za požarno varnost, dotrajan. S sanacijo oz. zamenjavo obstoječih 

vodovodnih cevi se bo izboljšala oskrba s pitno vodo, zagotovila se bo požarna varnost 

ter zmanjšale se bodo vodne izgube na omrežju. 

Stanje projekta 

V sklopu projekta rekonstrukcije R2-439 je bil v letu 2012 izdelan projekt sanacije oz. 

rekonstrukcije vodovoda Ključarovci – Berkovci. Izvedba je prilagojena rekonstrukciji 

državne ceste R2-439 in se bo izvajala sočasno. 

 

OB166-17-0043 OBNOVA VODOVODA LUKAVCI - KLJUČAROVCI 

Namen in cilj 

Obstoječi vodovod je deloma iz azbestno cementnih cevi, delno pa je profil cevi 

neustrezen za požarno varnost, dotrajan. S sanacijo oz. zamenjavo obstoječih 

vodovodnih cevi se bo izboljšala oskrba s pitno vodo, zagotovila se bo požarna varnost 

ter zmanjšale se bodo vodne izgube na omrežju. 

Stanje projekta 

V sklopu projekta rekonstrukcije R2-439 je bil v letu 2012 izdelan projekt sanacije oz. 

rekonstrukcije vodovoda Ključarovci – Berkovci. Izvedba je prilagojena rekonstrukciji 

državne ceste R2-439 in se bo izvajala sočasno. 
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OB166-17-0045 C SISTEM VODOVOD 

Namen in cilj 

Namen oz. predmet investicije je oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C, ki zajema 

območje 8 občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti 

Jurij ob Ščavnici in Veržej. Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega sistema 

oskrbe s pitno vodo ter dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva predmetnih 

občin z neoporečno vodo, po sodobnih načelih, v skladu z dognanji sodobne tehnike in 

stroke, katerega rešitve bodo racionalno sprejemljive in realno izvedljive. Investicija 

izpolnjuje naslednje primarne cilje: izboljšanje kvalitete pitne vode, izvedba novih 

priključkov, zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov ter zmanjšanje vodnih 

izgub. Investicija bo izpolnila tudi naslednje sekundarne cilje: centraliziranje in s tem 

lažja kontrola vodnih virov in posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in 

kemijske ustreznosti pitne vode, izboljšanje hidravličnih razmer na obstoječem sistemu, 

izboljšanje tlačnih pogojev, izboljšanje požarne varnosti ter izvedba projektov, 

opredeljenih v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvideno plačilo vseh zapadlih obveznosti in odprava pomanjkljivosti 

projekta ter tako zagon vodovoda. 

 

OB166-17-0046 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJS – VODOOSKRBA 

Namen in cilj 

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Uradni list RS, 87/2012 in 109/2012) je občina 

dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina za uporabo javne infrastrukture 

kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti 

javni infrastrukturi, za katero je zaračunana. Občina Križevci letno z izvajalcem javne 

službe odvajanja komunalne in padavinske vode določi najemnine ter namen porabe. 

 

Stanje projekta 

Na podlagi Poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe za leto 2018 Javnega 

podjetja Prlekija d.o.o. so sredstva namenjena za občasno investicijsko vzdrževanje po 

objektih in napravah in za nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo na 

dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za 

vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture. 
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OB166-17-0047 ZAMENJAVA AC VODOVODA KRIŽEVCI – STARA NOVA VAS 

Namen in cilj 

V Občini Križevci je še cca. 4,8 km azbestno cementnih cevi in sicer na relaciji Križevci  

proti Stari Novi vasi, kjer prihaja do večkratnih okvar in posledično vodnih izgub. Z 

zamenjavo azbestno cementnih cevi se bodo zmanjšale vodne izgube na omrežju. 

V posameznem letu je predvidena sanacija odsekov v vrednosti cca 40.000 EUR. 

V letu 2018 je predvidena sanacija odseka od naselja Križevci do vrtca v Križevcih. 

Ocenjena vrednost del znaša 40.000 EUR v kar so všteta gradbena dela in izvedba 

nadzora nad gradnjo. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI ter izgradnja 

prvega odseka. Do leta 2021 pa zamenjava vseh azbestno cementnih cevi na relaciji 

Križevci – Stara Nova vas. 

 

OB166-17-0069 VODOVOD VUČJA VAS - ZASADI 

Namen in cilj 

Zaradi zagotovitve boljšega delovnega tlaka v vodovodnem omrežju v naseljih Vučja  vas 

in Bučečovci je predvidena izgradnja povezovalnega cevovoda dimenzije DN 100 od 

obstoječega opuščenega vodohrana za naselje Vučja vas do novozgrajenega vodohrana v 

naselju Zasadi v dolžini cca 350m. Ocenjena vrednost del znaša cca 10.500 EUR. 

Stanje projekta 

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega 

dovoljenja. V letu 2018 se predvideva tudi izgradnja, nadzor in dokončanje del. 

 

OB166-18-0007 OBNOVA SEKUNDARNEGA VODOVODA V KOKORIČIH 

Namen in cilj 

Od državne ceste v naselju Kokoriči proti Berkovskim Prelogom in naprej proti obnovljeni cesti v 

Kokoričih je obstoječi sekundarni vodovod, kateri je star cca 40 let in je dotrajan. Zaradi slabih tlačnih 

razmer pri končnih uporabnikih je potrebno predvideti postajo za dvig tlaka in zamenjat dotrajan 

cevovod v skupni dolžini cca 1.200 m. 

Ocenjena vrednost obnove vodovoda z izgradnjo postaje za dvig tlaka znaša cca 100.000 EUR, v kar je 

všteta projektna dokumentacija, gradnja in nadzor nad gradnjo. 
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Stanje projekta 

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, v letu 2020 pa izvedba investicije. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB166-17-0050 UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE 

Namen in cilj 

Posodobitev mrliške vežice in zamenjava dotrajane opreme. 

Stanje projekta 

V letu 2019 se bo pristopilo k ureditvi mrliške vežice, zamenjala se bo dotrajana oprema 

v vežici, uredilo se bo ogrevanje in zamenjalo stavbno pohištvo. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

OB166-17-0028 PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 

Namen in cilj 

Ureditev prostora za sprostitev in rekreacijo. 

Stanje projekta 

V letu 2017 je občina prejela odločbo o sofinanciranju projekta, izvedla javno naročilo in 

izbrala izvajalca del, s katerim je sklenila gradbeno pogodbo. Rok za dokončanje del je 

30.3.2018. Uredil se bo prostor z različnimi športno rekreacijskimi elementi, potke po 

gozdu itd. 

OB166-17-0064 UREDITEV DOSTOPA IN PARKIRIŠČA PRI PARKU DOŽIVETIJ 

Namen in cilj 

V letu 2017 se je pričela izgradnja Parka doživetij Križevci, ki se mora končati do konca 

marca 2018. Zagotoviti je potrebno ustrezno gramozirano parkirišče pred samim vhodom 

v park doživetij in tudi dostopno potko do potke v parku. Istočasno se bo izvedel 

priključek na NN omrežje in vodovodno omrežje. Ocenjena vrednost del znaša cca 

35.000 EUR. 

Stanje projekta 

V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija. V letu 2018 se predvideva tudi 

izgradnja, nadzor in dokončanje del. 
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OB166-18-0001 POSTAVITEV MONTAŽNIH MODULOV V PARKU DOŽIVETIJ 

Namen in cilj 

V letu 2017 se je pričela izgradnja parka doživetij, ki se končuje. V nadaljevanju je po projektu 

predvidena izvedba montažnih modulov za gostinski del, terasa, modul za fitness naprave, modul 

sanitarij. Prav tako je potrebno urediti parkirišče v gramozni izvedbi s postavitvijo robnikov na to 

območje, dostopno pot za park doživetij, izvesti novi vodovodni in elektro priključek ter izgraditi 

nepretočno greznico. Na območju je potrebno izvesti elektro kablovod s postavitvijo korten lučk ob 

novozgrajeni potki. Ob igralih in na vhodu v park doživetij se bodo namestile razlagalne table na 

katerih bo prikazana funkcija in način uporabe posameznega igrala. 

Ocenjena vrednost investicije znaša  110.000 EUR. 

Stanje projekta 

V letu 2017 se je izvedla PGD dokumentacija, v letu 2018 se pripravlja izvedba PZI dokumentacije ter 

sama izvedba in dokončanje investicije. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

OB166-17-0039 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 

Namen in cilj 

Gre za gospodarno ravnanje s premoženjem Občine Križevci, katero mora biti ustrezno 

vzdrževano. 

Stanje projekta 

Letno je potrebno izvesti manjša tekoča popravila v stanovanjih.  

 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

OB166-17-0052 ADAPTACIJA AMBULANT V ZD LJUTOMER 

Namen in cilj 

Predvidena je adaptacija zobnih in splošnih ambulant. V letu 2017 se načrtuje adaptacija 

treh zobnih ambulant, zobnega laboratorija, ultrazvočne in kardiološke ambulante ter 

pripadajočih čakalnic in sanitarij vključno z opremo. Adaptacija zajema nižanje stropov, 
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obnovo električne in vodovodne napeljave, menjavo zobozdravstvenih stolov, ureditev 

vhodnih vrat in s tem lažjo dostopnost invalidom. 

V letu 2018 se načrtuje adaptacija splošnih ambulant v pritličju. Gre za sanacijo 

ambulant, nadalje skladišča sanitetnega materiala, ambulante medicine dela, 

pripadajočih hodnikov, čakalnic in sanitarij z opremo. Adaptacija zajema zamenjavo vrat 

in vratnih podbojev, nižanje stropov, menjavo električne napeljave, vodovodne 

napeljave, podov in pleskanje omenjenih prostorov. 

Stanje projekta 

Prostori in oprema v zdravstvenem domu so dotrajani in potrebni obnove/zamenjave. 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

OB166-17-0053 OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV 

Namen in cilj 

Namen projekta je z obnovo in sanacijo zaustavitev propadanja spomenikov lokalnega 

pomena, ki so podvrženi negativnim vremenskim vplivom. 

Cilj projekta je obnova vseh  petih spomenikov lokalnega pomena v občini Križevci, 

vpisanih v Register nepremične kulturne dediščine. S tem projektom se bo poleg 

ohranjanja kulturne dediščine za zanamce prispevalo k večji urejenosti in videzu 

bivanjskega okolja v občini Križevci. 

Stanje projekta 

V letu 2016 se je skladno s projektnimi pogoji in ustreznimi soglasji Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Maribor obnovilo in restavriralo kužno znamenje V Ključarovcih. Pred 

tem letom pa se je po prometni nesreči preko zavarovalnice obnovil tudi spomenik Sv. 

Jožefa v Bučečovcih. V letu 2017 sta se s sofinanciranjem Ministrstva za Kulturo obnovila 

in restavrirala spomenika v Iljaševcih (Marijino  znamenje) in v Vučji vasi (Sv. Rok) v 

skupni vrednosti 11.420,00. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 5.490,00 €, Občina 

Križevci pa 5.930,00 €.  

V letu 2018 se predvideva prestavitev in obnova spomenika v Stari Novi vasi (znamenje 

ECCE Homo), ki ni ustrezal razpisnim pogojem Ministrstva za kultura za možnost 

sofinanciranja. Ocenjena vrednost del skladno s pogoji ZVKD in nadzorom je 7.500,00 €.  
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OB166-17-0072 POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA ŽRTVAM VOJN 

Namen in cilj 

Predvidena je postavitev spominskega obeležja žrtvam vseh vojn. 

Stanje projekta 

V letu 2018 se predvideva postavitev spominskega obeležja žrtvam vonj. Novi spomenik 

bi nadomestil obstoječega na lokaciji pred občino, v parku kjer stoji doslej. 

 

1803 Programi v kulturi 

18039005 Drugi programi v kulturi 

OB166-17-0055 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE 

Namen in cilj 

Namen projekta je posodobitev notranjosti dvorane za kvalitetnejše spremljanje in 

izvajanje dogodkov in raznovrstnih prireditev v kulturni dvorani. 

Cilj projekta je posodobitev, prezračevalnega sistema dvorane in obnovitev stopnic na 

oder. 

Stanje projekta 

Po spremembi namenov sofinanciranja projektov z EU sredstvi, ki v novi finančni 

perspektivi 2014-2020 ne zajema objektov za kulturno in drugo udejstvovanje lokalnega 

prebivalstva, smo  v zadnjih dveh leti  (2016, 2017) 2016 v kulturni dvorani Križevci 

izvedli določene investicijska in vzdrževalna dela. Zamenjale so se komplet odrske 

zavese, zamenjal se je strop odra, nad odrom se je uredil prostor za vadbo pihalne 

skupine in prostor za shrambo rekvizitov in odrskih kulis. Dobavil se je sodoben projektor 

in večje projekcijsko platno ter se izvedlo prepleskanje dvorane. 

 V letu 2018  se predvideva posodobitev obnova oz. zamenjava stopnic na odru ter 

posodobitev prezračevalnega sistema v dvorani. Ocenjena vrednost predvidenih del je 

8.000 €. 

 

OB166-17-0055 IZGRADNJA KULTURNEGA IN MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA 

Namen in cilj 

Pridobitev večnamenskih prostorov za društva, občane, vse starostne populacije, osebe s 

posebnimi potrebami. Razvijala se bo društvena dejavnost, saj bodo prostori na voljo 

vsem društvom. Občanom in turistom bo omogočen dostop do lokalno pridelane hrane, 

na drugi strani  pa tudi možnost dodatnega zaslužka s prodajo le te. 
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Stanje projekta 

V sklopu arhitekturne delavnice v letu 2011 so bili izdelani osnutki za arhitekturno 

prenovo dela Križevec z novogradnjo kulturnega in medgeneracijskega središča, skratka 

prostora, kjer bi svoj sedež in prostore imela društva, od upokojencev – vzpostavitev 

morebitnega dnevnega centra za starejše ali osebe s posebnimi potrebami, mladine, 

kulturnih društev, otrok, znotraj prostora bi se nahaja galerija, del objekta je previden za 

storitvene dejavnosti, kjer bi bil zdravnik, lekarna, prodajalna z lokalno pridelano hrano 

in izdelki domače obrti. Občina čaka na primeren razpis z možnostjo sofinanciranja 

investicije. 

 

OB166-17-0071 UREDITEV »VALILNICE« V KLJUČAROVCIH 

Namen in cilj 

Občina je skupaj s podjetjem CEROP d.o.o. solastnica Valilnice v Ključarovcih. V letu 

2018 se bodo izvedla najnujnejša vlaganja v stavbo, da bi se prostori lahko začeli čim 

prej uporabljati in služiti svojemu namenu. 

Stanje projekta 

V letu 2017 so bili kupljeni prostori valilnice v Ključarovcih. V letu 2018 se bo zamenjala 

kritina objektu ter uredila notranjost objekta – tlaki, zamenjale in uredile se bodo 

instalacije, zamenjalo se bo stavbno pohištvo. Za te namene je v letu 2018 namenjenih 

40.000,00 EUR. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

OB166-17-0056 NOVOGRADNJA ROKOMETNEGA IGRIŠČA PRI OŠ 

Namen in cilj 

Pridobitev športnih površin, da bi osnovnošolci, društva in posamezniki pridobili možnost 

za treninge v bližini domačega kraja, spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega 

življenjskega sloga.  

Stanje projekta 

Občina se bo v prihodnjih letih prijavila na razpis Fundacije za šport ali na drug ustrezen 

razpis, kjer bi bila sofinancirana športna infrastruktura. 
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OB166-17-0057 NOVOGRADNJA ENEGA IGRIŠČA ZA ODBOJKO, BADMINTON IN MED 

DVEMA OGNJEMA PRI OŠ KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 

Namen in cilj 

Pridobitev športnih površin, da bi osnovnošolci, društva in posamezniki pridobili možnost 

za treninge v bližini domačega kraja, spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega 

življenjskega sloga.  

Stanje projekta 

Občina se je januarja letos prijavila na razpis Fundacije za šport. Čakamo na odločbo 

fundacije, kjer obstaja 50% možnost sofinanciranja investicije ( DDV je strošek 

investitorja).  

OB166-17-0058 NOVOGRADNJA TEKAŠKE STEZE IN STEZE ZA SKOK V DALJINO PRI OŠ 

KRIŽEVCI 

Namen in cilj 

Pridobitev športnih površin, da bi osnovnošolci, društva in posamezniki pridobili možnost 

za treninge v bližini domačega kraja, spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega 

življenjskega sloga.  

Stanje projekta 

Občina se bo v prihodnjih letih prijavila na razpis Fundacije za šport ali na drug ustrezen 

razpis, kjer bi bila sofinancirana športna infrastruktura. 

19 – IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

OB166-17-0059 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU 

Namen in cilj 

V letu 2018 se planira nabava projektorja in platna za večnamenski prostor in nabava 

zunanjega igrala na igrišču – gugalnice. 

Stanje projekta 

Vsako leto se nabavljajo sredstva, ki jih vrtec potrebuje. 
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OB166-17-0074 IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI VRTCU 

Namen in cilj 

Uredila se bodo dodatna parkirna mesta pri vrtcu. 

Stanje projekta 

Potrebno je pristopiti k izgradnji dodatnih parkirnih mest pri vrtcu. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

OB166-17-0060 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI 

Namen in cilj 

V letu 2018 se planira zamenjava dotrajane opreme v učilnici za gospodinjstvo, ureditev 

računalniškega omrežja ter nabava interaktivnega projektorja ter ostale računalniške 

opreme ( razpis ministrstva) ter nabava švedske skrinje za telovadnico. 

Športno dvorano pri OŠ Križevci, z neto tlorisno površino 470 m2, uporabljajo učenci in tudi zunanji 

uporabniki za različne športne dejavnosti. Pogoj vseh uporabnikov je, da v dvorano vstopajo s 

primerno obutvijo, da se ne poškoduje pred časom obnovljenega parketa. 

Podloge se bodo uporabljale tudi za zaključne prireditve OŠ, razne glasbene prireditve oziroma druge 

družabne dogodke in tekmovanja, kjer se udeležencem ni potrebno preobuvati.   

 Z nabavo zaščitne obloge, ki se bo položila na obstoječo talno oblogo v športni dvorani, se bo v 

dvorani lahko zvrstilo več različnih dogodkov ter se s tem še dodatno povečala pestrost dogodkov na 

športnem, kulturnem, izobraževalnem in razvedrilnem področju za učence OŠ Križevci ter tudi ostale 

uporabnike  Občine Križevci.   

Stanje projekta 

Vsako leto se izvajajo najnujnejše investicije v šoli – za nemoteno delo pri pouku in za 

sledenje sodobnim trendom učenja ter za širšo javnost, v konkretnem primeru nabava 

zaščitne obloge za pod. 

 

 


