OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBČINE KRIŽEVCI
2016-2019
Načrt razvojnih programov (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 torej
vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.

04 – OBČINSKA UPRAVA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
4202020 Nakup računalnikov in programske opreme
Nakup računalnikov in programske opreme
Namen in cilj
Planirana sredstva so namenjena nabavi najbolj potrebne opreme v občinski upravi.
Stanje projekta
Planirana so sredstva za nabavo računalnika za potrebe občinske uprave. Vsako leto se planira zamenjava vsaj
enega računalnika. V prihodnjih letih se planira nakup multifunkcijske naprave in programske opreme za
vodenje in evidentiranje prejete in izdane pošte.

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe
Namen in cilj
Sredstva se zagotovijo za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekt občinske stavbe. Izvedla se bodo manjša
vlaganja v objekt na naslovu Križevci pri Ljutomeru 11, kjer je sedež Občine. Potrebno bo na novo urediti
dotrajane elektroinstalacije, izvesti toplotno izolacijo stropa in beljenje prostorov.
Stanje projekta
Instalacije v objektu so dotrajane. Zaradi tega je potrebno v doglednem času pristopiti k večjim investicijsko
vzdrževalnim delom.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opreme civilne zaščite in reševanja
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 ( nabavo 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.

Nabava gasilske opreme (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.

Obnova vaško gasilskih domov
Namen in cilj
Sofinancirati obnovo in vzdrževanje vaško gasilskih domov. Cilj je redno vzdrževanje vaško gasilskih
zgradb, ki za poleg osnovne gasilske dejavnosti služijo tudi ostali aktivnostim družabnega življenja v
vaških sredinah.
Stanje projekta
V preteklosti se je s pomočjo evropskih in občinskih sredstev obnovilo osem vaško gasilskih. Nova
finančna perspektiva EU ne predvideva financiranja tovrstnih ukrepov, zato je za vzdrževanje teh
zgradb s strani občine potrebno. 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.
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.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Varni prehodi za dvoživke
Namen in cilj
Preprečiti dvoživkam prehod čez prometno cesto in jih ohraniti pri življenju.
Stanje projekta
V letu 2016 se predvideva nakup varovalne ograje za varen prehod dvoživk.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 388 061 Bučečovci – Sv. Jurij ob Ščavnici z izgradnjo hodnika za
pešce z javno razsvetljavo
Namen in cilj
Po izgradnji komunalne infrastrukture skozi naselje Bučečovci je asfaltna površina v zelo slabem
stanju. Tako se predvideva v letu 2016 izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI. Projekt bo
zajemal rekonstrukcijo cestišča, hodnik za pešce z javno razsvetljavo skozi naselje Bučečovci v skupni
dolžini cca 990 m. Predvidena je širina cestišča 5,5 m z 2,0 m hodnikom za pešce.
Stanje projekta
V letu 2016 se predvideva izdelava projektne dokumentacije, izvedba ter zaključek investicije pa v
letu 2017.

Izgradnja pločnikov oz. kolesarske steze Grabe – Branoslavci L=1460 m
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 2017 je predvidena izdelava PGD, PZI dokumentacije, v letu 2018 pa izvedba
investicije.

Sanacija ceste v Bučečovcih JP 724 362
Namen in cilj
Po končni izgradnji komunalne infrastrukture se je stanje cestišča poslabšalo do te mere, da je
potrebno na cesti izvesti sanacijo asfaltnih površin. Predvidena je sanacija asfaltnega cestišča v širini
3,5m dolžine 170m.
Stanje projekta
V letu 2016 je predviden začetek in konec izvedbe investicije.

Rekonstrukcija LC Turjanci – Zasadi LC 344 031
Namen in cilj
Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste Turjanci – Zasadi LC 344 031, saj je na omenjeni cesti bila
izvedena izgradnja vodovodnega omrežja v okviru Pomurskega vodovoda sistema C. Predvidena je
rekonstrukcija celotne ceste z razširitvijo vozišča na širino 3,5m, ureditev odvodnjavanja in ureditev
opornih zidov na mestih kjer je to potrebno. Dolžina predvidenega posega znaša 1540m.
Stanje projekta
V letu 2015 se je pričelo z deli vendar se predvideva zaključek del zaradi pozne izvedbe pomurskega
vodovoda v začetku leta 2016. V letu 2015 so se dela izvedla do nosilnega asfalta, zaradi morebitnih
posedkov, ki se pričakujejo zaradi izgradnje vodovoda pa se bo spomladi 2016 izvedla še obrabna
plast asfaltne površine.

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 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba sanacije cestišča.

Rekonstrukcija ceste Kokoriči – Iljaševci JP 724 081
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 pasa
na širino 4,5 m. Dolžina posega znaša 1.300 m.

Stanje projekta
V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba sanacije cestišča.

Sanacija ceste v Berkovcih JP 724 125
Namen in cilj
Namen investicije je zagotovitev asfaltirane dovozne poti do zaselka v Berkovcih. Predvidena je
izgradnja asfaltnega cestišča v širini 3,5m dolžine 570m.
Stanje projekta
V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije.

Rekonstrukcija ceste v Lukavcih JP 724 171+724 172
Namen in cilj
Namen investicije je po izgradnji fekalne kanalizacije kompletna rekonstrukcija obstoječih javnih poti
na zaselek Gomile. Predvidena je ureditev odvodnjavanja ceste, razširitev cestišča na širino 3,5 m v
skupni dolžini 1063m.
Stanje projekta
Predvidena je celotna izvedba investicije v letu 2016.
Sanacija ceste v Stari novi vasi JP 724 342
Namen in cilj:
V naselju Stara Nova vas je bil na javni poti JP 724342 leta 2007 rekonstruiran most in zgrajena
kanalizacija. Zaradi obremenitve s prometom tako tovornim kot osebnim je cesta dotrajala do te
mere, da je asfaltna plast propadla. Predvidena je razširitev asfaltnega cestišča v minimalni širini
3,5m dolžine 240m.
Stanje projekta
V letu 2016 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba sanacije cestišča.

Sanacija ceste v Lukavcih JP 724 193
Namen in cilj:
Namen investicije je zagotovitev asfaltirane ceste do več hiš v naselju Lukavci. Predvidena je izgradnja
asfaltnega cestišča v širini 3,0m dolžine 180m. V sklopu ureditve te ceste se bo uredila še okolica
avtobusnega postajališča v Lukavcih.

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

Izgradnja ceste v Borecih JP 724 203
Namen in cilj:
Namen investicije je zagotovitev asfaltirane ceste do več hiš v naselju Boreci in ureditev gradbenih
parcel z manjkajočo komunalno ureditvijo (vodovod). Predvidena je izgradnja asfaltnega cestišča v
širini 3,5m dolžine 200m.
Stanje projekta
V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije.
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 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije.

Obnova ceste v Kokoričih JP 724 071
Namen in cilj:
Namen investicije je sanacija in razširitev obstoječe asfaltirane ceste v naselju Kokoriči, saj je
obstoječa asfaltirana cesta dotrajana. Predvidena je rekonstrukcija in razširitev obstoječe ceste na
širino 3,5m v dolžini 1100m, ki poteka ob gozdu.
Stanje projekta
V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije.

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 79m.

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

Sanacija ceste v Iljaševcih JP 724 321
Namen in cilj
Po končni izgradnji komunalne infrastrukture se je stanje cestišča poslabšalo do te mere, da je
potrebno na cesti izvesti sanacijo asfaltnih površin in urediti odvodnjavanje. Predvidena je sanacija
asfaltnega cestišča v širini 3,5m dolžine 207m.
Stanje projekta
V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije.

Izgradnja javnih poti v Križevcih JP 724 232 in JP 724 233
Namen in cilj
Namen investicije je dograditev javnih 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.

Obnova javne razsvetljave v Križevcih
Namen in cilj
V »novem« naselju Križevci je Elektro Maribor d.d. v letu 2015 pristopil k sanaciji njihovih NN
vodov v zemeljsko izvedbo. Občina Križevci se je z investitorjem dogovorila, da v njihove rove
položimo kabelski razvod za javno razsvetljavo saj bo Elektro Maribor d.d. v letu 2016 demontiral
drogove na katerih je tudi javna razsvetljava zato je predvidena v letu 2016 dokončanje javne
razsvetljave novega naselja s postavitvijo novih kandelabrov.
Stanje projekta
V letu 2016 je predvideno dokončanje investicije.

Izvedba kolesarske steze in sanacija državne ceste R2-439
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
V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija. V pripravi je sofinancerski sporazum med DRSI
in Občino Križevci, katerega podpis je bil predviden v letu 2015. Ker DRSI sporazuma še ni pripravila
je predviden podpis le tega v letu 2016. Po zagotovitvi potrebnih zemljišč in zadostnih sredstev v
državnem proračunu se bo istočasno ob rekonstrukciji državne ceste pristopilo k izvedbi hodnika za
pešce in kolesarske steze , ki sta v domeni Občine Križevci.
Izgradnja 3. pasu v Bučečovcih
Namen in cilj
Poglaviten namen je zagotoviti prometno varnost pri vključevanju iz lokalne ceste v Bučečovcih na
državno cesto R1-230. Predvidena je razširitev cestišča tako, da se izvede tretji zavijalni pas in izgradi
javna razsvetljava celotnega križišča.
Stanje projekta
V letu 2014 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije. V prvi četrtini leta 2015 se predvideva
njena potrditev na DRSC. Projektna dokumentacija je bila predana zastopniku pravne osebe dne
27.7.2015.
Izvedba javne razsvetljave nad avtobusnimi postajališči v Bučečovcih in Zasadih
Namen in cilj
Poglaviten namen je zagotoviti osvetlitev obeh avtobusnih postajališč s čimer se bo povečala varnost
uporabnikov avtobusnih postaj.
Stanje projekta
V letu 2016 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije.

Izgradnja hodnika za pešce Zdravstvena postaja Križevci - pokopališče
Namen in cilj
Poglaviten namen je zagotoviti prometno varnost pešcev ob državni cesti saj je obstoječi hodnik za
pešce v večjem delu dolžine 185m posedel in širok samo 1,2m, ter tako nevaren za udeležence v
prometu. Predvideva se razširitev hodnika na širino min 1,6m.
Stanje projekta
V letu 2016 se predvideva priprava projektne dokumentacije in sama izvedba del.
Izgradnja hodnika za pešce proti OŠ Križevci
Namen in cilj
Poglaviten namen je zagotoviti prometno varnost pešcev, predvsem učencev na poti v osnovno šolo in
predšolskih otrok ter sprehajalcev.

Stanje projekta
Izvajajo se dogovori z lastniki zemljišč glede možnost odkupa, v letu 2017 pa izdelava projektne
dokumentacije in izvedba investicije.

14 – GOSPODARSTVO
Ureditev pešpoti in postavitev urbane opreme okrog Gajševskega jezera
Namen in cilj
V letu 2015 se je izdelala projektna dokumentacija za izgradnjo poti okrog Gajševskega jezera – po
kroni nasipa. Konec leta 2015 je bila sklenjena tudi pogodba za izvedbo te investicije, ki mora biti
zaključena do konca aprila 2016. Pogodbena vrednost del znaša 133.388,79 EUR. V sklepni fazi je
tudi izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo preostanka poti okrog jezera, prostora za surferje,
pomola, urbane opreme itd. Izgradnja tega dela se bo nadaljevala v prihodnjih letih.
Stanje projekta
V letu 2016 se bo izvedla ureditev poti in postavitev urbane opreme po kroni nasipa. Preostali del poti
se bo uredil v prihodnjih letih.
Park doživetij Križevci
Namen in cilj
V gozdu ob športnih igriščih in Matičnjaku na površini 12.500 m2 bomo uredili rekreacijski park s
športnimi, sprehajalnimi in zelenimi površinami. Prostor bo namenjen različnim športnim
dejavnostim, tako skupinskim kot individualnim. Po celem parku bodo nameščeni različni zunanji
fiksni fitnes elementi za raztezanje in razgibavanje telesa. V parku bodo postavljene tudi postaje z
raznimi športnimi orodji za otroke in odrasle. Znotraj parka bo poskrbljeno tudi za druženje in počitek.
Stanje projekta
Občina Križevci je v letu 2015 naročila in prejela izdelan idejni projekt za park doživetij. V letu 2016
se predvideva izravnava terena v gozdu, sejanje trave in izgradnja poti v gozdu. Umestitev
rekreacijskih elementov in izgradnja prostorov za športne ter družabne dogodke se predvideva v letu
2017.
Kamenšnica
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.
Glina naša – tradicija lončarstva in opekarništva v Prlekiji

Predvideva se ureditev razstavnega prostora in vzpostavitev muzejske zbirke v zvezi z
opekarstvom/glino.
Stanje projekta
V prihodnjih letih bi se uredil prostor, ki bi prikazoval tradicijo opekarstva v Prlekiji.
Razgledni stolp Zasadi
Namen in cilj
Z izvedbo projekta načrtujemo razširitev turistične ponudbe s postavitvijo razglednega stolpa na velik
del Prlekije, Prekmurja, v primeru jasnega vremena celo do Blatnega jezera. S tem bi se razvili novi
turistični produkti in vzpostavili zametki turizma, hkrati pa spodbudil gospodarski in turistični razvoj.
Pridobljena infrastruktura ( razgledni stolp) bo javna turistična infrastruktura in kot turistični produkt
vključena v ponudbo občine in širše regije. Ciljna skupina so v prvi vrsti turisti in drugi obiskovalci
območja, saj bo stolp postavljen ob trasi kolesarske poti »Pot traminca«. S postavitvijo stolpa bi se
povečala prepoznavnost in atraktivnost turistične destinacije (turistična cesta), hkrati bi dosegli
povezavo obstoječe ponudbe ( kolesarska pot) z novo turistično ponudbo, spodbudili bi razvoj
turističnih produktov ter storitev, ki temeljijo na naravni dediščini ter povečali število obiskovalcev.
Stanje projekta
V letu 2018 bo občina brezplačno pridobila zemljišče za postavitev razglednega stolpa. V letu 2019 bi
se postavil razgledni stolp v Zasadih.

Obnova turistične poti STOPINJE
Namen in cilj
Obnoviti turistično pot Stopinje, ji dodati nove vsebine, vključiti nove ponudnike. Obnoviti pot, ki je
na nekaterih delih v slabem stanju, zamenjati dotrajane table, dodati nove vsebine. Pot kot tako
oziroma pohod po le tej vključiti v vsebine občinskega praznika.
Stanje projekta
Pred nekaj leti je bila vzpostavljena turistična pot Stopinje. Sedaj se ta pot ni vzdrževala, označevalne
table so dotrajane, potrebno bi bilo dodati nekaj novih ponudnikov oz. zanimivih točk, ki bi si jih bilo
na poti moč ogledati.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
4315001 Zbirni center za ravnanje z odpadki Puconci
Sofinanciranje CERO Puconci
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 2016 in jih občina na podlagi prejetih računov
nakazuje Občini Puconci, ki je investitor. Investicija je zaključena, v pridobivanju je okoljevarstveno
dovoljenje.
Širitev zbirnega centra 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 se predvideva priprava projektne dokumentacije in sama izvedba del.

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.

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.
Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Križevci
Namen in cilj
V naseljih, kjer ne bo izgrajena javna kanalizacija, se upravičencem omogoči sofinanciranje
investicije. Do leta 2017 bi vsa gospodinjstva morala biti priključena na javno kanalizacijo oziroma
imeti male komunalne čistilne naprave vendar je v pripravi novi operativni program s katerim se ti
datumi spreminjajo.
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.
Izgradnja fekalne kanalizacije v Berkovcih
Namen in cilj
Predvideva se izgradnja kanalizacijskega sistema za celotno naselje Berkovci. Dolžina predvidenih
gravitacijskih vodov znaša 1655m.
Stanje projekta
V letu 2014 se je izdelala idejna zasnova kanalizacijskega omrežja. V letu 2015 se v sklopu projekta
»Dobra voda za vse« izdela manjkajoča dokumentacija PGD, PZI. Predvideno leto izgradnje je 2018.
Izgradnja fekalne kanalizacije 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.
Stanje projekta
V letu 2014 se je pričelo izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2015 se pričakuje dokončanje
izdelave PGD, PZI dokumentacije in v letu 2016 pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideno leto
izgradnje je 2018 in 2019.

Izgradnja fekalne kanalizacije v Lukavcih (Gomile)
Namen in cilj
Območje gomil v vasi Lukavci leži v neposredni bližini vodnega vira Lukavci, zato ga je potrebno
opremiti z kanalizacijskim omrežjem. Predvidena je izgradnja kanalizacijskih vodov v skupni dolžini
cca 750m. Predvidena je izgradnja enega prečrpališča.
Stanje projekta
V letu 2015 se je pričela izdelava PGD, PZI dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. V
letu 2016 je predvidena izgradnja investicije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
4208042 Projekti za ureditev komunalne infrastrukture
Projekt »Dobra voda za vse«
Namen in cilj
Pridobitev projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo za 5 razpršenih naselij na področju občine
Križevci: Grabe, Gajševci, Logarovci, Berkovci in Kokoriči z Berkovskimi Prelogi, na podlagi katere
se bo lahko pristopilo k izgradnji kanalizacije.
Stanje projekta
Projekt je bil prijavljen na razpis za izbor projektov v okviru operativnega programa Slovenija –
Hrvaška 2007 – 2013 in je bil potrjen. Izvedli smo javno naročilo za pridobitev projektne
dokumentacije. V letu 2015 je bila pridobljena dokumentacija in izvedena so bila plačila, v letu 2016
pa pričakujemo sofinancerski delež.

16 – PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

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. V planu je obnova kurilnice v
večstanovanjski stavbi v Križevcih 34a, manjša tekoča popravila v stanovanjskih stavbah,
zavarovanje,…

Energetska sanacija večstanovanjske stavbe v Logarovcih
Namen in cilj
Gre za gospodarno ravnanje s premoženjem Občine Križevci, katero mora biti ustrezno vzdrževano.
Potrebno je izvesti zamenjavo stavbnega pohištva, toplotni ovoj stavbe, urediti kotlovnico in zamenjati
energent.
Stanje projekta
V letu 2015 se je pripravila projektna dokumentacija za energetsko sanacijo večstanovanjske stavbe v
lasti lokalni skupnosti, v Logarovcih. V letu 2016 se bo izvedla energetska sanacija. Občina se bo
prijavila na razpis za sofinanciranje sanacije stavb, ki so v lasti lokalne skupnosti.
Sanacija vodovoda Lukavci – 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.
Rekonstrukcija vodovoda in prevezava uporabnikov na novo omrežje v Zasadih
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. Zaradi
sočasne gradnje sistema C, ki je zamujal se dela v letu 2015 niso izvedla do konca.
Stanje projekta
Dela so se pričela v letu 2015, v letu 2016 se predvideva dokončna prevezava uporabnikov na
novozgrajeni vodovod.

16039001 Oskrba z vodo
42040110 C Sistem vodovod
Oskrba s pitno vodo Pomurja – SISTEM C
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 2015 so je na območju Občine Križevci saniral vodni Vir Lukavci, zgradil se je transportni
cevovod od naselja Mota do Gornje Radgone, zgradil se je transportni cevovod od Križišča v
Bučečovcih do naselja Zasadi s prečrpalno postajo v Bučečovcih in vodohran Zasadi s postajo za dvig
tlaka za zagotovitev oskrbe naselja Zasadi in požarno vodo. Od vodohrana Zasadi se je proti naselju
Biserjane zgradil povezovalni cevovod.
V letu 2016 je predvideno plačilo vseh zapadlih obveznosti.
Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo
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 2016 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.

Rekonstrukcija AC vodovoda Križevci – Stara Nova vas
Namen in cilj
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječi azbestno cementni vodovod, kjer prihaja do večkratnih
okvar in posledično vodnih izgub. Z zamenjavo azbestno cementnih cevi se bodo zmanjšale vodne
izgube na omrežju.

Stanje projekta
V letu 2017 se predvideva izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI. V letu 2017 in naslednjih letih
pa izvedba po fazah.
Poglobitev vodovoda na Grabah
Namen in cilj
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječi vodovod, ki pa je na premajhni globini in prihaja do
večkratnega poškodovanja samih cevi zato je predvidena kompletna sanacija odseka v dolžini cca.
500m.
Stanje projekta
Predvideva se izvedba v letu 2016.
Ureditev pokopališča s prostorom za raztros pepela
Namen in cilj
Ureditev prostora za raztros pepela.
Stanje projekta
S strani svojcev še zaenkrat ni zaznati velikega povpraševanja glede prostora za raztros pepela.
Zaenkrat na križevskem pokopališču ni takšnega urejenega prostora za to vrsto pogrebnih storitev. V
letu 2019 se bo uredil posebni prostor za raztros pepela.
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.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Obnova kulturnih spomenikov
Namen in cilj
Ohraniti kulturno dediščino.
Stanje projekta
Sproti obnavljati obeležja po vaseh.

Investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane
Namen in cilj
V letu 2016 je potrebno zamenjati dotrajano peč – ogrevanje kulturne dvorane, planirana je investicija
v nakup odrskih zaves in avdio opreme.
Stanje projekta
Avdio opremo je potrebno posodobiti, da bomo lahko z lastno opremo izvedli prireditve. Prav tako je
potrebno zamenjati peč in odrske zavese.

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.
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. V letu 2018 se bo preko zbornice arhitektov izvedel natečaj za
najboljšo idejo za samo gradnjo objekta. V naslednjih letih pa izgradnja objekta.

Novogradnja košarkarskega 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
V letu 2015 smo se prijavili na razpis Fundacije za šport, kjer čakamo na možnost sofinanciranja
projekta, da bi lahko investicijo izvedli v letu 2016. Projektna dokumentacija je že pripravljena.

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
V letu 2016 se bomo prijavili na razpis Fundacije za šport.
Novogradnja nogometnega igrišča pri OŠ ter gradnja atletskega poligona
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
V letu 2017 se bomo prijavili na razpis Fundacije za šport.

19 – IZOBRAŽEVANJE
Investicijsko vzdrževanje v vrtcu Križevci
Namen in cilj
Gospodarno ravnanje s premoženjem.
Stanje projekta
Vsakoletno najnujnejše vzdrževanje v vrtcu.
Investicijsko vzdrževanje v OŠ Križevci
Namen in cilj
Gospodarno ravnanje s premoženjem.
Stanje projekta
Vsakoletno najnujnejše vzdrževanje OŠ Križevci. Planira se nakup kuhinjske opreme, interaktivne
table, preureditev tušev, namestitev dimniške kape in ureditev vsipnega jaška za dostavo sekancev.

20 – SOCIALNO VARSTVO
Investicijski transferji neprofitnim organizacijam za nakup poslovnih prostorov
Namen in cilj
Vsakoletna dotacija Rdečemu križu.

Stanje projekta
Občine vsako leto plačujejo dotacijo za odplačilo glavnice v zvezi s kreditom, ki ga je OORK
Ljutomer najel za nakup poslovnih prostorov.

6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave
Namen in cilj
Planira se nakup licenčne programske opreme in serverja.
Stanje projekta
Potrebno je dokupiti opremo za nemoteno delo MIR-a.

