OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET

ZADEVA: SEZNANITEV S PREDVIDENO REŠITVIJO DELOVANJA OBČINSKE BLAGAJNE V
OBČINI KRIŽEVCI

PREDLAGATELJ: MAG. BRANKO BELEC, ŽUPAN

POROČEVALKA: LIDIJA DOMANJKO, TAJNICA OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci ( Uradni list RS, št. 3/2015) je Občinski svet Občine
Križevci na 10. redni seji dne ______________ sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Križevci se je seznanil s predvideno rešitvijo glede delovanja občinske blagajne v
občini Križevci in soglaša, da se delovanje občinske blagajne uredi pogodbeno z zunanjim izvajalcem.

Številka: 031-01-10/2016Datum: _______________

župan Občine Križevci
mag. Branko Belec

OBRAZLOŽITEV
Da bi bilo v letu 2016 občanom občine Križevci omogočeno plačevanje določenih položnic brez
provizije, so v proračunu Občine Križevci za leto 2016 namenjena sredstva v višini 5.000,00 EUR.
Za namen najti najracionalnejšo rešitev s stališča občinskega proračuna in najoptimalnejše rešitve za
občanke in občane, je občinska uprava na vse banke s poslovalnico v občini Križevci ( NLB d.d., DBS
d.d. in Poštna banka d.d.) poslala povpraševanje za izvajanje storitev občinske blagajne na območju
občine Križevci. Na povpraševanje se je odzvala samo ena poslovalnica – Deželna banka Slovenije d.d.
Ponudila je storitev za 0,50 EUR na položnico, katera je bila na sestanku znižana na 0,45 EUR na
položnico.
Občinska uprava bo mesečno zahtevala vse izpiske plačanih položnic. Zunanji izvajalec bo imel
ustrezno programsko opremo za izvedbo te storitve izključno za občanke in občane občine Križevci.
Občinska blagajna bo začela delovati s 1.3.2016.
Občanke in občani bodo v občinski blagajni lahko brez provizije plačevali položnice, ki jih izdajajo
naslednji subjekti:
-

Osnovna šola Križevci
Glasbena šola Ljutomer
RTV Slovenija
KSP d.o.o.
Občina Križevci ( NUSZ, upravne takse, komunalni prispevek)
Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Pogrebno podjetje Bratuša ( najemnina za grob)
Teleing d.o.o.
Telemach d.o.o.
Telekom d.o.o.
ČZP Večer ( naročnina)
Elektro Maribor – Energija Plus
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica – zdravstveno zavarovanje
Triglav zdravstvena zavarovalnica – zdravstveno zavarovanje
Adriatic - zdravstveno zavarovanje
Vestnik ( naročnina)

Brezplačna storitev bo namenjena izključno občankam in občanom občine Križevci in za zgoraj
navedene izdajatelje položnic.
Verjamemo, da vam bomo s ponujeno storitvijo nekoliko olajšali vaše življenje in da jo boste z
veseljem sprejeli ter na ta račun prihranili nekaj stroškov.

Križevci, januar 2016
Pripravila:
Lidija Domanjko, tajnica OU

mag. Branko Belec, župan

