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Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 ter Proračunskega
priročnika za pripravo proračunov občin je predlog proračuna občine Kriţevci za leto 2013
pripravljen do najniţjega 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 premoţenja ter kadrovski načrt.
Na 15. seji občinskega sveta občine Kriţevci dne 18.12.2012 je bil predloţen osnutek
proračuna občine Kriţevci za leto 2013.
V času od 15. do 21. januarja 2013 so osnutek proračuna, načrt razvojnih programov občine
Kriţevci za leta 2013-2016, načrt prodaje in nakupa zemljišč ter kadrovski načrt, obravnavali
na odborih občine Kriţevci.

PRILOGE:
- predloga proračuna 1. branje
- Sklep o sprejemu proračuna v 1. branju in posredovanju v javno obravnavo
- Odlok o proračunu občine Kriţevci za leto 2013
- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Letni program prodaje občinskega premoţenja
- Kadrovski načrt
- Načrt razvojnih programov 2013-2016

Na podlagi 15. člena Statuta občine Kriţevci (Ur.l. RS, št. 27/99,17/01 in 74/02) je občinski
svet na _____ redni seji dne _______ sprejel

SKLEP
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRIŢEVCI ZA LETO 2013

1. Odlok o proračunu občine Kriţevci za leto 2013 z vsemi sestavnimi deli, se v prvem
branju sprejme.

2. Odlok se posreduje v 10- dnevno javno obravnavo..

Številka:032-01
Datum:
Predlagatelj:
mag.Branko Belec
ţupan

PRORAČUN
OBČINE KRIŢEVCI

ZA LETO 2013

Kriţevci pri Ljutomeru, 22.01.2013

UVOD

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki
in drugi izdatki občine za eno leto . Proračun je tako najpomembnejši akt, ki ga za posamezno
leto sprejme občinski svet, ker je temeljni instrument delovanja občine. Proračun je
dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politike - ovrednoteni plan dela
občine za posamezno leto.
V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi predlaga proračun občine ţupan,
sprejema pa ga občinski svet z odlokom. Proračun je eden od ključnih orodij vsake občine
oziroma njenega občinskega sveta.
Občina Kriţevci je na osnovi določil 18. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
46/99 in spremembe) za pripravo proračuna za leto 2013 pripravila Navodila za pripravo
proračuna občine Kriţevci za leto 2013, ki so temeljila na usmeritvah, ki jih je sprejela Vlada
RS, in na osnovi katerih je minister za finance posredoval občinam globalne
makroekonomske okvire razvoja Slovenije in proračunski priročnik za pripravo proračunov
občin za leto 2013. Ti so sluţili kot kvantitativna izhodišča za pripravo občinskih proračunov.

Način oblikovanja proračunov občin v R Sloveniji je predpisan. Za pomoč občinam pri
sestavi proračunov Ministrstvo za finance vsako leto občinam posreduje podrobnejša navodila
za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z
določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so
izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leto 2013. Namen
proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa poenotenje
proračunskih aktov.
Z namenom poenotenja in primerljivosti izdatkov občinskih proračunov, je Minister za
finance izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/05.
Na podlagi tega pravilnika se je v letu 2006 programska klasifikacija prvič uporabila pri
pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.
Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s
čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z drţavnim proračunom.

Pravne podlage:
Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora urejajo številni predpisi. Pri
sestavi proračuna je potrebno v glavnem upoštevati naslednje zakone, predpise in
podzakonske akte:













Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF; Ur.l.RS št. 79/99,124/00, 79/01 in
30/02,56/02-ZJU,110/02-zdt-b,127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09);
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 44/07);
Zakon o financiranju občin(ZFO Ur.l.RS št. 80/94, 45/97-odl. US 56/98,123/06,57/08)
Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga drţavnega proračuna (Ur.l. RS
45/02);
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS 72/93)
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih
proračunov (Ur.l. RS 91/00 in 122/00)
Uredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur.l. RS št. 43/00)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04,117/05 , 138/06, 120/07 in 124/08);
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l.RS 57/05,
88/05-popr.,138/06)
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur.l. 60/06)
Zakon o spremljanju drţavnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2013

1. SPLOŠNI DEL - obrazloţitev
Splošni del proračuna mora biti sestavljen po ekonomski klasifikaciji,.
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje
odgovor na vprašanje, KAJ se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od
leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju drţavnega in občinskih proračunov, pri
pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih
poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.
Pri pripravi proračun in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno
upoštevati nazive kontov in podkontov iz omenjenega Pravilnika.
V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance in sicer:
 Bilanca prihodkov in odhodkov
 Račun finančnih terjatev in naloţb,
 Račun financiranja

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 PRIHODKI
Proračunski prihodki se delijo na:
- davčne prihodke (70),
- nedavčne prihodke (71),
- kapitalske prihodke (72),
- prejete donacije (73),
- transferne prihodke (74)
Vsi ti prihodki tvorijo prihodke t.i. primerne porabe občin (ki jo določi drţava) in druge
prihodke občine, ki jih občina razporeja samostojno. Primerna poraba predstavlja
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Način izračuna primerne porabe občin (PPo) opredeljuje 13. člen ZFO-1 in predstavlja za
posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance. Elementi, ki
vplivajo na njeno višino so:
- povprečnina
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolţina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci,
mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let.)
Povprečnina –predstavlja na prebivalca v drţavi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance, določi pa drţavni
zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje drţavnega proračuna. .
Vlada RS je na 32.redni seji dne 4.10.2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013
in 2014, s katerim se povprečnina za obe leti določi v višini 536,00 €.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Zajemajo se drţavljani
RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS.
Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine.
Za občino Kriţevci se za leto 2013 upošteva 3.587 prebivalcev (1. januar 2012)
Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolţino lokalnih
cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu
prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi (razmerje med površino posamezne občine na
prebivalca in površino celotne drţave na prebivalca) in Ci (razmerje med dolţino lokalnih cest
in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolţino lokalnih cest in javnih poti na
prebivalca v celotni drţavi). Površina občin je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske
uprave RS, dolţina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet –
Direkcije RS za ceste.
Izračun koeficientov Mi in Si zajema deleţ prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem
prebivalstvu občine in deleţ prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu
občine. Na podlagi teh deleţev sta izračunana koeficienta Mi (razmerje med deleţem preb.,
mlajših od 15 let v posamezno občini in povprečjem deleţev preb., mlajših od 15 let v drţavi)
in Si (razmerje med deleţem preb., starejših od 65 let v posamezni občini in povprečjem
deleţev preb., starejših od 65 let v drţavi).

Vsota korigiranih kriterijev tako zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za
izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je tako izračunana na podlagi
fiksnega deleţa, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleţa, ki se
korigira s kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. Kriterij Ci se upošteva s ponderjem 0,13, Pi s ponderjem
0,06, Mi s ponderjem 0,16 in Si s ponderjem 0,04. Vsota korigiranih kriterijev za izračun
primerne porabe občine je po posameznih občina zaradi upoštevanja kriterijev večja ali
manjša od 1,00.
Izračun primerne porabe občine Kriţevci za leto 2013 (povpreč. na preb. 536,00 EUR)
536,00 EUR
(povpr/preb.1.1.2011)

x

3.587
(št. preb.)

x

1,049624
(vsota kor.fakt)

=

2,018.041 EUR
(PRIMERNA PORABA 2013)

Dohodnina-občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu,
povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. V letu
2013 se primerna poraba financira samo z dohodnino.
Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primere obseg sredstev, ki se izračuna
po enačbi. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v
drţavi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primeren obseg
sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se preseţek nad 15% zmanjša za
50%.
Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na
strukturni deleţ odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s preseţkom dohodnine nad
70% pri posameznih občinam pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z
dodatno solidarnostno izravnavo.

PRIHODKI za leto 2013 znašajo 3.593.942,30 € od
tega:
1.1. DAVČNI PRIHODKI (70) – 2.163.201 EUR oz 60,20 % v strukturi vseh
prihodkov
Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in
nepoplačjiva sredstva. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na
premoţenje in domače davke na blago in storitve.
Med davke na dohodek in dobiček (700) sodi dohodnina-odstopljeni vir občinam.
Pomeni za občine največji vir drţavnega prihodka. Ocenjuje se, da bo občina v letu 2013
z dohodnino predvidoma zbrala 2.018.041 EUR.
Med davke na premoţenje (703) sodijo:
-davek od premoţenja od prostorov za počitek in rekreacijo
-davek na dediščine in darila
-davek na promet nepremičnin
-nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Z davki na premoţenje bo občina v letu 2013 zbrala 96.520 EUR, od tega 73.000 € z
nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča od občanov in pravnih oseb v občini.
Med domače davke na blago in storitve (704) sodijo:
-davek na dobitke od iger na srečo
-pristojbina za vzdrţevanje gozdnih cest
-ostale komunalne takse

Ocena teh prihodkov v letu 2013 znaša 48.640 € .
1.2. NEDAVČNI PRIHODKI (71) – 394.560 € oz.11,00 % v strukturi vseh
prihodkov
Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Nedavčni prihodki se delijo na:
-udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja
-takse in pristojbine,
-denarne kazni
-prihodki od prodaje blaga in storitev in
-drugi nedavčni prihodki

Med prihodke od udeleţbe na dobičku in dohodke na premoţenje (710) sodijo:
-prihodki od obresti na depozite in sredstva na vpogled,
-prihodki od drugih najemnin,
-najemnine za stanovanja,
-prihodki iz naslova podeljenih koncesij,

Med planiranimi prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb so
planirani prihodki od dividend Cestnega podjetja Murska Sobota kjer ima tudi občina
Kriţevci lastniški deleţ delnic po delitveni bilanci in dobiček Komunalno stanovanjskega
podjetja Ljutomer za leto 2013 planiran v višini 5.350 €.
Iz naslova prihodkov od obresti občina načrtuje 16.250 €, odvisno od moţnosti vezave
prostih likvidnostnih sredstev. Zajete so tudi obresti od danih dolgoročnih stanovanjskih
posojil.
Prihodki od najemnin za stanovanja so prihodki proračunskega stanovanjskega sklada v
okviru proračuna občine Kriţevci. Načrtovani so skladno z veljavno višino najemnin za
stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnika o plačilih in izterjavi najemnin.
Planirajo se v višini 31.700 €.
Prihodki od drugih najemnin se načrtujejo v višini 4.060 €. Gre za najemnino za prostore
zasebne zdravstvene ambulante dr. Jasminke Dukić, ter najemnino za garaţo, ki jo
uporablja koncesionar za pogrebno dejavnost Bratuša Dušan, najemnina za uporabo
kulturne dvorane.
Za najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod, čistilna naprava,
kanalizacija) se načrtujejo prihodki v višini obračunane amortizacije OS- v skupni višini
217.200 €
Iz naslova koncesijskih dajatev se bodo predvidoma stekla v proračun sredstva v višini
5.000 €. Na osnovi sklepa Ministrstva za okolje in prostor pripada deleţ koncesijskih
dajatev za izkoriščanje rudnih bogastev podjetja Tondach in nafta Lendava, ter
koncesijska dajatev občinskega koncesionarja za pogrebne storitve Bratuša Dušan.
Takse in pristojbine (711)
Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Občina bo v letu 2013 predvidoma zbrala
2.500 €.
Globe in druge denarne kazni (712)
Sem sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora – kazni
na področju gradenj ter globe za prekrške. Občina predvideva prihodke iz tega naslova v
višini 4.100 € odvisno od »prekrškarjev«.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)
Prihodki iz tega naslova se planirajo v višini 500 €. Gre za plačilo storitev posameznikov
ali zavodov kot npr. prihodki od najema prostora za stojnično prodajo …
Drugi nedavčni prihodki (714)
Prihodki iz tega naslova se planirajo v skupni višini 107.400 € . Deleţ predstavljajo
prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega sistema, prihodki od komunalnih
prispevkov, doplačila občanov za domsko oskrbo in izvajanja storitve druţinskega
pomočnika – ti prihodki so odvisni od doplačila uporabnikov domske oskrbe, ki ga
koristniku v skladu s predpisi odmeri Center za socialno delo ter povrnitve dela
stroškov, ki jo občina uveljavi ob smrti, v koliko ima koristnik premoţenje; refundacija
občine Ljutomer po sporazumu za kritje materialnih stroškov otrok iz šolskega okoliša
Grlava-Šalinci-Krištanci ki obiskujejo šolo v Kriţevcih .

1.3.KAPITALSKI PRIHODKI (72)- 25.500 € oz.0,70% v strukturi vseh prihodkov
So prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoţenja občine (zgradb,
opreme, zemljišč, nematerialnega premoţenja, ipd.)
Delijo se na:
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)- v okviru teh prihodkov planira občina
prihodke od mesečnih kupnin za stanovanje (po kupoprodajni pogodbi iz leta 1995) v
višini 500 €- kar je prihodek proračunskega stanovanjskega sklada občine Kriţevci.
Prihodki od prodaje zemljišč (722)
Predstavljajo prihodke od prodaje zemljišč v višini 25.000 €. Prodaja zemljišč je
podrobno prikazana v planu nabave in prodaje zemljišč, ki je priloga proračunu.
1.4.TRANSFERNI PRIHODKI (74)- 1.010.681,30 € oz.28,10 % v strukturi vseh
prihodkov proračuna
Razdeljeni so na:
- prejeta sredstva iz drţavnega proračuna,
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti,
- prejeta sredstva iz javnih skladov,
- prejeta sredstva iz javnih agencij in
- prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev EU.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij – 145.580 €
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA - 205.479,37€
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano- 1.400 € za sofinanciranje
ureditve gozdne ceste in sofinanciranje sanacije divjega odlagališča za ŠRC v
Kriţevci 29.400
 Poţarna taksa v višini 8.000 €
 Iz drţavnega proračuna za investicije iz naslova 23. Člena ZFO-J (SVLR) je
občina Kriţevci upravičena do sredstev v višini 80.000 €.
 Deleţ financiranja stroškov delovanja skupnega inšpektorata in redarjev v letu
2011-2. del izplačila ter deleţ financiranja za leto 2012 skupaj v višini 11.005,08 €.
 Sofinanciranje druţinskega pomočnika 4.500 €
 Za energetsko sanacijo OŠ Kriţevci 71.174,37 €
7401 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
 Amortizacija oz. najemnina Cero Puconci se predvideva pri. v višini 22.000 €.
 Sofinanciranje projekta PRLEK FEST (nabava prireditvenega šotora;
Občina Ljutomer 5.797,50 € in občina Verţej 11.595,00 €) 17.392,50 €

741 Prejeta sred. iz drţavnega prorač. iz sredstev proračuna EU v višini 765.809,43 €
7412 PREJETA SREDSTVA IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
 Deleţ sofinanciranja kanalizacijskega sistema Vučja vas in Iljaševci se
predvideva v višini 319.278 €.
 V okviru projekta LEADER- LAS Prlekija pričakujemo sofinanciranje pri
nabavi šotora in montaţnega odra za občinske prireditve ter ostale spremljajo
projekte v višini 43.210 €.
 Za energetsko sanacijo OŠ Kriţevci 403.321,43 €

PRIHODKI -3,593.942,30 €
70 DAVČNI PRIHODKI:
71 NEDAVČNI PRIHODKI:
72 KAPITALSKI PRIHODKI:
74 TRANSFERNI PRIHODKI:

2.163.201 € - 60,20 %
394.560 € - 11,00 %
25.500 € - 0,70 %
1,010.681,30 €
28,10 %
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 ODHODKI za leto 2013 znašajo 4.379.862,30 €

V skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo se delijo na štiri širše sklope:

1.TEKOČI ODHODKI (skupina kontov 40) 587.609 € - 13,42 %
Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plače in drugi izdatki zaposlenim
ter prispevki delodajalcev za socialno varnost, davek na plače), nadalje vsa plačila materialnih
in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi
izdatke za nakupe drobne opreme, plačila obresti za servisiranje domačega in tujega blaga,
sredstva izločena v rezerve.

2. TEKOČI TRANSFERI (skupina kontov 41)-1,284.125 € - 29,32 %
V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz.
prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti
pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti so klasificirani
glede na vrsto prejemnika sredstev. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transfere
posameznikom in gospodinjstvom transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi
tekoči transferi.

3. INVESTICIJSKI ODHODKI (skupina kontov 42)- 1,731.961 € - 39,54%
Zajemajo plačila ali transfere, namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije ter za investicijsko vzdrţevanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup
zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoţenja. Zajemajo tudi
plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektno
dokumentacije,Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoţenja občine in
povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

4. INVESTICIJSKI TRANSFERI (skupina kontov 43)- 776.168 € - 17,72
%
Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih
sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za
investicijsko vzdrţevanje, obnove it. Prejemniki ter sredstev so subjekti, ki niso proračunski
uporabniki. Največji deleţ predstavljajo transferi javnim podjetjem, javnim zavodom in
društvom.

ODHODKI – 4,379.862 €
40 TEKOČI ODHODKI 41 TEKOČI TRANSFERI –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

587.609 € - 13,42 %
1,284.125 € - 29,32 %
1,731.961 € 39,54%
776.168 € - 17,72 %
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III.PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
Je razlika med planiranimi prihodki in odhodki in znaša po planu za leto 2013 znaša
825.000 € . Pokriva se s sredstvi ostanka iz preteklega leta in s prihodki izkazanimi v računu
finančnih terjatev in naloţb in računu financiranja (zaenkrat ocenjena vrednost-končni znesek
prenosa bo znan po zaključnem računu za leto 2012).

C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazuje zadolţevanje občine in vračila posojil. Planiramo vračilo
glavnice za kredit iz EKO sklada in vračilo kredita NLB v skupni višini 39.080 EUR.
Ocena stanja zadolţenosti občine Kriţevci na dan 31.12.2012

Kreditodajalec
Eko sklad
Nova Ljubljanska banka

Višina kredita
313.739 €
277.000 €

OCENA STANJA ZADOLŢENOSTI

Stanje zadolţenosti
188.243.32 €
213.426,28 €
401.669 €

2. OBRAZLOŢITEV POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA ZA LETO 2013
2.1.UVOD
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ti pa so sestavljeni
po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih proračunskih
postavkah (v letu 2006 predpisana programska klasifikacija) in kontih (ekonomska
klasifikacija)

2.2.PRORAČUNSKI UPORABNIKI SE DELIJO NA:

-

Neposredni proračunski uporabniki:
občinski svet,
nadzorni odbor,
ţupan in podţupan
občinska uprava
proračunski stanovanjski sklad
medobčinski inšpektorat

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar
morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna. Z njimi ni potrebno sklepati pogodb
o financiranju dejavnosti.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je ţupan.
V občini smo določili šifrant neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ga predstavljamo v
nadaljevanju.

ŠIFRANT NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE
KRIŢEVCI
Šifra

Naziv proračunskega uporabnika

Odgovoren za

PU
1000 OBČINSKI SVET
2000 NADZORNI ODBOR
Ţupan
3000 ŢUPAN IN PODŢUPAN
4000 OBČINSKA UPRAVA
5000 PRORAČ.STAN SKLAD
6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
 Posredni uporabniki proračuna

Odredbodajalec

izvrševanje
Ţupan

Ţupan
Ţupan

Ţupan
Ţupan
Ţupan
Ţupan

Ţupan
Ţupan
Ţupan
Ţupan

so agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi programi
delno ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Financirajo se na podlagi pogodbe,
sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Občini morajo posredovati programe dela
in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega
proračuna.

2.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Finančni načrti neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni na podlagi programske
klasifikacije. Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje ZA KAJ SE
PORABLJAJO JAVNA SREDSTVA.
Minister za finance je izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57/05, 88/05-popr.). S tem pravilnikom
je dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki omogoča
primerjavo občinskih proračunov med seboj in z drţavnim proračunom. Pomeni tudi
poenotenje proračunov vseh slovenskih občin. Ministrstvo za finance je za pripomoček
pripravilo tudi računalniško aplikacijo (APPRa-O) za izdelavo občinskih proračunov po
programski klasifikaciji. Uporaba klasifikacije je obvezna za vse neposredne proračunske
uporabnike in je začela veljati s 1.1.2006.
Posebni del proračun je pripravljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna,
ki so našteti v prejšnji točki. Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov
so tako razvrščeni v:
 Področja porabe - PPP (21 področij). To so področja, na katerih občina in drţava
deluje in v katera so upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov,
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
Področja proračunske porabe so naslednja:
01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNLNA DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŢEVANJE

20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

 Glavni programi- GPR (59 glavnih programov). Glavni programi so del področij
proračunske porabe, v katera so razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo.
Glavni programi imajo določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja
proračunske porabe.
 Podprograme – PPR (119 podprogramov). Podprogram je del glavnega programa, v
katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter
uspešnosti. Z njimi se izvajajo cilji glavnega programa.
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot
izdatkov, to so:
 Proračunska postavka,
 Proračunska postavka – podskupina kontov in
 Proračunska postavka – konto.
 Proračunska postavka - PP je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali
projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z
delovnega področja enega neposrednega uporabnika.
 Proračunska postavka – podskupina kontov - PPK4 je del proračunske postavke,
ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela
izdatkov proračunske postavke.
 Proračunska postavka – podkonto – PPK6 je del postavke, ki v skladu s
predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke
in je temeljna enota za pripravo proračuna.

2.4. OBLIKA FINANČNEGA NAČRTA NEPOSRED. UPORABNIKA
Pri oblikovanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov se je upoštevala predpisana
oblika in vsebina. Podlaga za pripravo le-teh je Navodilo za pripravo finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov ter Pravilnik o programski
klasifikaciji. Finančni načrti so v skladu s predpisi oblikovani na naslednji način:

PRORAČUNSKI UPORABNIK
PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE

Glavni program
Podprogram
POSTAVKA (aktivnosti, projekti)
Podskupina kontov (kontni načrt)
Pod konto (ekonomski namen izdatkov)
V posebnem delu proračuna so tako prikazani vsi predvideni izdatki proračuna za leto 2010
po finančnih načrtih proračunskih uporabnikov, po področjih in po programih ter projektih.
Gre za podrobni prikaz planiranih izdatkov.

PU - 1000 OBČINSKI SVET
Skupna sredstva za delovanje občinskega sveta občine Kriţevci za leto 2013 znašajo
39.344 € kar je 0,90 % vseh odhodkov proračuna

01 POLITIČNI SISTEM
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA
V tej postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta. Višine sejnin za
udeleţbo na sejah občinskega sveta Občine Kriţevci so opredeljene v 6. členu Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov, ki ga je občinski svet občine Kriţevci sprejel na 9. redni seji dne
17.10.2007. Višina sejnin je odvisna od plače poklicnega ţupana in znašajo konec leta 2012:
- za vodenje seje OS (po poobl. ţupana ali nadomeščanja po zakonu) – 46,30 € bruto
- udeleţbo na redni seji OS –91,15 € bruto
- udeleţbo na izredni seji OS- 54,98 € bruto
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov OS, ki jo vodi
občinska uprava. Bruto sejninam je treba prišteti še 6% prispevek za poškodbe pri delu.
V letu 2013 se planira strošek sejnin članov občinskega sveta v višini 9.000 €
01002 STROŠKI SEJ ODBOROV, KOMISIJ
Pod to proračunsko postavko so planirana sredstva za kritje stroškov sejnin članov odborov in
komisij občinskega sveta.
- za predsedovanje delovnemu telesu OS- 46,30 € bruto
- za udeleţbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 28,94 € bruto
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov OS, ki jo vodi
občinska uprava. Bruto sejninam je treba prišteti 6% prispevek za poškodbe pri delu.
Planirane so povprečno 3 seje na odbor (skupno 14 odborov po 5 članov na odbor)
Skupen strošek odborov in komisij za leto 2013 je 7.050 €

01004 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Na volitvah je pravico za financiranje iz proračuna dobilo 5 političnih strank (LDS, DESUS,
SLS, SDS, SD). Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah lahko pridobi sredstva iz
proračuna občine tudi stranka, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega
člana sveta lokalne skupnosti. Tako je pravico financiranja iz občinskega proračuna na
zadnjih volitvah dobila tudi stranka Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka . Na podlagi
Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Kriţevci , stranki pripadajo sredstva v
višini 0,175 € na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko. Sredstva se strankam
priznavajo mesečno.
Št.glasov

Ime liste

401
351
243
223
131
80
1429

SLS
SD
DESUS
SDS
LDS
NSi
SKUPAJ

EUR/
leto
842,00
737,00
510,00
468,00
275,00
168,00
3.000,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04002 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV
Odhodek je planiran v višini 3.500 € in sicer za pokrivanje stroškov objav sprejetih aktov in
predpisov na sejah občinskega sveta občine Kriţevci ter drugih objav, s katerimi se seznani
javnost.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04003 STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA
Stroški praznovanja 15. občinskega praznika občine Kriţevci v letu 2013 so planirani v višini
13.000 € .V kolikor občina pridobi donatorska ali sponzorska sredstva, se odhodek v višini
namenskih prihodkov poveča.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06006 DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI
Članarina v Zdruţenju občin Slovenije za leto 2013 znaša 950 € .

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06007 POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI
Deleţ občine Kriţevci v RRA Muri za leto 2013 znaša 900 €. Deleţ financiranja območnega
razvojnega programa za območje Prlekije (2014-2020) 944 €, stroški strokovne ekskurzije
članov občinskega sveta, odborov in občinske uprave v eno od slovenskih občin so planirani
v višini 1.000 €
PU 2000 - NADZORNI ODBOR OBČINE KRIŽEVCI
Za delovanje Nadzornega odbora občine Kriţevci za leto 2013 je planiranih 1.930 €
kar je 0,10 % vseh odhodkov.
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02003 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Za sejnine članom nadzornega odbora , str. izobraţevanj in seminarjev, ter s tem zvezi
povezani stroški dnevnic in stroški prevoza ,se planirajo sredstva v višini 1.930 € .

PU 3000 – ŽUPAN IN PODŽUPAN

Skupni stroški delovanja ţupana in podţupana znašajo za leto 2013 54.100 € , kar predstavlja
1,20 % vseh odhodkov proračuna

01 POLITIČNI SISTEM
01019113 Dejavnost ţupana in podţupanov
01005 PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA ZA NEPOKLICNO
OPRAVLJANJE FUNKCIJE
Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju ter Pravilnikom o plačah funkcionarjev.
Ţupan občine Kriţevci je s 1.1.2007 razvrščen v 46. plačni razred. Njegova bruto plača za
neprofesionalno opravljanje funkcije na dan 31.12.2012 znaša 1.446,77 €. Na to plačo je treba
prišteti še 6% prispevka. Za leto 2013 se planirajo sredstva za nadomestilo neprofesionalnega
ţupana v višini 19.000 €.
Podţupan občine Kriţevci je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka
o plačah funkcionarjev s 01.06.2011 uvrščen v 35. plačni razred, kjer znaša bruto izplačilo za

neprofesionalno opravljanje funkcije 835,47 €. Na to plačo je treba prišteti še 6% prispevka.
Tako se planirajo sredstva za podţupana v letu 2013 v višini 11.000 €.
01006 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA
Postavka zajema stroške za izdatke za reprezentanco, dnevnice za sluţbena potovanja v
drţavi, hotelske in restavracijske storitve v drţavi, stroški konferenc, seminarjev, stroške
sprejemov ţupana ob prireditvah in dogodkih med letom razen stroškov občinskega praznika,
v skupni višini 10.850 €.
01007 ODNOSI Z JAVNOSTJO
Za stroške tiskovnih konferenc, objav v časopisih, intervjuji na televiziji in ostale stroške za
stike z javnostjo ter druge oblike promocije občine, planiramo v višini 1.500 € .

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
01008 POKROVITELJSTVA OBČINE
Za pokroviteljstva občine za različne prireditve in proslave, ki jih organizirajo društva, zavodi
ali druge pravne osebe smo planirali sredstva v višini 4.750 € .
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23039001 Splošna proračunska rezervacija
23003 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA(tekoča proračunska rezerva)
V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se lahko v proračunu del predvidenih
proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrţi kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkaţe. Sredstva splošne proračunske rezervacije se
uporabljajo za nepredvidene namen, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med letom izkaţe, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
V proračunu je planirana v višini 7.000 €. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča
ţupan. V praksi se sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo na posebni proračunski
postavki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, pristojnega za finance (ţupan). Na
podlagi sklepa ţupana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo ali na ustrezno
proračunsko postavko tega neposrednega uporabnika ali v finančni načrt drugih neposrednih
uporabnikov občine.

PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA

Skupna sredstva za delovanje občine tako tekoči kot investicijski odhodki (str. občinske
uprave, področje cest, kmetijstva, zaščite in reševanja, varovanja okolja, predšolska vzgoja,
osnovno šolstvo, sociala, zdravstvo…) znašajo po planu za leto 2013 4,206.128,30 €, kar
je 96,02 % celotnih odhodkov proračuna.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02001 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
Stroški za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet ter stroški bančnih storitev so
planirani v višini 1.750 €.
02002 PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV
Obveznost plačila provizije JP Prlekija za pobrano dajatev zaradi obremenjevanja voda v
znesku 1.300 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04001 VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI OBČINE KRIŽEVCI
Odhodki zajemajo stroške v zvezi z zakupom prostora občine Kriţevci na spletni strani
Inštituta za lokalno samoupravo ter stroškov objav sprejetih predpisov na tej strani v višini
600 €.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04004 IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, vpisi sluţnosti in drugo so planirani v višini
11.000 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 Administracija občinske uprave
06001 PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
Za letni strošek plač se planira 119.950 € .
Za delo v občinski upravi je sistemiziranih v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi Občine Kriţevci 6 delovnih mest. Višina planiranih sredstev
za plače delavcev občinske uprave je usklajena s Predlogom kadrovskega načrta, ki je v
prilogi proračuna za leto 2013 in je sestavni del proračuna.
Na tej postavki planiramo sredstva za stroške dela 5 zaposlenih in sicer: bruto plače, regres
za letni dopust, jubilejno nagrado, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost
zaradi povečanega obsega dela, prispevke delodajalca na plače. Pri planiranju sredstev za
plače smo upoštevali izhodišča za planiranje.

06003 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE
Sredstva v višini 47.954 € so namenjena pokrivanju materialnih stroškov občinske uprave, ki
so v finančnem načrtu podrobno planirani po kontih (pisarniški material, čistilni material in
storitve, poštne storitve, telefon….
06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV
V letu 2013 se planira 1.000 € za nakup računalniške opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH skupaj 76.270 €
oz 1,74 %
0703001 in 07039002 Civilna zaščita in protipoţarna varnost

Postavke 07 vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in programa varstva pred poţarom med drugim usposabljanje enot in sluţb civilne
zaščite, stroški operativnega delovanja enot CZ opremljanje enot CZ, dejavnost gasilskih
društev, občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov in opreme
(financirane tudi s poţarno takso, investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
 Za nabavo opreme CZ je namenjenih 3.500 € , za usposabljanje enot CZ je
planiranih 500 €. S sredstvi poţarne takse in sredstvi CZ se bo nabavila gasilsko
reševalna oprema.




Za delovanje 13 gasilskih društev ter OGZ občine Kriţevci je planiranih 41.970 € in
se uredi s pogodbami.
Za nabavo opreme in porabo poţarne takse so planirani prihodki v višini 7.500 €.
Izvede se razpis s sofinanciranjem s strani društev. OGZ Kriţevci naredi plan nabave
opreme po društvih .
V letu 2013 se po dolgoročnem investicijskem planu OGZ Kriţevci sredstva namenijo
za sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme za 22.800 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08029001 Prometna varnost
08001 DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Sredstva v višini 300 € so namenjena za zagotavljanje prometne varnosti šolskih in
predšolskih otrok, izvedbo kolesarskega izpita in nabavo izkaznic,…).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
10039001 Povečanje zaposljivosti
10001 LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI
Sredstva so namenjena za zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih
programov – javnih del.
Občina Kriţevci ţe od leta 1999 dalje ureja javne površine s pomočjo brezposelnih oseb,
vključenih v javna dela, ki jih je vsa leta sofinanciral Zavod RS za zaposlovanje.
Občina Kriţevci se je tudi konec leta 2012 prijavila na Javni razpis za izbor programov
javnih del v RS za leto 2013. Deleţ občine Kriţevci je 35% plače zaposlenih, str. regresa za
letni dopust ter plačilo prispevkov razlike do minimalne plače.
Kot vsa leta tudi v letu 2013 vse štiri občine UE Ljutomer sofinanciramo program javnega
dela Pomoč druţini na domu-skupaj zmoremo. (Občina Kriţevci 1 delavca)
Občina Kriţevci financira delavca v OŠ Kriţevci program varnostnik-informator, pomoč
otrokom s posebnimi potrebami in pomoč pri izvajanju nadzora v telovadnici.
Za komunalno urejanje okolice v občini smo na razpisu za javna dela kandidirali za 3 javne
delavce.
Skupni strošek za programe javnih del se planira v višini 25.500 €.

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Za kmetijsko dejavnost je v letu 2013 namenjenih 49.100 € oz. 1,12 %
Na področju kmetijstva se je ţe v letu 2007 uvedlo veliko sprememb. Nanašajo se na vrste in
izplačilo neposrednih subvencij kmetijskim proizvajalcem. Ko sedaj smo vse oblike
sofinanciranja kmetijske dejavnosti urejali s sprejetim Pravilnikom za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Kriţevci, ki ga je potrdilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Spremembe v dodeljevanju kmetijskih ukrepov na nivoju lokalnih skupnosti
narekujejo:
- Smernice Skupnosti o drţavni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 20072013 (predlog)
- Uredba Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri drţavni pomoči za majhna
in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o
spremembi Uredbe ES 70/2001 – Skupinske izjeme (predlog),
- Uredba Komisije ES št. 1860/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de
minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju.

Zaradi sprememb v dodeljevanju kmetijskih ukrepov s 1.1.2007 občine ne smejo več
sofinancirati neposrednih ukrepov kmetom.
Na podlagi zgoraj navedene evropske zakonodaje in usmeritev Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano se v letu 2013 planirajo naslednje aktivnosti po posameznih
proračunskih postavkah:
11003 PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV IN ZVEZ V KMETIJSTVU
Za namene podpore interesnemu zdruţevanju in povezovanju v kmetijstvu bomo različnim
društvom na območju občine ter društvom zunaj občine, kjer so včlanjeni naši kmetijski
proizvajalci in so ta društva tudi koristna in dejavna, v odvisnosti od obsega programa in
članov, namenjali različne višine podpor. Skupaj je namenjeno 5.700 €

11004 DRUGI UKREPI V KMETIJSTVU
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Na predlog Odbora za kmetijstvo in razvoj podeţelja občine Kriţevci se v letu 2013
predvideva pomoč pri zagotavljanju tehnične podpore v kmetijstvu v višini 10.000 €.
Namen ukrepa je povečati višji nivo strokovne izobraţenosti in usposobljenosti kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu pri optimiziranju vnosa hranil v zemljo ter posledično
zmanjšanje tveganja preobremenjevanja njivskih površin zaradi prekomernega gnojenja z
umetnimi ali organskimi gnojili.

Pomoč se v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju drţavnih pomoči na področju razvoja
kmetijstva in podeţelja v Občini Kriţevci (Ur. list RS, št. 102/2007) dodeli izvajalcu
izobraţevanja, ki izvaja dejavnosti tehnične podpore in je za to ustrezno registriran ter
zagotavlja, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Zajeti so odhodki razni izdatki na predlog kmetijskega odbora, gramoziranje poljskih poti,
obnova propustov, čiščenje odvodnikov-jarkov, skupno v višini 18.000 €

11002 NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU
Za ukrep sofinanciranja zavarovalnih premij za živali se namenja 3.800 €.

11007 PARTNERSTVA OBČINE V PROJEKTIH LAS Prlekija
Na podlagi Konzorcijske pogodbe o vključitvi in delovanju LAS Prlekija občina Kriţevci
zagotavlja deleţ za leto 2013 v višini 4.000 €.
11011 STROŠKI ZAVETIŠČ IN DRUGI STROŠKI ZAPUŠČENIH ŽIVALI
Postavka zajema stroške zavetišč (azilov) za ţivali (najem boksa za psa) in stroške oskrbe
zapuščenih ţivali v višini 2.500 €.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11010 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
Tudi v letu 2013 se planira vzdrţevanje gozdnih cest v vrednosti 4.000 €. Po pogodbi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancira del vzdrţevanja.

11012 SOINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO
Sredstva v višini 1.100 € (na drugi strani namenski prihodek) se porabi v skladu z občinskim
odlokom.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Za tekoče in investicijsko vzdrţevanje cestne infrastrukture se namenjenih skupno
826.888 €, kar je 18,88 % vseh odhodkov proračuna.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest
13001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
IN CESTNE INFRASTRUKTURE
Za tekoče vzdrţevanje lokalnih cest (str. košnje, razni izkopi jarkov, gramoziranje, urejanje
bankin, odvodnjavanje …)se planira 71.500 € . Za izvajanje zimske sluţbe se planira 37.400
€ , odvisno od vremenskih razmer.
13004 TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO
VASEH
Gre za prenos neporabljenih sredstev vasi v višini 9.000 €, ki naj bi se porabila za ta namen
oz. v skladu s sklepi vaških odborov glede na njihove plane, ki so bili zadani na zborih
občanov.
13008 VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ
V zvezi z novozgrajenim trgom v Kriţevcih ter kroţišči v Kriţevcih in Ključarovcih nastajajo
tekoči stroški, kot porabljena voda, gnojenje in košnja trave, urejanje nasadov 6.300 €.
Predvideva se dobava še enega igrala v vaškem jedru in sicer kompleta gugalnic. Ocenjena
vrednost igrala je 1.800 €.
13002 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN
CESTNE INFRASTRUKTURE
Za investicijsko vzdrţevanje mostov, propustov je namenjenih 5.000 €
13005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE
INFRASTRUKTURE PO VASEH
Rekonstrukcija javnih poti v Iljaševcih
Ob izgradnji kanalizacije v Iljaševcih je predvidena sočasno tudi rekonstrukcija obstoječih
asfaltnih javnih poti . Zaradi dotrajanosti asfaltnih površin in posledično zaradi izgradnje
kanalizacije ne bo več omogočena normalna prevoznost cest. Zato je predviden poseg nujen

za zagotavljanje varnega prometa na omenjenih javnih poteh. V naselju Iljaševci je
predvidena rekonstrukcija javnih poti v dolţini 2.500m, vrednost del pa je ocenjena na
348.448 €.

Ureditev dostopne ceste in hodnika za pešce z javno razsvetljavo do pokopališča
Predvidena je rekonstrukcija javne poti proti pokopališču v Kriţevcih v skupni dolţini cca.
270 m. Predvidena je tudi izgradnja enostranskega hodnika za pešce z javno razsvetljavo.
Ocenjena vrednost del znaša 124.140 EUR , od tega se predvideva sofinanciranje v znesku
80.000 EUR z naslova 23. člena Zakona o financiranju občin.

Rekonstrukcija javne poti pri AMD Kriţevci
Predvideno je dokončanje ceste pri AMD-ju v Kriţevcih in asfaltiranje javne poti pri hišnih
številkah Kriţevci 1D in 81A. Ocenjena vrednost del znaša 30.000 €.
Rekonstrukcija priključka javne poti na drţavno cesto R2-439- »cesta Jelen Lukavci«
Javna pot Lukavci Gomile-Ključarovci je kategorizirana javna pot. Ker je zemljišče na
katerem poteka cesta v zasebni lasti , je treba urediti lastništvo v skladu z Zakonom o cestah
(Uradni list RS, št. 109/2010).
€Obstoječa javna pot poteka tako rekoč preko dvorišča stanovanjske hiše Lukavci 2. Zaradi
prometne varnosti je boljša rešitev rekonstrukcija celotnega priključka javne poti na drţavno
cesto R2-439. S tem bo doseţena večja varnost tako lastnikov stanovanjske hiše in
gospodarskega objekta, kot tudi vseh ostalih udeleţencev v prometu. Z rekonstrukcijo
priključka bo pridobljena tudi nova, varnejša dostopna pot tudi za podjetje Tondach Slovenija
d.o.o., ki ima na tem območju svoj obrat, kot tudi za vse prebivalce zaselka Gomile.
Obstoječi priključek bi se rekonstruiral tako, da bi se prestavil severno od obstoječe
stanovanjske hiše Lukavci 2 in se tako izognil dvorišča. S tem bi se pridobila ustrezna
preglednost kriţišča in ustrezni zavijalni radii za kmetijske stroje, dostavna vozila in
prebivalce Gomil. Dolţina rekonstruiranega dela je cca 180 m. Investicijo bi sofinancirali
podjetje Tondach, lastnik stanovanjske hiše Lukavci 2 in občina. Deleţ občine je ocenjen na
49.900 €.
Sanacija mostu v Stari novi vasi
Na obstoječi poljski poti v Stari novi vasi je prišlo do delne porušitve obstoječega mostu. Po
ogledu obstoječega stanja je bilo ugotovljeno, da je najprimernejša rešitev kompletna rušitev
obstoječega mostu in zamenjava s škatlastim propustom enakih dimenzij. Ocenjena vrednost
del znaša 8.500 €.
Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije občinskih cest v Vučji vasi
V letu 2014 je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreţja v Vučji vasi. Predvidene trase
kanalizacijskega omreţja potekajo ali v obstoječih cestah ali v cestnem svetu. Obstoječe ceste
so preozke (2,5m-2,7m)z neurejenim odvodnjavanjem. Zato je predvidena izdelava projektov

za izvedbo z izdelanim konceptom odvodnjavanja za vse javne poti, ki se bodo obnavljale v
sklopu izgradnje kanalizacijskega omreţja. Vrednost dokumentacije znaša 8.400 €.

13029003 Urejanje cestnega prometa
13003 UREJANJE CESTNEGA PROMETA
Za postavitev prometne signalizacije,se planirajo sredstva v višini 3.000 € .
13006 KATEGORIZACIJA CEST, BANKA CESTNIH PODATKOV
Za v vzdrţevanje in dopolnjevanje baze cestnih podatkov je zagotovljenih 1.500 €.

13029004 Cestna razsvetljava
13010 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Za stroške tekočih popravil,zamenjava luči, najem kandelabrov ter poraba električne energije
javne razsvetljave v občini Kriţevci se planira 41.000 €.

13012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST
Ocenitev in nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo R2-439
Po izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo drţavne ceste R2-439 z izgradnjo
hodnikov za pešce je potrebno pristopiti k ocenitvi zemljišč in pripravi dokumentacije za
odkup zemljišč, potrebnih za celovito izvedbo projekta. Tako se predvideva v letu 2013
pričetek aktivnosti za ocenitev in nakup zemljišč potrebnih za gradnjo, ki se bo postopoma
nadaljevala predvidoma do leta 2015. Vrednost del v letu 2013 je ocenjena na 50.000 EUR.
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev pločnikov ali kolesarske steze ter sanacijo
cestišča ob regionalki R2-439 Berkovci-Logarovci-Grabe-Lukavci v dolţini 9,2 km vrednosti
po pogodbi 83.500 €.
V skladu s podpisanim protokolom za sanacijo cestišča in izgradnjo kolesarske steze oz.
pločnika ob celotni R2-439, med Ministrstvo za promet RS, DARS-om in Občino Kriţevci je
bila dolţna Občina Kriţevci v letu 2011 zagotoviti projektno dokumentacijo. Znesek
projektne dokumentacije se bo po dogovoru poračunal pred izgradnjo posameznega odseka v
delitvenim sporazumom, ki je v skladu z Zakonom o cestah. Predvidena je izdelava projektne
dokumentacije po odsekih v posameznem naselju. V strnjenih delih naselja je predviden
klasičen pločnik z robniki ter izvedba javne razsvetljave. Obveza javne razsvetljave je
določena v skladu z Zakonom o cestah, kjer je določeno, da v kolikor se gradi pločnik znotraj
strnjenega dela naselja je izgradnja javne razsvetljave obvezna. Izven naselja je predvidena
izgradnja kolesarske steze izven nivoja ceste. V letu 2012 po izvedeni reviziji projekta naj bi
bil izdan končni račun v višini 25.000 €, ker pa dela niso bila dokončana, se sredstva za
dokončno plačilo prenašajo v proračun 2013.

14 GOSPODARSTVO –RAZVOJ TURIZMA- 120.228 € oz.2,74 %
14002 SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
Za ta namen je planiranih 7.000 €. Namen porabe sredstev bo določil Odbor za drobno
gospodarstvo občine Kriţevci.
14003 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
Obveznost po pogodbi za leto 2013 o financiranju Pomurske turistične zveze znaša 210 €.
Dobava šotora (PRLEKFEST)
Skupaj z občino Ljutomer in občino Verţej smo uspešno kandidirali na razpisu LAS Prlekija
z naslovom:Koordinacija, dvig kakovosti in vključevanje prireditev v turistično ponudbo
prleškega podeţelja pod akronimom PRLEKFEST.
Cilji projekta so dvig kakovosti prireditev,v vključevanje kulturne in etnološke dediščine ter
lokalne kulinarike, izboljšanje trţenja ter vključevanje v turistično ponudbo podeţelja. Tako
bomo prispevali k ohranjanju in razvoju kulturne in etnološke dediščine, povečanju
prepoznavnosti in moţnosti trţenja produktov podeţelja na območju LAS Prlekija.
Projekt je vreden 92.580 €, višina nepovratnih sredstev je 56,01 %. Deleţ sofinanciranja naše
občine je 31.977,50 € in zajema nabavo šotora za prireditve (samo občina Kriţevci in Verţej),
promocijo in obveščanje javnosti, izvedba prireditev, priprava, oblikovanje in tisk kataloga
promocijskega kataloga, izvedba delavnic in splošni stroški.
Nabava prikolice za shranjevanje šotora
Za razvoz in shranjevanje priredit. šotora se planira nabava prikolice v vrednosti 10.000 €.

Ureditev Gajševskega jezera
Občina Kriţevci se je v letu 2012 prijavila na čezmejni projekt IPA Slovenija_Hrvatska
»Dobra voda za vse«, kjer so vodilni partner Medţimurske vode. Naša občina v tem projektu
pripravlja razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom z uporabo ekoremediacij, potem
pripravlja projektno dokumentacijo za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v petih vaseh naše občine in postavitev učnega poligona o delovanju
rastlinskih čistilnih naprav in ekoremediacij ob Gajševskem jezeru.
Pravtako smo se prijavili na 6. Javni poziv Evropskega sklada za regionalni razvoj s
projektom »Izgradnja murske kolesarske poti«. V tem projektu naša občina ne nastopa samo z
izgradnjo kolesarske poti ob reki Muri, ampak predvsem z izdelavo projektne dokumentacije
na podlagi ideje za Gajševsko jezero z okolico. Deleţ tega projekta je tudi investicijski
(izgradnja sprehajalne poti okrog jezera).
Kar se tiče Gajševskega jezera, smo z občino Ljutomer podpisali Pismo o nameri, kjer občini
izraţata svojo namero sodelovanja pri investiciji za ureditev Gajševskega jezera. V proračunu
smo namenili nekaj denarja 10.000 € za ureditev trase, kjer bo potekala sprehajalna pot okrog
jezera.

Izgradnja murske kolesarske poti - faza I.
Regionalna razvojna agencija Mura je vodilni partner v projektu pri izvajanju katerega pa kot
pridruţene članice sodelujejo tudi občine Apače, Gornja Radgona, Verţej in Kriţevci .
V sklopu projekta je predvidena izgradnja in ureditev naslednjih prometnih odsekov po
posameznih projektnih partnericah:
Občina Apače: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolţini
580 m; ureditev obstoječe makadamske poti v dolţini 420 m; postavitev dveh info.
tabel;
Občina Gornja Radgona: izgradnja in ureditev kolesarske poti (asfaltiranje
makadamske poti) v dolţini 245 m; izgradnja makadamske kolesarske poti na
obrambnem nasipu v dolţini 2.960 m; prometna ureditev poti.
Občina Verţej: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolţini
3.661 m; ureditev makadamske kolesarske poti v dolţini 43 m; prometna ureditev poti.
Občina Kriţevci: izdelava idejnih projektov za sanacijo in ureditev Gajševskega
jezera; izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolţini 353 m.
Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Deleţ Občine Kriţevci je v letu
2013 437,85 € ter v letu 2014 12.379,25 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE –
913.305 € oz. 20,85 %
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ
KOMUNALNIH ODPADKOV
Za zbirno sortirni center odpadkov v Puconcih (CERO Puconci) mora občina Kriţevci na
podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju CEROP v letu 2013 zagotoviti
27.455€.

Upravljanje odlagališča odpadkov v Ljutomeru;
Glede na Pogodbo o upravljanju neaktivnega odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer v
zapiranju, ki so jo podpisale Občine UE Ljutomer s trenutnim izvajalcev javne sluţbe odvoza
in odlaganja odpadkov KSP Ljutomer d.o.o. in letnim planom stroškov upravljanja
odlagališča v Ljutomeru za leto 2013, mora občina Kriţevci zagotoviti sredstva v višini 9.500
€ V dela so zajeta izdelava programa in izvajanje monitoringa talnih vod, merjenje nivoja
podtalnice, izvajanje monitoringov plinov, izvoz izcednih vod na SČN, košnja trave,
deratizacija….. Letni plan je izdelan na podlagi trenutno znanih dejstev oz. ob predpostavki,
da ne bo nobenih sprememb.
V plan niso zajeta dodatna dela ali ukrepi, kateri niso vključeni niti v plan, niti v program
sanacije pred zaprtjem odlagališča (odločba inšpektorata, dodatne zahteve ARSO-ja do
upravljavca, naravne neprilike…). V kolikor bo pridobljena odločba o zaprtju odlagališča, ali

bo potrebno zaradi talnih vod izvesti določene ukrepe varstva okolja, se bodo stroški
vzdrţevanja neaktivnega odlagališča bistveno spremenili.
Na podlagi sodbe Višjega sodišča v Mariboru glede izplačila odškodnin oškodovancemprebivalcem naselja v Ljutomeru nad odlagališčem, morajo vse štiri bivše občine Ljutomer
podjetju KSP Ljutomer plačati znesek v višini 74.278,10 € ter zakonske zamudne obresti za
čas od 24.7.2008, kar skupaj znaša cca 100.000 €. Deleţ Občine Kriţevci po ključu delitvene
bilance (19,25%) znaša cca 19.000 €.
15002 SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV
V letu 2013 se planira 500 € za manjše odvoze odpadkov divjih odlagališč.
Sanacija divjega odlagališča v Borecih za ŠRC Boreci
V Občini Kriţevci je kot eno izmed največjih divjih odlagališč evidentirano divje odlagališče
za ŠRC Boreci. Občina Kriţevci se dogovarja s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS o
sofinanciranju tega divjega odlagališča. Po grobi oceni je velikost divjega odlagališča cca
4.000 m3 odpadnega materiala. Ocenjena vrednost sanacijskih del znaša cca. 60.0000 €. Od
tega bi Občina Kriţevci financirala dela v vrednosti 51% oz. 30.600 €.

15009 SUBVENCIONIRANJE CENE RAVNANJA Z ODPADKI
V lastno ceno GJS morajo biti vključeni vsi stroški izvajanja GJS, vključno z najemnino, ki
mora zajemati najmanj amortizacijo in obresti za posojila, če je bila gospodarska javna
infrastruktura financirana z najemom posojil. Občina Kriţevci v letu 2013 subvencionira
35% cene obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stroške javne infrastrukture kar
znaša za leto 2013 15.700 €.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15004 IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN SČN
Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci
Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije v Iljaševcih in sicer izgradnja sekundarnih
gravitacijskih vodov v dolţini 2.350 m, 200 m tlačnega voda ter dve prečrpališči. V investiciji
je zajet tudi strokovni nadzor ter izdelava varnostnega načrta ter izvedba koordinacije varstva
pri delu. Z investicijo se je občina v letu 2012 prijavila na razpis za pridobitev sredstev iz EU
sklada za regionalni razvoj. Izvedba kanalizacije se planira v letu 2013 v vasi Iljaševci
(ocenjena vrednost brez DDV je 442.241,60 € od tega deleţ SVLR 319.278 €, lastni deleţ

občine 122.963,60 €) in v letu 2014 v Vučji vasi (ocenjena vrednost brez DDV je
636.527,57 € od tega deleţ SVLR 453.839,09, lastni deleţ občine 182.688,48 €).
Izgradnja rastlinske čistilne naprave v Kokoričih
Predvidena je izgradnja pilotne rastlinske čistilne naprave do 10 populacijskih enot. Ocenjena
vrednost del na podlagi idejne zasnove (Limnus d.o.o.) znaša 29.240 €. V ceno je zajeta
izgradnja kanalizacijskega omreţja v dolţini cca. 135m, izgradnja čistilne naprave ter vsa
potrebna projektna dokumentacija.
Izdelava projektne dokumentacije PGD;PZI za kanalizacijo Logarovci, Kokoriči
Na podlagi operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode je občina Kriţevci
dolţna z kanalizacijskim omreţjem opremiti še del naselja Logarovci. Smotrno je, da se
istočasno, kot se bo gradila oz. rekonstruirala drţavna cesta R2-439, gradi tudi kanalizacijsko
omreţje. Zato je potrebno naročiti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja za izgradnjo kanalizacijskega omreţja od naselja Logarovci do naselja Kokoriči.
Ocenjena vrednost projektne dokumentacije znaša 17.000 €
Odvajanje odpadne vode-občasno investicijsko vzdrţevanje
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je predvideni rezervirani znesek za nepredvidena
nujna investicijsko vzdrţevalna dela. Znesek znaša 2.500 €.
Odvajanje odpadne vode-nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena naslednje investicije na skupnih
objektih in napravah: zamenjava akumulatorjev za pomoţno napajanje krmiljenja na vseh
prečrpališčih, zamenjava nivojskih sond za Č9, Č10 in Č11, zamenjava APV – avtom.
ponovni vklop za vsa PČP – dotrajani, zamenjava plovnih stikal in pritrditev z inox pločevino
na vseh prečrpališčih kanalizacije, zamenjava usmernikov za napajanje krmilja
kanalizacijskih prečrpališč od Č4 – Č 14 (230V/12V)Zamenjava prenapetostnih odvodnikov
tipa C, zamenjava nivojskih sond za Č4, Č6 in Č8, ureditev in umeritev tesnosti obstoječega
tlačnega voda preko AC in snemanje v Vučji vas – ocena. Skupna vrednost predvidenih del
znaša 37.020 €.
Čiščenje odpadne vode-občasno investicijsko vzdrţevanje
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena na postavki občasno investicijsko
vzdrţevanje po objektih in napravah ter namenih na oskrbi s pitno vodo naslednja
investicijska vzdrţevanja: menjava leţajev, zobnikov na pogonu dekanterja, vzdrţevanje
transformatorske postaje CČN (deleţ) ter odprava pomanjkljivosti na TP CČN. Predvideni je
rezervirani znesek za nepredvidena nujna investicijsko vzdrţevalna dela. Skupni znesek znaša
2.686 €.
Čiščenje odpadne vode-nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena naslednje investicije na objektih in
napravah: zamenjava ščetk v napravi predčiščenja, zamenjava filtrov za napravo mehanskega
predčiščenja,obnovitev centrifuge, črpalke vhodnega črpališča, črpalke za prečrpavanje blata,
obnovitev elektroinštalacij v Ex coni z obnovo certifikata Ex cona, puhala CČN, agregat za
pomoţno napajanje, zamenjava PH sonde na dotoku ČN, zamenjava dotrajane oxi sonde v
bazenu SBR2, zamenjava nivojskih sond 0-6m (2 kosa za sekvenčna bazena), zamenjava
vetrnic na mešalih – 2 kosa, zamenjava grelcev na Auma ventilih, - 5 kosov, zamenjava
fasadnih rozet za ventilatorje -10 kos, zamenjava in montaţa ventilatorjev v prostoru z Ex

cono, zamenjava pogona za transporter blata, obnova fasade zaradi premestitev naprav in
zaščita lesa na vencu strehe ČN. Skupna vrednost predvidenih del znaša 19.627 €.
Plan drugih dejavnosti in storitev, ki niso gospodarska javna sluţba
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je predvideti sredstva za vzdrţevanje katastra javne
infrastrukture, izvajanje javnih pooblastil za lokalne skupnosti, sredstva za pokrivanje
neizterljivih okoljskih dajatev. Skupna vrednost predvidenih sredstev znaša 8.885 €.
15007 in 15008 SUBVENCIONIRANJE CENE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VODA
V lastno ceno GJS morajo biti vključeni vsi stroški izvajanja GJS, vključno z najemnino, ki
mora zajemati najmanj amortizacijo in obresti za posojila, če je bila gospodarska javna
infrastruktura financirana z najemom posojil. Občina Kriţevci mora v letu 2013 zagotoviti
subvencije v višini 211.100 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST – 320.370 € oz. 7,31 %
16029003 Prostorsko načrtovanje
16012 PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE
Končno plačilo izdelave OPN občine Kriţevci v znesku 4.800 € zapade v letu 2013. Ker je na
območju Občine Kriţevci prisotna Natura 2000 je bilo konec leta 2011 izdelano izdelano
okoljsko poročilo v okviru celovite presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt.
Predvideni znesek za izdelavo okoljskega poročila v okviru CPVO za OPN znaša dodatnih
20.000 € in 6.200 € za izdelavo podrobnega prostorskega načrta.
Za tiskanje brošur v zvezi z delavnico študentov arhitekture, ki je potekala v letu 2012, se
planira 2.130 €, za posodabljanje programa z podatki GURS pa 1.000 €.

16039001 Oskrba z vodo
16003 VODOOSKRBA
 Sredstva v višini 5.500 € so namenjena za analize pitne vode na vaških vodnjakih, za
plačilo po pogodbi za odgovorno osebo za vaške vodnjake v skladu s Pravilnikom o
pitni vodi ter plačilo vodnega povračila za rabo vode.
 Za vzdrţevanje hidrantnega omreţja je planiranih 2.000 €.
 Za vzdrževanje katastra javne infrastrukture (GIS) ter izvajanje javnih pooblastil
(izdaja soglasij in mnenj) je planiranih 4.400 €

Oskrba s pitno vodo – občasno investicijsko vzdrţevanje po objektih in
napravah ter namenih
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena na postavki občasno investicijsko
vzdrţevanje po objektih in napravah ter namenih na oskrbi s pitno vodo naslednja
investicijska vzdrţevanja: vzdrţevanje transformatorske postaje ČP Lukavci (deleţ) ter
odprava pomanjkljivosti na TP, rezerviran je znesek za nepredvidena nujna investicijsko
vzdrţevalna dela. Skupni znesek znaša 5.047 EUR.
Oskrba s pitno vodo – Nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena naslednje investicije na skupnih
objektih in napravah: rekonstrukcija telemetrije na vseh vodovodnih objektih in napravah,
filter peska AMIAD, veliki servis na ČP Lukavci, regulacijsko – reducirni ventil v ČP
Lukavci, potopne črpalke Grundfos v vodnjakih V3, V4, centralni vodnjak, tlačne črpalke
Grundfos ČP Lukavci, zamenjava kondenzatorjev – kompenzator jalove moči ČP Lukavci,
klorirna naprava ČP Lukavci, pretokomerilci Endres+Hauser (V3, V4, c.v., skupni izhodni
pretok). Skupna vrednost del, ki pripada Občini Kriţevci znaša 12.015 EUR.
Sanacija vodovoda v naselju Iljaševci
Ob izgradnji kanalizacije v Iljaševcih je predvidena rekonstrukcija vodovoda na lokacijah ki
sovpadajo z kanalizacijo. Tako je predvidena skupna dolţina cca. 1.176 m rekonstruiranega
vodovoda. Ocenjena vrednost del znaša 76.000 €.
Rekonstrukcija vodovoda v Logarovcih zaradi nizke globine vodovoda in premestitev
vodovoda iz obdelovalnih površin, ter poglobitev cevi pri gasilskem domu v Logarovcih –
skupaj 11.700 €.
Vzdţevanje vrtin vezanih na sistem "C"
Občina Kriţevci je solastnik vrtin v Segovcih in Apačah, ki so sestavni del vodovodnega
sistema »C«. Tako je do prevzema investicije v upravljanje s strani JPP d.o.o. občina dolţna
sofinancirati vzdrţevanje vrtin v znesku 777 € na leto.
Nakup licenc oz. programske in strojne opreme za kataster javne infrastrukture (GIS)
Občina Kriţevci mora izvajalcu javne sluţbe zagotoviti ustrezno programsko in strojno
opremo za vzpostavljanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture oskrba s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode) Tako znaša deleţ te storitve za
Občino Kriţevci 4.797,57 €.
SUBVENCIONIRANJE CENE OSKRBE S PITNO VODO
Občina Kriţevci mora v letu 2013 zagotoviti subvencijo cene na področju vodooskrbe v višini
2.450 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16015 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC
V letu 2012 se je pristopilo k prvi fazi obnove tlakovcev na pokopališču. V letu 2013 se
predvideva zamenjava še preostalega dela tlakovca na pokopališču v velikosti cca. 435 m2
komplet z zamenjavo obstoječega tampona. Ocenjena vrednost del je 28.400 €.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16009 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne zadeve,
geodetske
zadeve…)
Za geodetske posnetke in dokumentacijo, izmeritve in parcelacije zemljišč je planirano
12.000 €

16069002 Nakup zemljišč
16011 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Za odkupe zemljišč so planirana sredstva v višini 75.000 €. Plan prodaje in nakupa
občinskega premoţenja je izkazan in obrazloţen v Načrtu prodaje in zamenjave ter
nakupa občinskega stvarnega in finančnega premoţenja, ki je sestavni del proračuna,
občinski svet pa ga mora sprejeti kot posamični akt, ki je podlaga za načrtovan nakup
premoţenja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO – 33.195 € oz. 0,76 %
Predpisi, ki opredeljujejo dejavnost področja in naloge občine na področju zdravstva:
 Zakon o lokalni samoupravi;
 Statut občine
 Zakon o zdravstveni dejavnosti
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Osnovna naloga občine na področju zdravstva je, da skrbi za razvoj osnovne zdravstvene
dejavnosti in zagotavlja ustrezne prostorske in kadrovske pogoje. Da bi občina izvajala svoje
osnovne naloge na tem področju, mora iz proračunskih sredstev zagotoviti ustrezna finančna
sredstva.
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER
Za leto 2013 je javni zavod Zdravstveni dom Ljutomer pripravil predlog za prizidavo in
nadzidavo objekta nujne medicinske pomoči, ki bo tudi prijavljen na razpis Ministrstva za
zdravje. Projekt obsega dodatnih 270 m2 uporabnih površin, ki bi omogočal ureditev dodatnih
ambulant ter drugih potrebnih prostorov za obravnavo pacientov, večnamenski prostor za
predavanja ter sestanke zaposlenih ter pisarniške prostore (s tem bi se sprostilo pritličje, ki bi
bilo namenjeno izključno medicinski obravnavi). Ocenjena vrednost investicije znaša
360.000 €, od tega se pričakuje sofinanciranje Ministrstva v višini 45.900 €, sofinanciranje
občine Ljutomer v višini 35.667 €, občina Kriţevci 10.395 €, občina Razkriţje 3.893,40 €
občina Verţej 4.044,60 € ter Zdravstveni dom Ljutomer 260.100 €.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17005 SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

V letu 2012 je bil podpisan aneks k Pogodbi o ustanovitvi konzorcija za zagotovitev
finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu, na podlagi katerega
posamezna članica konzorcija prispeva sredstva v višini najmanj 0,50 € na prebivalca,
kar pomeni za občino Križevci 1.800 €.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17003 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV
BREZ PRIHODKOV
Programska klasifikacija uvršča prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe pod
področje zdravstva. Do leta 2006 so ti izdatki bili uvrščeni v področje sociale.
Občine so na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZZS – UPB Ur.l. RS 20/04) dolţne plačevati prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje za drţavljane Republike Slovenije stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Zakonska podlaga za plačilo tega
prispevka je v 48. členu omenjenega zakona, ki določa vire za prispevke za zavarovanje za
primer bolezni in poškodb (obvezno zdravstveno zavarovanje): V skladu s tem členom
plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje zavarovancev iz 21. točke 15. člena zakona
občina, kjer ima brezposelna oseba stalno prebivališče.
Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
(Ur.l. RS št. 77/96, 33/ 98 in 83/98) plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja
zavarovanja v mesecu).
Število oseb, ki jim plačujemo prispevek variira iz meseca v mesec, vendar pa v povprečju
plačujemo prispevek za 40 oseb mesečno.
Za plačilo prispevka se planira 18.000 €.
1709002 Mrliško ogledna služba
17004 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Občina je dolţna pokrivati stroške mrliško ogledne sluţbe in sanitarne obdukcije v skladu s
137. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne sluţbe. Obdukcije
odrejajo zdravniki glede na vzrok smrti, zato na količino mrliških ogledov nimamo nobenega
vpliva, račune pa smo dolţni plačevati.
Za mrliško ogledno sluţbo se planira 3.000 € .

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE103.342 € - 2,36 %
Pregled predpisov, ki poleg Zakona o lokalni samoupravi urejajo področje in opredeljujejo
naloge občine za delovanje področja:
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
 Zakon o varstvu kulturne dediščine;
 Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih;
 Zakon o vojnih grobiščih;
 Zakon o knjiţničarstvu;
 Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti;






Zakon o medijih;
Zakon o društvih;
Zakon o športu
ostali podzakonski predpisi in predpisi občine.

1802 Ohranjenje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18021 OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV
Za obnovo vaških kapelic je planiranih 2.000 € sredstev vasi.

1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18005 NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER
Občina je dolţna sofinancirati nabavo knjig v višini 50%, ostalih 50% zagotavlja Ministrstvo
za kulturo.
Za nakup knjig v Splošni knjiţnici Ljutomer bo občina Kriţevci v letu 2013 prispevala svoj
deleţ v višini 2.500 € .
18006 FINANCIRANJA DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER
Podlaga za planiranje sredstev za dejavnost knjiţnice je osnutek finančnega plana knjiţnice za
leto 2013, ki je bil izdelan na podlagi kriterijev, meril in izhodišč za planiranje proračunske
porabe za leto 2013. Skupni odhodek je planiran v višini 38.827 €
Splošna knjiţnica Ljutomer je javni zavod, ki ga je z odlokom ustanovila Občina Ljutomer
2004 (reorganizirani Zavod za kulturo in izobraţevanje Ljutomer)
Splošna knjiţnica zagotavlja oz. opravlja knjiţnično dejavnost za potrebe občin UE Ljutomer,
v skladu z mreţo splošnih knjiţnic v Sloveniji. Pogoji in način opravljanja dejavnosti se na
podlagi Sporazuma o premoţenjsko delitveni bilanci določijo s pogodbo. Financiranje
knjiţnice je določeno od 51. do 57. člena Zakona o knjiţničarstvu. Dejavnost knjiţnice se
financira iz javnih sredstev, plačil uporabnikov storitev in s prodajo blaga na trgu in drugih
virov.
Z javnimi sredstvi se pokrivajo:
 stroški za plače;
 materialni stroški za delo;
 nakup knjiţničnega gradiva in
 nakup in vzdrţevanje prostorov in opreme.
Sredstva za izvajanje javne sluţbe knjiţnice zagotavlja ustanovitelj in drugi pogodbeni
partnerji na podlagi pogodbe na osnovi programa dela in finančnega načrta, pripravljenega v
skladu s 36. členom zakona o knjiţničarstvu. Če občina ne izpolnjuje obveznosti iz naslova
financiranja dejavnosti knjiţnic, sproţi minister, pristojen za kulturo postopke v skladu s
predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo.
Občina Kriţevci planira v proračunu za leto 2013 naslednje izdatke za izvajanje knjiţnične
dejavnosti:


za plače in dodatke zaposlenim 29.630 €




za prispevke
za blago in storitve

4.317 €;
4.880 € ;

18039003 Ljubiteljska kultura
18001 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMA JSLKD LJUTOMER
Za sofinanciranje programa Javnega sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območne
izpostave Ljutomer, ki deluje za območje vseh občin UE Ljutomer, se planirajo sredstva v
višini 905 € .
Glavna naloga sklada je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). Letno
izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti občin na osnovi javnega razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sklepa
z izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov, organizira ali zagotavlja
pomoč občinam pri izvedbi kulturnih prireditev. Med prioritetnimi nalogami sklada je tudi
skrb za izobraţevanje na področju ljubiteljske kulture.

18003 DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI
V letu 2013 so namenjena za delovanje kulturnih društev, ki imajo sedeţ v občini Kriţevci
sredstva v skupni višini 6.840 € .
Sredstva se razdelijo na osnovi letnega razpisa na podlagi Pravilnika o financiranju društev na
področju ljubiteljske kulture v občini Kriţevci.
Kulturnemu društvu Kriţevci bo občina Kriţevci sofinancirala nakup folklornih oblek v višini
1.500 €
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18007 IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA
Stroški za občinsko glasilo so planirani v višini 2.300 € .

18039005 Drugi programi v kulturi
18009 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE KRIŽEVCI
Za to postavko so planirana sredstva v višini 7.850 € . Gre za stroške ogrevanja, električne
energije,zavarovalne premije, tekočega vzdrţevanja.
1804 Podpora posebnim skupinam:

18049001 Programi veteranskih organizacij
18012 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ
V ta namen so planirana sredstva za leto 2013 v višini 570 €.
18049004 Programi drugih posebnih skupin
18011 SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV KRIŽEVCI
V letu 2012 se planirajo sredstva za dotacijo za redno delovanje v višini 760 €.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Občina Kriţevci skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu na podlagi Zakona o športu
(Ur.l. št. 29/98) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. št. 24/00).
Javni interes v športu, ki bi ga naj uresničevala lokalna skupnost, obsega naloge lokalnega
pomena v vseh segmentih športa, zlasti pa na področju:
-športne vzgoje (športna vzgoja otrok, mladine in študentov),
-športne rekreacije,
-kakovostnega športa
-vrhunskega športa in
-športa invalidov.
Na podlagi 3. člena Zakona o športu Občina Kriţevci uresničuje javni interes športa tako:
-da zagotavlja sredstva za izvedbo nalog v vseh segmentih športa, še zlasti na področjih, ki so
omenjeni v prejšnjem odstavku;
-da spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti;
-da načrtuje, gradi in vzdrţuje lokalno pomembne športne objekte.
V občini Kriţevci imamo sprejet Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Kriţevci, ki je bil
pripravljen v skladu z Zakonom o športu in nacionalnim programom športa v RS. Pravilnik
določa pogoje, način in postopek delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje športne dejavnosti
zagotavlja proračun občine Kriţevci na podlagi javnega razpisa, katerega pripravi in vodi
Športna zveza Kriţevci. Po sprejemu proračuna za leto 2013, ko je znana višina sredstev za
sofinanciranje programov športa, se razdelijo sredstva športnim društvom občine Kriţevci na
podlagi pogodb s posameznimi društvi.
Za ta namen se planirajo v proračunu za leto 2013 sredstva:

18013 DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI –3.300 € ;
18014 ŠPORTNE PRIREDITVE
Za stroške športnih prireditev, ki se odvijajo v okviru občine Kriţevci (športnik leta…) se
planira 800 € .

18015 NAGRADE UDELEŽENCEM KONJSKE DIRKE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Za nagrade udeleţencem konjske dirke Občine Kriţevci v sklopu praznovanja občinskega
praznika se namenja 1.200 € .
18016 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE KRIŽEVCI
Za delovanje športnih društev je planirano 9.950 €.
Stroški koriščenja telovadnice v OŠ Kriţevci za sezono 2012/2013 (čiščenje, el. energija…)
znašajo cca 1.800 € (delo opravljajo čistilke v OŠ v okviru povečanega obsega del). Del
stroškov bodo pokrivali uporabniki telovadnice, 500 € pa bo pokrivala občina, v kolikor ne bo
odobren program javnih del.

18018 ŠPORT V OŠ KRIŽEVCI
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti
(otroci, ki obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Iz proračuna Občine Kriţevci bomo sofinancirali tudi organizacijo, izvedbo in udeleţbo na
šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in drţavni ravni na podlagi
letne pogodbe s Športno zvezo Ljutomer, preko katere otroci OŠ Kriţevci sodelujejo na teh
tekmovanjih.
Za te športne dejavnosti se v proračunu za leto 2013 planira 1.810 €.
18022 KATEGORIZIRAN ŠPORT V OBČINI KRIŽEVCI
Za kategoriziran šport je planiranih 1.600 €. (Klub borilnih veščin Herkul)

18059002 Programi za mladino
18019 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI V DRUŠTVIH, KI DELAJO Z MLADIMI
V letu 2013 se planirajo sredstva v višini 300 €.
18020 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za
redno delovanje pravtako upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko
vzdrţevanje športnih objektov. V letošnjem proračunu se za ta namen predvideva 7.490 € .
Za ureditev ŠRC (vsako leto dve društvi po 4-letnem investicijskem planu)je namenjenih
5.340 € in za nabavo opreme 1.000 €.

19 IZOBRAŢEVANJE- 1,393.888€ oz. 31,82 %
Gre za obseţno področje proračunske porabe, za katerega mora zagotavljati občina materialne
in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.
Zakoni, ki urejajo ta področja in opredeljujejo naloge občine so :
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja
 Zakon o vrtcih

 Zakon o osnovni šoli
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 Zakon o glasbeni šoli
 Zakon o izobraţevanju odraslih
 Zakon o gimnaziji
 Zakon o lokalni samoupravi
Za izvajanje zakonov so sprejeti številni podzakonski predpisi, uredbe in pravilniki.
Osnovna naloga občine na področju izobraţevanje je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih
pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraţevanja , izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami, izobraţevanja odraslih in
glasbenega šolstva.
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih je občina dolţna za otroško varstvo zagotavljati
sredstva za:
 Razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na
to v kateri vrtec so vključeni. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in
druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi,
materialni stroški,stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in
stroški prehrane. Občina krije po zakonu 20% cene.
 Razliko med 80% cene in polno ceno programov, ki jo plačajo starši
 Za pokrivanje investicijskega vzdrţevanja opreme in prostorov
 Za investicije

V proračunu za leto 2013 so v ta namen planirana sredstva v višini 482.800 €.
19001 DEJAVNOST VRTCA KRIŢEVCI (plačilo razlike med ceno progr.in plačili staršev)
Vrtcu Kriţevci bomo morali v letu 2012 glede na plačilo razlike med plačili staršev in polno
ekonomsko ceno, ki jo je s sklepom določil občinski svet občine Kriţevci, zagotoviti
410.000 € odvisno od plačilne sposobnosti staršev.
Ena delavka izpolnjuje v naslednjem letu pogoje za upokojitev. Stroški odpravnine niso
predmet ekonomske cene vrtca, zato se v proračunu posebej zagotavlja 4.600 €
19002 in 19003 ZUNANJI VRTCI
V 7 vrtcih izven občine Kriţevci je vključenih 12 otrok iz naše občine. Tudi za te otroke
moramo plačevati razliko med plačili staršev in ekonomsko ceno.
V ta namen je planiranih 63.000 € .
19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI
Za investicijsko vzdrţevanje v vrtcu je namenjenih skupaj 2.000 € (nakup mehkih podlog ob
zunanjih igralih, pleskanje ograje na zunanjih terasah)
1903 Primarno in sekundarno izobraţevanje
V skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraţevanja je občina dolţna
zagotavljati za delovanje in razvoj osnovnega izobraţevanje sredstva za:
 Plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne, glasbene šole in šole s
prilagojenim programom (ogrevanja, voda, elektrika, komunala, zavarovanje opreme









in objektov, tekoče vzdrţevanje opreme in prostor in razne storitve, nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča…);
Prevoze učencev v osnovne šole, če so od šole oddaljeni več kot 4 km in pa za prevoze
učencev, ki hodijo v šole po nevarnih poteh in jutranje ter popoldansko varstvo
vozačev;
Investicijsko vzdrţevanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim
šolam;
Sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom
(fakultativni pouk, topla prehrana otrok, šola v naravi, zgodnje učenje tujega jezika,
računalništvo in druge nad standardne programe, ki jih predlaga svet staršev, svet šole
in potrdi občinski svet);
Sredstva za nadomestilo stroškov amortizacije za osnovne in glasbene šole ter šole s
prilagojenim programom;
Investicije v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraţevanje odraslih;
Osnovno izobraţevanje odraslih

19039001 Osnovno šolstvo
19009 MATERIALNI STROŠKI V OŠ KRIŽEVCI
Za pokrivanje materialnih stroškov se planira 51.300 € . Sredstva so namenjena pokrivanju
stroškov ogrevanja, elektrike, komunale, zavarovanja objektov in odgovornosti, tekočega
vzdrţevanja in ostalih stroškov za objekte in prostore OŠ Kriţevci. Porabo sredstev šola
vsako leto izkaţe v poročilu o finančnem poslovanju in planira v okviru svojega finančnega
plana.
Sredstva za materialne stroške za izvajanje programa, izobraţevanje, nakup učil in učnih
pripomočkov, zdravniške preglede zaposlenih , šoli zagotavlja drţava. Ta sredstva dobi šola
letno glede na število otrok in število oddelkov.
Za zavarovanje objekta in opreme šole in vrtca se planira 8.000 €.
19011 DODATNI PROGRAMI V OŠ KRIŽEVCI
Občina ţe vsa leta financira izvajanje programa – delo z nadarjenimi učenci, eko šola ter
pokriva stroške prevoza otrok na plavalni tečaj.
V proračunu 2013 so ti izdatki planirani v višini 2.700 € .
19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI
Za investicije in investicijsko vzdrţevanje je namenjenih 11.700 € in sicer:
Priprava šolskih prostorov iin obnova parketa v učilnicah prvega razred-3.000 €; nabava
računalniške opreme za računovodstvo-1.200 €; obnova tuš kabin v telovadnici šole –1.500 €;
interaktivni projektorji in ostala računalniška oprema – 6.000 €.
Projektna in investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo OŠ Kriţevci
V letu 2012 je bila naročena projektna in investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo
Osnovne šole Kriţevci. Tako se je naročil projekt za izvedbo gradbenih del s posnetkom
obstoječega stanja, izračunom gradbene fizike, elektro in strojnih instalacij za sanacijo
kotlovnice in podobno. Naročila se izdelava investicijske dokumentacije z izdelavo prijave
na razpis za pridobitev sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada. Vrednost vseh del znaša
27.103,06 €

Ureditev elektro instalacij v OŠ Kriţevci
Po odločbi elektroenergetskega inšpektorja je potrebno zaradi dotrajanosti, v starem delu
Osnovne šole Kriţevci, izvesti kompletno rekonstrukcijo elektro instalacij. Tako se je v letu
2012 pripravila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo elektro instalacij. Predračunska
vrednost vseh del znaša 84.412 €. V ta znesek so zajeta gradbena dela (brez sliko pleskarskih
del), elektroinstalacije in nadzora nad gradnjo ter pridobitev potrebne dokumentacije o
izvedbi.
Energetska sanacija OŠ Kriţevci
V letu 2012 je Občina Kriţevci pristopila k pripravi dokumentacije za energetsko sanacijo
Osnovne šole Kriţevci. Tako je predvidena kompletna rekonstrukcija kotlovnice s
spremembo energenta. Tako se bo ogrevanje vršilo na bio maso in ne več na kurilno olje.
Predvidena je kompletna sanacija toplotnih mostov, izvedba kompletnega toplotnega ovoja
stavbe in toplotna sanacija stropov. Vrednost del po tekočih cenah znaša z vštetim DDV
759.193,28 EUR. Od tega se bodo v letu 2013 izvedla dela v vrednosti 569.394,96 € od česar
je deleţ Občine Kriţevci 94.899,16 EUR, v letu 2014 pa še preostanek del v skupni vrednosti
189.798,32 EUR od tega deleţ Občine Kriţevci 31.633,05 EUR. Preostanek sredstev se
sofinancira iz Evropskega kohezijskega sklada.
V vrednost del so zajeta vsa gradbena dela ter nadzor nad gradnjo.
19016 MATERIALNI STROŠKI V OŠ CVETKO GOLAR
Za pokrivanje tekočih materialnih stroškov v podruţnični šoli s prilagojenim programom se
namenja 3.020 € .
19039002 Glasbeno šolstvo
19019 PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI LJUTOMER
Za programske stroške v Glasbeni šoli Ljutomer občina Kriţevci planira 10.500 €.

1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19010 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Občina bo v letu 2013 zagotovila sredstva za financiranje 0,80 kuharice (pokrivanje stroškov
za plačo in druge prejemke, prispevek na plačo) v višini 9.060 € . S tem se zniţa cena zajtrka,
druge malice in kosila za učence.
19014 SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI
Za pomoč staršem pri plačilu stroškov šole v naravi se planirajo sredstva v višini 300 €.

19018 REGRESIRANJE ŠOLSKIH PREVOZOV UČENCEV
Za regresiranje prevozov učencev v šolo planiramo sredstva v višini 125.000 € .

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če
je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec ima pravico do
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v
prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu
ugotovi, da je ogroţena varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnega prevoza imajo pravico
tudi učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, če je
tako določeno v odločbi o usmeritvi.
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, je
sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolţna
zagotavljati občina.
Prevoz otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, izvaja v skladu s pogodbo Avtobusni
promet Murska Sobota. Prevoznik je bil izbran na podlagi izvedenega javnega razpisa za
zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov.
Prevoznik Gaube Ivan na osnovi pogodbe izvaja prevoze otrok na linijah, kjer avtobusi ne
vozijo, ter vozi otroke v osnovno šolo Cvetko Golar v Ljutomer.
S pričetkom šolskega leta 2009/2010 ena učenka obiskuje oddelek s prilagojenim programom
na OŠ IV. v Murski Soboti in občina je dolţna kriti stroške prevoza. V šolskem letu
2010/2011 pa je pričel 1 učenec šolanje v Zavodu za gluhe in naglušne v Mariboru.

19069003 Štipendije

19020 ŠTIPENDIJE IN ŠTUDIJSKE POMOČI
Za pomoč študentom je planiranih skupno 10.000 € . ki se razdelijo po Pravilniku o študijskih
pomočeh.
19021 ČLANARINA USTANOVI dr.ANTONA TRSTENJAKA
Letna članarina v štipendijski ustanovi za leto 2013 za našo občino znaša 500 € .

20 SOCIALNO VARSTVO – 149.739 € oz 3,42 %
Naloge občin na področju socialnega varstva so opredeljene z naslednjimi zakonskimi
predpisi:
 Zakon o socialnem varstvu
 Stanovanjski zakon
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
 Zakon o Rdečem kriţu Slovenije
 Zakon o lokalni samoupravi

Na osnovi 99. člena Zakona o socialnem varstvu občina zagotavlja in financira naslednje
storitve na področju socialnega varstva:
 pravice druţinskega pomočnika (pravico do druţinskega pomočnika ima polnoletna
oseba s teţko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna teţko gibalno ovirana oseba,
ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb);
 pomoč druţini na domu, najmanj v višini 50% cene storitve (socialna oskrba
upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba
na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo);
 pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina za upravičence denarnega dodatka za
socialno stanovanje). Ta pravica je določena v Stanovanjskem zakonu, merila pa
določena v ZSV.
 stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec
delno ali v celoti oproščen plačila, ker sam ali njegovi druţinski člani ne morejo
zagotoviti plačila oskrbe v domovih ostarelih ter v posebnih domovih za odrasle.
Upravičenci socialno varstvenih storitev in njihovi zavezanci so dolţni plačati vse po Zakonu
o socialnem varstvu opravljene storitve, razen storitev socialne preventive, storitev
druţinskega pomočnika, prve socialne pomoči in institucionalnega varstva v socialno
varstvenih zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence brezplačne. Prejemniki
denarne pomoči, kot edinega vira preţivljanja, in prejemniki nadomestila za invalidnost
po zakonu o druţbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb so oproščeni
plačila vseh storitev razen storitev institucionalnega varstva po 16. členu ZSV. Vlada RS
je predpisala merila, po katerih so upravičenci delno ali v celoti oproščeni plačila storitev ter
določila olajšave za upravičence do institucionalnega varstva in storitve pomoči na domu.
V skladu s 100. b členom ZSV lahko upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, uveljavlja
oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu in plačila storitev v zavodu za odrasle, po
spremembi ZSV pa tudi stroškov druţinskega pomočnika le, če dovoli zaznambo prepovedi
odsvojitve in obremenitve nepremičnin v korist občine. Kadar višina sredstev, ki jih je občina
poravnala za upravičenca iz prejšnjega odstavka, preseţe dvakratno ocenjeno vrednost
nepremičnin po sodnem cenilcu, lahko občina prične postopek prodaje v skladu s predpisi, ki
urejajo izvršbo in zavarovanje.
Način določanja in višino cen ter oprostitve določajo podzakonski akti, ki jih je izdal minister
za delo , druţino in socialne zadeve in vlada RS. Najpomembnejša na tem področju sta:
1. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Ur.l RS št. 36/02)

2. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
(Ur.l. RS 38/02)
Merila za določanje obsega storitev in sredstev za naloge občine na področju socialno
varstvenih storitev določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
Centri za socialno delo opravljajo naloge, ki so jim poverjene z zakonom ter naloge, ki jih
centrom nalagajo drugi predpisi.
Sredstva, ki jih moramo iz občinskega proračuna namenjati za socialo vsako leto naraščajo
hitreje kot potrebna sredstva za ostale dejavnosti in hitreje kot obseg primerne porabe. Zlasti
se nam je obseg sredstev na tem področju povečal po letu 2005, ko je bila v skladu z ZSV
uvedena pravica do druţinskega pomočnika. Ta pravica naj bi bila uvedena kot obveznost

občin namesto osebne pomoči na domu, vendar se je takoj na začetku uvedbe pravice
izkazalo, da bo morala občina za izvajanja pravice DP zagotavljati znatno višja sredstva.
20029001 Drugi programi v družini
20010 POMOČ V DRUŽINI
Za enkratno pomoč ob rojstvu otroka bo občina namenila skupno 4.500 € sicer 150,00 € po
novorojencu.

20049002 Socialno varstvo invalidov
20001 FINANCIRANJE DRUŽINSKEGA POMOČNIKA
Pravico do dodelitve druţinskega pomočnika je socialno varstvena pravica, ki jo je na novo
uvedel in opredelil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu /Ur.l. RS
2/2004). Pravica je namenjena polnoletnim osebam s teţko motnjo v duševnem razvoju in
teţko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
ţivljenjskih potreb in imajo status invalida. Tako ima invalidna oseba poleg tega, da ji je
zagotovljeno celodnevno institucionalno varstvo v eni izmed oblik tega varstva, moţnost, da
namesto tega ostane doma in ji je v domačem okolju zagotovljena primerna oskrba. Oviranost
oz. motnjo in potrebo po pomoči ugotavljajo posebne komisije.
Druţinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in je
brezposelna.Je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od
polnega.
Druţinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba,
oziroma eden od druţinskih članov invalidne osebe.
Odločbe o določanju pravice do druţinskega pomočnika izdajajo krajevno pristojni Centri za
socialno delo na podlagi odločitve posebne komisije.
Druţinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini , ki znaša
trenutno bruto 660,74 € mesečno in se usklajuje vsako leto s 1. januarjem. Na ta znesek je
potrebno obračunati in plačati še 9,01% prispevkov delodajalca. Občina mora plačati tudi
prispevke od razlike do minimalne plače. Planira se letni strošek v višini 13.000 €.
DP je prijavljen kot zaposlena oseba na CSD, delno plačilo pa mu obračunava in nakazuje
občina.
Občine, ki so morale prevzeti stroške za DP, naj bi po trditvah Ministrstva za delo druţino in
socialno delo to finančno obveznost prevzele namesto nudenja osebne pomoči, ki so jo
financirale pred tem iz sredstev primerne porabe.
Ustavno sodišče je drţavi naloţilo, da do konca leta uredi financiranje. Pripravljena je
sprememba ZSV, ki naj bi razbremenila občine. V letu 2007 je prišlo do bistvenih sprememb
na področju uveljavljanja pravic v zvezi z DP, zaradi katerih je ena oseba odstopila do
nudenja pomoči invalidni osebi kot DP, hkrati pa je tudi nekaj več prihodkov proračuna iz
tega naslova. Dne 28.01.2007 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah
ZSV, ki v 37. členu določa, da invalidna oseba pisno izjavo dovoli, da se dodatek v času, ko
ji pomoč nudi druţinski pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje pravi DP. S
tem je občina pridobila nekaj več prihodkov .
Od 28.01.2007 se pravice do DP dodatno financirajo s sredstvi invalidne osebe do višine
njene plačilne sposobnosti in s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Tako se ugotavlja
plačilna sposobnost enako kot pri doplačilu storitve pomoči na domu. Če ima upravičenec
nepremičnine, mu občina zagotavlja pravico do DP samo pod pogojem, da podpiše izjavo, da

dovoli zaznambo pravice odsvojitve premoţenja v korist občine. Zavezanec, ki je hkrati DP,
ni dolţan prispevati k plačilu pravic DP.
Občina Kriţevci trenutno plačuje 1,5 druţinskega pomočnika. Na osnovi 44. člena Zakona o
financiranju občin, drţava občinam, katerih stroški za DP v tekočem letu presegajo 0,35%
njihove primerne porabe, po preteku proračunskega leta zagotovil dodatna sredstva v višini
razlike nad tem obsegom.

20049003 Socialno varstvo starih
20002 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV
Za doplačilo oskrbe občanov občina namenja v letu 2013 85.000 € . Občina trenutno
doplačuje domsko oskrbo za 15 občanov (Dom starejših Rakičan -1, Dom starejših občanov
Ljutomer-5, DOSOR-3, Dom Lukavci-6). Doplačilo občine je odvisno od plačilne
sposobnosti oskrbovanca, katero ugotavlja in izračunava na osnovi Pravilnika in Metodologije
Center za socialno delo Ljutomer. Če ima upravičenec nepremičnine, se občina vpiše z
vkniţbo v zemljiško knjigo z zaznambo prepovedi odtujitve lastnine. Po smrti oskrbovanca si
občina s prodajo teh nepremičnih povrne stroške za oskrbo.

20003 STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV
Za stroške storitve javne sluţbe- neposredna socialna pomoč je planirano 23.290 €, kar je
odvisno od števila uporabnikov te storitve in od njihove plačilne sposobnosti Ob koncu leta
2012 so v občini 3 uporabniki storitve pomoči na domu. Do konca leta 2012 je bil izvajalec
javne sluţbe Center za socialno delo Ljutomer..

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20004 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN
Za subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih za tiste upravičence, ki na podlagi
vloge in podatkov o socialnem stanju ne zmorejo pokrivati najemnine v celoti planiramo
10.000 €
20005 ENKRATNE SOCIALNE POMOČI MATERIALNO OGROŽENIM
Občinski svet občine Kriţevci je na seji v mesecu novembru 2009 sprejel Pravilnik o
dodeljevanju socialnih pomoči materialno ogroţenim. Tako je namenjenih 4.000 € za
pokrivanje pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, enkratne socialne pomoči socialno ogroţenim
zaradi izgube zaposlitve, smrti v druţini…

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20006 FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Za financiranje delovanja občinskih in medobčinskih društev na področju
socialnega varstva je planiranih 800 €
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije ima v planu nabavo novega prilagojenega vozila
za prevoz invalidnih oseb, ker je sedanjo vozilo dotrajalo. Za sofinanciranje se v proračunu
planira 500 €
20007 PROGRAM »VARNA HIŠA«
V letu 2013 se planirajo sredstva v višini 1.095 € .
20008 FINANCIRANJE DELOVANJA OORK LJUTOMER
Za stroške dela zaposlene koordinatorke vseh krajevnih odborov Rdečega kriţa v občini
Kriţevci, na OORK v Ljutomeru bo občina Kriţevci v letu 2013 namenila 5.154 € .
V letu 2009 je Območno zdruţenje pristopilo k nakupu novih poslovnih prostorov s
skladiščem (bivši prostori prodajalne Mercator v Ljutomeru na Kajuhovi ulici). Nakupna cena
je 87.000. Območno zdruţenje je v letu 2010 najelo pri SKB banki dolgoročno posojilo za
dobo 7 let, z mesečno anuiteto 1.100 €. Tako mesečni deleţ občine Kriţevci znaša 211,75 €,
letni strošek pa 2.400 €.

23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
V skladu s funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih odhodkov spadajo stroški oblikovanja
proračunske rezerve v področje socialne varnosti.
V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah mora občina v proračunu zagotoviti sredstva
za proračunsko rezervo. Del sredstev se izloča v rezervo vsak mesec, dokončno pa mora biti
rezervni sklad oblikovan po zaključnem računu. V proračunsko rezervo se izloča del skupno
doseţenih prihodkov, največ do višine 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč kot so:potres, poplava, zemeljski plaz, sneţni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, ţled, pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljive človeške ali ţivalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok,
s katerim se sprejema občinski proračun, odloča ţupan, na predlog za finance pristojnega
organa občinske uprave in o uporabi obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo višino, določeno z odlokom o
proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
V letu 2013 se planirajo sredstva v višini 1.000 €.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolţevanje
Na podlagi kreditne pogodbe z EKO skladom, j.s. št. 221032-32/2005 z dne 05.09.2005 in
Dodatka št. 1 h pogodbi št. 221032-32/2005 z dne 13.02.2006 Je bil 21.12 2006 črpan zadnji
obrok odobrenega kredita za namen izgradnje primarnega povezovalnega kanala NoršinciLukavci. Doba odplačevanja je še 9 let.
Za odplačilo glavnice v letu 2013 je namenjenih 20.920 €
Za odplačilo glavnice pri NLB za kredit najet v letu 2008 za izgradnjo kanal. Sistema
Lukavci, Bučečovci in kanalizacijo Bučečovci II:-Stara nova vas, v letu 2012 je planiranih
18.160 €

22004 PLAČILO OBRESTI KREDITOV
Za plačilo obresti za najete kredite je na osnovi podatkov iz amortizacijskega načrta odplačila
dolga v letu 2013 planirano 8.950 €
22005 STROŠKI VODENJA KREDITA
Za stroške v zvezi z vodenjem kreditne obveznosti so planirani izdatki v višini 500 € .

PU 5000 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD OBČINE
KRIŢEVCI

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST – 43.540 € oz. 1,0 %
Sredstva proračunskega stanovanjskega sklada občine Kriţevci se vodijo znotraj celotnega
proračuna občine Kriţevci, vendar zaradi laţjega evidentiranja namenskih prihodkov in
odhodkov se vodi kot neposredni proračunski uporabniki proračuna, na posebnem
stroškovnem mestu.
Edini vir prihodka stan. sklada so najemnine za neprofitna stanovanja v lasti občine Kriţevci,
ter 2 kupnini za stanovanja. V koliko sredstva v tekočem letu niso porabljena, se kot
namenska sredstva prenesejo v proračun naslednjega leta. Iz teh sredstev se financira:
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ
Na podlagi predloga Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer, ki je upravljavec
stanovanj Občine Kriţevci, se izvedejo potrebne investicije. Predlog obravnava Odbor za
stanovanjske potrebe občine Kriţevci, potrdi pa ga občinski svet.
V proračunu 2013 se planirajo za ta namen sredstva v višini 20.000 € .
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16005 TEKOČE UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPROFIT.STANOVANJ
Za stroške upravljanja s stanovanji, stroške upravljanja z najemnino (izterjave, izvršbe…),
stroški deratizacije, pokrivanje stroškov elektrike za prazna stanovanja, stroški zavarovalnih
premij… je planirano v proračunu 22.000 €.
16006 in 16007
Za obveznost do Stanovanjskega sklada RS ter Slovenske odškodninske druţbe je planirana v
višini 330 €.
16008 DRUGI STROŠKI POVEZANI Z DELOVANJEM SKLADA
Zajeti so stroški oglaševanja razpisov za dodelitev praznih neprofitnih stanovanj, stroški
odvetnikov, notarjev, rubeţev… v skupni višini 1.210 €.

PU 6000 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Skupni strošek inšpektorata za leto 2013 je 34.820 € oz. 0,80 % celotnih odhodkov.
06008 SREDSTVA ZA PLAČE IN MATER. STR. INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI
Inšpektorat predstavlja na osnovi sprejetega odloka skupno sluţbo občine za opravljanje
posameznih nalog občinske uprave. Naloge delodajalca opravlja sedeţna občina, v našem
primeru občina Ljutomer. Ostale občine, ki so soustanoviteljice, v finančnem načrtu svoje
občinske uprave na posebni proračunski postavki in ustreznem podprogramu prikaţejo le svoj
deleţ sredstev za financiranje skupne občinske uprave, ki ga skladno z odlokom nakaţejo
sedeţni občini.
Skupni materialni stroški in stroški za plače inšpektorja in redarjev po odloku znaša za našo
občino 34.820 €. V letu 2013 je predvidena plača za šest javnih usluţbencev (inšpektor štirje
redarji in administrator), ter tudi plača za 7 mesecev za drugega inšpektorja.

06009 INVESTIC. ODHODKI INŠPEKTORJA IN REDARJEV
Za investicijske odhodke je planiranih 2.000 €.( nakup strojne in programske računalniške
opreme, nakup pisarniškega pohištva)
Osnova je sprejeti Odlok in spremembe odloka o medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.

Poraba po področjih v odstotkih: (skupne obveznosti proračuna 2013 – 4.418.942,30€)
01 POLITIČNI SISTEM –
02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA04 SKUPNE ADMIN. SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE06 LOKALNA SAMOUPRAVA –
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH –
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST –
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI –
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO –
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIKACIJE14 GOSPODARSTVO IN TURIZEM
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE –
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNAL. DEJAV. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO –
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE –
19 IZOBRAŢEVANJE –
20 SOCIALNO VARSTVO –
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA –
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI –

61.400 € - 1,39 %
4.980 € - 0,11 %
32.850 € - 0,74 %
207.518 € - 4,70 %
76.270€ - 1,73 %
300 € - 0,01 %
25.500 € - 0,58 %
49.100 € - 1,11 %
826.888 € - 18,71 %
120.228 € - 2,72 %
913.305 € - 20,67 %
363.910 € - 8,24 %
33.195 € - 0,75 %
103.342 € - 2,34 %
1,393.888 € 31,53 %
149.739 € - 3,39 %
48.530 € - 1,10 %
8.000 € -

0,18 %

POLITIČNI SISTEM

EKONOMSKA IN FISKALNA POL

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
LOKALNA SAMOUPRAVA

120.228

OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED
DOGODKIH
NOTRANJE ZADEVE IN VARNO

363.910
33.195

TRG DELA IN DELOVNI POGOJ

103.342
913.305

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN

PROMET, PROMETNA INFASTR
IN KOMUNIKACIJE
1.393.888
GOSPODARSTVO

826.888

49.100
300
25.500

149.739
48.530

76.270
207.518

8.000
61.400
32.850

4.980

VAROVANJE OKOLJA IN NARAV
DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVAN. KOMUNAL. DEJAV
ZDRAVSTVENO VARSTVO

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADN
ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLG

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

POVZETEK INVESTICIJ V LETU 2013 (NRP 2013)
06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV
V letu 2013 se planira 1.000 € za nakup računalniške opreme.
0703001 IN 07039002 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŢARNA VARNOST
Za nabavo opreme CZ je namenjenih 3.500 €
Za nabavo opreme in porabo poţarne takse so planirani prihodki v višini 8.000 €. Izvede se
razpis s sofinanciranjem s strani društev. OGZ Kriţevci naredi plan nabave opreme po
društvih .
V letu 2013 se po dolgoročnem investicijskem planu OGZ Kriţevci sredstva namenijo za
sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme za 22.800 €

13008 VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ
Predvideva se dobava še enega igrala v vaškem jedru in sicer kompleta gugalnic. Ocenjena
vrednost igrala je 1.800 €.
13002 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN
CESTNE INFRASTRUKTURE
Za investicijsko vzdrţevanje mostov, propustov je namenjenih 5.000 €
13005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE
INFRASTRUKTURE PO VASEH
Rekonstrukcija javnih poti v Iljaševcih
Ob izgradnji kanalizacije v Iljaševcih je predvidena sočasno tudi rekonstrukcija obstoječih
asfaltnih javnih poti . Zaradi dotrajanosti asfaltnih površin in posledično zaradi izgradnje
kanalizacije ne bo več omogočena normalna prevoznost cest. Zato je predviden poseg nujen
za zagotavljanje varnega prometa na omenjenih javnih poteh. V naselju Iljaševci je
predvidena rekonstrukcija javnih poti v dolţini 2.500m, vrednost del pa je ocenjena na
348.448 €.
Ureditev dostopne ceste in hodnika za pešce z javno razsvetljavo do pokopališča
Predvidena je rekonstrukcija javne poti proti pokopališču v Kriţevcih v skupni dolţini cca.
270 m. Predvidena je tudi izgradnja enostranskega hodnika za pešce z javno razsvetljavo.
Ocenjena vrednost del znaša 124.140 EUR , od tega se predvideva sofinanciranje v znesku
80.000 EUR z naslova 23. člena Zakona o financiranju občin.
Rekonstrukcija javne poti pri AMD Kriţevci
Predvideno je dokončanje ceste pri AMD-ju v Kriţevcih in asfaltiranje javne poti pri hišnih
številkah Kriţevci 1D in 81A. Ocenjena vrednost del znaša 30.000 €.
Rekonstrukcija priključka javne poti na drţavno cesto R2-439- »cesta Jelen Lukavci«
Javna pot Lukavci Gomile-Ključarovci je kategorizirana javna pot. Ker je zemljišče na
katerem poteka cesta v zasebni lasti , je treba urediti lastništvo v skladu z Zakonom o cestah
(Uradni list RS, št. 109/2010).
€Obstoječa javna pot poteka tako rekoč preko dvorišča stanovanjske hiše Lukavci 2. Zaradi
prometne varnosti je boljša rešitev rekonstrukcija celotnega priključka javne poti na drţavno
cesto R2-439. S tem bo doseţena večja varnost tako lastnikov stanovanjske hiše in
gospodarskega objekta, kot tudi vseh ostalih udeleţencev v prometu. Z rekonstrukcijo
priključka bo pridobljena tudi nova, varnejša dostopna pot tudi za podjetje Tondach Slovenija
d.o.o., ki ima na tem območju svoj obrat, kot tudi za vse prebivalce zaselka Gomile.
Obstoječi priključek bi se rekonstruiral tako, da bi se prestavil severno od obstoječe
stanovanjske hiše Lukavci 2 in se tako izognil dvorišča. S tem bi se pridobila ustrezna
preglednost kriţišča in ustrezni zavijalni radii za kmetijske stroje, dostavna vozila in
prebivalce Gomil. Dolţina rekonstruiranega dela je cca 180 m. Investicijo bi sofinancirali
podjetje Tondach, lastnik stanovanjske hiše Lukavci 2 in občina. Deleţ občine je ocenjen na
49.900 €.

Sanacija mostu v Stari novi vasi
Na obstoječi poljski poti v Stari novi vasi je prišlo do delne porušitve obstoječega mostu. Po
ogledu obstoječega stanja je bilo ugotovljeno, da je najprimernejša rešitev kompletna rušitev
obstoječega mostu in zamenjava s škatlastim propustom enakih dimenzij. Ocenjena vrednost
del znaša 8.500 €.
Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije občinskih cest v Vučji vasi
V letu 2014 je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreţja v Vučji vasi. Predvidene trase
kanalizacijskega omreţja potekajo ali v obstoječih cestah ali v cestnem svetu. Obstoječe ceste
so preozke (2,5m-2,7m)z neurejenim odvodnjavanjem. Zato je predvidena izdelava projektov
za izvedbo z izdelanim konceptom odvodnjavanja za vse javne poti, ki se bodo obnavljale v
sklopu izgradnje kanalizacijskega omreţja. Vrednost dokumentacije znaša 8.400 €.
13012 INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE IN GRADNJA DRŢAVNIH CEST
Ocenitev in nakup zemljišč potrebnih za izgradnjo R2-439
Po izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo drţavne ceste R2-439 z izgradnjo
hodnikov za pešce je potrebno pristopiti k ocenitvi zemljišč in pripravi dokumentacije za
odkup zemljišč, potrebnih za celovito izvedbo projekta. Tako se predvideva v letu 2013
pričetek aktivnosti za ocenitev in nakup zemljišč potrebnih za gradnjo, ki se bo postopoma
nadaljevala predvidoma do leta 2015. Vrednost del v letu 2013 je ocenjena na 50.000 EUR.
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev pločnikov ali kolesarske steze ter sanacijo
cestišča ob regionalki R2-439 Berkovci-Logarovci-Grabe-Lukavci v dolţini 9,2 km vrednosti
po pogodbi 83.500 €.
V skladu s podpisanim protokolom za sanacijo cestišča in izgradnjo kolesarske steze oz.
pločnika ob celotni R2-439, med Ministrstvo za promet RS, DARS-om in Občino Kriţevci je
bila dolţna Občina Kriţevci v letu 2011 zagotoviti projektno dokumentacijo. Znesek
projektne dokumentacije se bo po dogovoru poračunal pred izgradnjo posameznega odseka v
delitvenim sporazumom, ki je v skladu z Zakonom o cestah. Predvidena je izdelava projektne
dokumentacije po odsekih v posameznem naselju. V strnjenih delih naselja je predviden
klasičen pločnik z robniki ter izvedba javne razsvetljave. Obveza javne razsvetljave je
določena v skladu z Zakonom o cestah, kjer je določeno, da v kolikor se gradi pločnik znotraj
strnjenega dela naselja je izgradnja javne razsvetljave obvezna. Izven naselja je predvidena
izgradnja kolesarske steze izven nivoja ceste. V letu 2012 po izvedeni reviziji projekta naj bi
bil izdan končni račun v višini 25.000 €, ker pa dela niso bila dokončana, se sredstva za
dokončno plačilo prenašajo v proračun 2013.
14003 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
DOBAVA ŠOTORA (PRLEK FEST)
Skupaj z občino Ljutomer in občino Verţej smo uspešno kandidirali na razpisu LAS Prlekija
z naslovom:Koordinacija, dvig kakovosti in vključevanje prireditev v turistično ponudbo
prleškega podeţelja pod akronimom PRLEKFEST.
Cilji projekta so dvig kakovosti prireditev,v vključevanje kulturne in etnološke dediščine ter
lokalne kulinarike, izboljšanje trţenja ter vključevanje v turistično ponudbo podeţelja. Tako
bomo prispevali k ohranjanju in razvoju kulturne in etnološke dediščine, povečanju
prepoznavnosti in moţnosti trţenja produktov podeţelja na območju LAS Prlekija.

Projekt je vreden 92.580 €, višina nepovratnih sredstev je 56,01 %. Deleţ sofinanciranja naše
občine je 31.977,50 € in zajema nabavo šotora za prireditve (samo občina Kriţevci in Verţej),
promocijo in obveščanje javnosti, izvedba prireditev, priprava, oblikovanje in tisk kataloga
promocijskega kataloga, izvedba delavnic in splošni stroški.
NABAVA PRIKOLICE ZA SHRANJEVANJE ŠOTORA
Za razvoz in shranjevanje priredit. šotora se planira nabava prikolice v vrednosti 10.000 €.
UREDITEV GAJŠEVSKEGA JEZERA
Občina Kriţevci se je v letu 2012 prijavila na čezmejni projekt IPA Slovenija_Hrvatska
»Dobra voda za vse«, kjer so vodilni partner Medţimurske vode. Naša občina v tem projektu
pripravlja razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom z uporabo ekoremediacij, potem
pripravlja projektno dokumentacijo za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v petih vaseh naše občine in postavitev učnega poligona o delovanju
rastlinskih čistilnih naprav in ekoremediacij ob Gajševskem jezeru.
Pravtako smo se prijavili na 6. Javni poziv Evropskega sklada za regionalni razvoj s
projektom »Izgradnja murske kolesarske poti«. V tem projektu naša občina ne nastopa samo z
izgradnjo kolesarske poti ob reki Muri, ampak predvsem z izdelavo projektne dokumentacije
na podlagi ideje za Gajševsko jezero z okolico. Deleţ tega projekta je tudi investicijski
(izgradnja sprehajalne poti okrog jezera).
Kar se tiče Gajševskega jezera, smo z občino Ljutomer podpisali Pismo o nameri, kjer občini
izraţata svojo namero sodelovanja pri investiciji za ureditev Gajševskega jezera. V proračunu
smo namenili nekaj denarja 10.000 € za ureditev trase, kjer bo potekala sprehajalna pot okrog
jezera.

IZGRADNJA MURSKE KOLESARSKE POTI - FAZA I.
Regionalna razvojna agencija Mura je vodilni partner v projektu pri izvajanju katerega pa kot
pridruţene članice sodelujejo tudi občine Apače, Gornja Radgona, Verţej in Kriţevci .
V sklopu projekta je predvidena izgradnja in ureditev naslednjih prometnih odsekov po
posameznih projektnih partnericah:
Občina Apače: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolţini
580 m; ureditev obstoječe makadamske poti v dolţini 420 m; postavitev dveh info.
tabel;
Občina Gornja Radgona: izgradnja in ureditev kolesarske poti (asfaltiranje
makadamske poti) v dolţini 245 m; izgradnja makadamske kolesarske poti na
obrambnem nasipu v dolţini 2.960 m; prometna ureditev poti.
Občina Verţej: izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolţini
3.661 m; ureditev makadamske kolesarske poti v dolţini 43 m; prometna ureditev poti.
Občina Kriţevci: izdelava idejnih projektov za sanacijo in ureditev Gajševskega
jezera; izgradnja makadamske kolesarske poti na obrambnem nasipu v dolţini 353 m.
Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Deleţ Občine Kriţevci je v letu
2013 437,85 € ter v letu 2014 12.379,25 €.

15001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ
KOMUNALNIH ODPADKOV
Za zbirno sortirni center odpadkov v Puconcih (CERO Puconci) mora občina Kriţevci na
podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju CEROP v letu 2013 zagotoviti 27.455 €.
Sanacija divjega odlagališča v Borecih za ŠRC Boreci
V Občini Kriţevci je kot eno izmed največjih divjih odlagališč evidentirano divje odlagališče
za ŠRC Boreci. Občina Kriţevci se dogovarja s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS o
sofinanciranju tega divjega odlagališča. Po grobi oceni je velikost divjega odlagališča cca
4.000 m3 odpadnega materiala. Ocenjena vrednost sanacijskih del znaša cca. 60.0000 €. Od
tega bi Občina Kriţevci financirala dela v vrednosti 51% oz. 30.600 €.

15004 IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN SČN
Fekalna kanalizacija Vučja vas in Iljaševci
Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije v Iljaševcih in sicer izgradnja sekundarnih
gravitacijskih vodov v dolţini 2.350 m, 200 m tlačnega voda ter dve prečrpališči. V investiciji
je zajet tudi strokovni nadzor ter izdelava varnostnega načrta ter izvedba koordinacije varstva
pri delu. Z investicijo se je občina v letu 2012 prijavila na razpis za pridobitev sredstev iz EU
sklada za regionalni razvoj. Izvedba kanalizacije se planira v letu 2013 v vasi Iljaševci
(ocenjena vrednost brez DDV je 442.241,60 € (od tega deleţ SVLR 319.278 €, lastni deleţ
občine 122.963,60 €) in v letu 2014 v Vučji vasi ocenjena vrednost brez DDV je 636.527,57
€ )od tega deleţ SVLR 453.839,09, lastni deleţ občine 182.688,48 €).
Izgradnja rastlinske čistilne naprave v Kokoričih
Predvidena je izgradnja pilotne rastlinske čistilne naprave do 10 populacijskih enot. Ocenjena
vrednost del na podlagi idejne zasnove (Limnus d.o.o.) znaša 29.240 €. V ceno je zajeta
izgradnja kanalizacijskega omreţja v dolţini cca. 135m, izgradnja čistilne naprave ter vsa
potrebna projektna dokumentacija.
Izdelava projektne dokumentacije PGD;PZI za kanalizacijo Logarovci, Kokoriči
Na podlagi operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode je občina Kriţevci
dolţna z kanalizacijskim omreţjem opremiti še del naselja Logarovci. Smotrno je, da se
istočasno, kot se bo gradila oz. rekonstruirala drţavna cesta R2-439, gradi tudi kanalizacijsko
omreţje. Zato je potrebno naročiti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja za izgradnjo kanalizacijskega omreţja od naselja Logarovci do naselja Kokoriči.
Ocenjena vrednost projektne dokumentacije znaša 17.000 €
Odvajanje odpadne vode-občasno investicijsko vzdrţevanje
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je predvideni rezervirani znesek za nepredvidena
nujna investicijsko vzdrţevalna dela. Znesek znaša 2.500 €.
Odvajanje odpadne vode-nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena naslednje investicije na skupnih
objektih in napravah: zamenjava akumulatorjev za pomoţno napajanje krmiljenja na vseh
prečrpališčih, zamenjava nivojskih sond za Č9, Č10 in Č11, zamenjava APV – avtom.
ponovni vklop za vsa PČP – dotrajani, zamenjava plovnih stikal in pritrditev z inox pločevino

na vseh prečrpališčih kanalizacije, zamenjava usmernikov za napajanje krmilja
kanalizacijskih prečrpališč od Č4 – Č 14 (230V/12V)Zamenjava prenapetostnih odvodnikov
tipa C, zamenjava nivojskih sond za Č4, Č6 in Č8, ureditev in umeritev tesnosti obstoječega
tlačnega voda preko AC in snemanje v Vučji vas – ocena. Skupna vrednost predvidenih del
znaša 37.020 €.
Čiščenje odpadne vode-občasno investicijsko vzdrţevanje
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena na postavki občasno investicijsko
vzdrţevanje po objektih in napravah ter namenih na oskrbi s pitno vodo naslednja
investicijska vzdrţevanja: menjava leţajev, zobnikov na pogonu dekanterja, vzdrţevanje
transformatorske postaje CČN (deleţ) ter odprava pomanjkljivosti na TP CČN. Predvideni je
rezervirani znesek za nepredvidena nujna investicijsko vzdrţevalna dela. Skupni znesek znaša
2.686 €.
Čiščenje odpadne vode-nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena naslednje investicije na objektih in
napravah: zamenjava ščetk v napravi predčiščenja, zamenjava filtrov za napravo mehanskega
predčiščenja,obnovitev centrifuge, črpalke vhodnega črpališča, črpalke za prečrpavanje blata,
obnovitev elektroinštalacij v Ex coni z obnovo certifikata Ex cona, puhala CČN, agregat za
pomoţno napajanje, zamenjava PH sonde na dotoku ČN, zamenjava dotrajane oxi sonde v
bazenu SBR2, zamenjava nivojskih sond 0-6m (2 kosa za sekvenčna bazena), zamenjava
vetrnic na mešalih – 2 kosa, zamenjava grelcev na Auma ventilih, - 5 kosov, zamenjava
fasadnih rozet za ventilatorje -10 kos, zamenjava in montaţa ventilatorjev v prostoru z Ex
cono, zamenjava pogona za transporter blata, obnova fasade zaradi premestitev naprav in
zaščita lesa na vencu strehe ČN. Skupna vrednost predvidenih del znaša 19.627 €.

16012 PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE
Končno plačilo izdelave OPN občine Kriţevci v znesku 4.800 € zapade v letu 2013. Ker je na
območju Občine Kriţevci prisotna Natura 2000 je bilo konec leta 2011 izdelano izdelano
okoljsko poročilo v okviru celovite presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt.
Predvideni znesek za izdelavo okoljskega poročila v okviru CPVO za OPN znaša dodatnih
20.000 € in 6.200 € za izdelavo podrobnega prostorskega načrta.

16003 VODOOSKRBA

Oskrba s pitno vodo – občasno investicijsko vzdrţevanje po objektih in
napravah ter namenih
Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena na postavki občasno investicijsko
vzdrţevanje po objektih in napravah ter namenih na oskrbi s pitno vodo naslednja
investicijska vzdrţevanja: vzdrţevanje transformatorske postaje ČP Lukavci (deleţ) ter
odprava pomanjkljivosti na TP, rezerviran je znesek za nepredvidena nujna investicijsko
vzdrţevalna dela. Skupni znesek znaša 5.047 €
Oskrba s pitno vodo – Nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo

Po planu Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so predvidena naslednje investicije na skupnih
objektih in napravah: rekonstrukcija telemetrije na vseh vodovodnih objektih in napravah,
filter peska AMIAD, veliki servis na ČP Lukavci, regulacijsko – reducirni ventil v ČP
Lukavci, potopne črpalke Grundfos v vodnjakih V3, V4, centralni vodnjak, tlačne črpalke
Grundfos ČP Lukavci, zamenjava kondenzatorjev – kompenzator jalove moči ČP Lukavci,
klorirna naprava ČP Lukavci, pretokomerilci Endres+Hauser (V3, V4, c.v., skupni izhodni
pretok). Skupna vrednost del, ki pripada Občini Kriţevci znaša 12.015 €
Sanacija vodovoda v naselju Iljaševci
Ob izgradnji kanalizacije v Iljaševcih je predvidena rekonstrukcija vodovoda na lokacijah ki
sovpadajo z kanalizacijo. Tako je predvidena skupna dolţina cca. 1.176 m rekonstruiranega
vodovoda. Ocenjena vrednost del znaša 76.000 €.
Rekonstrukcija vodovoda v Logarovcih zaradi nizke globine vodovoda in premestitev
vodovoda iz obdelovalnih površin, ter poglobitev cevi pri gasilskem domu v Logarovcih –
skupaj 11.700 €.

Vzdţevanje vrtin vezanih na sistem "C"
Občina Kriţevci je solastnik vrtin v Segovcih in Apačah, ki so sestavni del vodovodnega
sistema »C«. Tako je do prevzema investicije v upravljanje s strani JPP d.o.o. občina dolţna
sofinancirati vzdrţevanje vrtin v znesku 777 € na leto.
Nakup licenc oz. programske in strojne opreme za kataster javne infrastrukture (GIS)
Občina Kriţevci mora izvajalcu javne sluţbe zagotoviti ustrezno programsko in strojno
opremo za vzpostavljanje in vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture oskrba s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode) Tako znaša deleţ te storitve za
Občino Kriţevci 4.797,57 €.
16015 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC
V letu 2012 se je pristopilo k prvi fazi obnove tlakovcev na pokopališču. V letu 2013 se
predvideva zamenjava še preostalega dela tlakovca na pokopališču v velikosti cca. 435 m2
komplet z zamenjavo obstoječega tampona. Ocenjena vrednost del je 28.400 €.

16009 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne zadeve,
geodetske
zadeve…)
Za geodetske posnetke in dokumentacijo, izmeritve in parcelacije zemljišč je planirano
12.000 €

16011 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Za odkupe zemljišč so planirana sredstva v višini 75.000 €. Plan prodaje in nakupa
občinskega premoţenja je izkazan in obrazloţen v Načrtu prodaje in zamenjave ter
nakupa občinskega stvarnega in finančnega premoţenja, ki je sestavni del proračuna,

občinski svet pa ga mora sprejeti kot posamični akt, ki je podlaga za načrtovan nakup
premoţenja.
17001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER
Za leto 2013 je javni zavod Zdravstveni dom Ljutomer pripravil predlog za prizidavo in
nadzidavo objekta nujne medicinske pomoči, ki bo tudi prijavljen na razpis Ministrstva za
zdravje. Projekt obsega dodatnih 270 m2 uporabnih površin, ki bi omogočal ureditev dodatnih
ambulant ter drugih potrebnih prostorov za obravnavo pacientov, večnamenski prostor za
predavanja ter sestanke zaposlenih ter pisarniške prostore (s tem bi se sprostilo pritličje, ki bi
bilo namenjeno izključno medicinski obravnavi). Ocenjena vrednost investicije znaša
360.000 €, od tega se pričakuje sofinanciranje Ministrstva v višini 45.900 €, sofinanciranje
občine Ljutomer v višini 35.667 €, občina Kriţevci 10.395 €, občina Razkriţje 3.893,40 €
občina Verţej 4.044,60 € ter Zdravstveni dom Ljutomer 260.100 €.

17005 SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV
V letu 2012 je bil podpisan aneks k Pogodbi o ustanovitvi konzorcija za zagotovitev
finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu, na podlagi katerega
posamezna članica konzorcija prispeva sredstva v višini najmanj 0,50 € na prebivalca,
kar pomeni za občino Križevci 1.800 €.
18003 DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI
Kulturnemu društvu Kriţevci bo občina Kriţevci sofinancirala nakup folklornih oblek v višini
1.500 €

18020 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za
redno delovanje pravtako upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko
vzdrţevanje športnih objektov. V letošnjem proračunu se za ta namen predvideva 7.490 € .
Za ureditev ŠRC (vsako leto dve društvi po 4-letnem investicijskem planu)je namenjenih
5.340 € in za nabavo opreme 1.000 €.

19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI
Za investicijsko vzdrţevanje v vrtcu je namenjenih skupaj 2.000 € (nakup mehkih podlog ob
zunanjih igralih, pleskanje ograje na zunanjih terasah)
19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI
Za investicije in investicijsko vzdrţevanje je namenjenih 11.700 € in sicer:
Priprava šolskih prostorov iin obnova parketa v učilnicah prvega razred-3.000 €; nabava
računalniške opreme za računovodstvo-1.200 €; obnova tuš kabin v telovadnici šole –1.500 €;
interaktivni projektorji in ostala računalniška oprema – 6.000 €.
Projektna in investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo OŠ Kriţevci

V letu 2012 je bila naročena projektna in investicijska dokumentacija za energetsko sanacijo
Osnovne šole Kriţevci. Tako se je naročil projekt za izvedbo gradbenih del s posnetkom
obstoječega stanja, izračunom gradbene fizike, elektro in strojnih instalacij za sanacijo
kotlovnice in podobno. Naročila se izdelava investicijske dokumentacije z izdelavo prijave
na razpis za pridobitev sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada. Vrednost vseh del znaša
27.103,06 €
Ureditev elektro instalacij v OŠ Kriţevci
Po odločbi elektroenergetskega inšpektorja je potrebno zaradi dotrajanosti, v starem delu
Osnovne šole Kriţevci, izvesti kompletno rekonstrukcijo elektro instalacij. Tako se je v letu
2012 pripravila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo elektro instalacij. Predračunska
vrednost vseh del znaša 84.412 €. V ta znesek so zajeta gradbena dela (brez sliko pleskarskih
del), elektroinstalacije in nadzora nad gradnjo ter pridobitev potrebne dokumentacije o
izvedbi.
Energetska sanacija OŠ Kriţevci
V letu 2012 je Občina Kriţevci pristopila k pripravi dokumentacije za energetsko sanacijo
Osnovne šole Kriţevci. Tako je predvidena kompletna rekonstrukcija kotlovnice s
spremembo energenta. Tako se bo ogrevanje vršilo na bio maso in ne več na kurilno olje.
Predvidena je kompletna sanacija toplotnih mostov, izvedba kompletnega toplotnega ovoja
stavbe in toplotna sanacija stropov. Vrednost del po tekočih cenah znaša z vštetim DDV
759.193,28 EUR. Od tega se bodo v letu 2013 izvedla dela v vrednosti 569.394,96 € od česar
je deleţ Občine Kriţevci 94.899,16 EUR, v letu 2014 pa še preostanek del v skupni vrednosti
189.798,32 EUR od tega deleţ Občine Kriţevci 31.633,05 EUR. Preostanek sredstev se
sofinancira iz Evropskega kohezijskega sklada.
V vrednost del so zajeta vsa gradbena dela ter nadzor nad gradnjo.

20006 FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije ima v planu nabavo novega prilagojenega vozila
za prevoz invalidnih oseb, ker je sedanjo vozilo dotrajalo. Za sofinanciranje se v proračunu
planira 500 €

20008 FINANCIRANJE DELOVANJA OORK LJUTOMER
V letu 2009 je Območno zdruţenje pristopilo k nakupu novih poslovnih prostorov s
skladiščem (bivši prostori prodajalne Mercator v Ljutomeru na Kajuhovi ulici). Nakupna cena
je 87.000. Območno zdruţenje je v letu 2010 najelo pri SKB banki dolgoročno posojilo za
dobo 7 let, z mesečno anuiteto 1.100 €. Tako mesečni deleţ občine Kriţevci znaša 211,75 €,
letni strošek pa 2.400 €.

16004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ
Na podlagi predloga Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer, ki je upravljavec
stanovanj Občine Kriţevci, se izvedejo potrebne investicije. Predlog obravnava Odbor za
stanovanjske potrebe občine Kriţevci, potrdi pa ga občinski svet.
V proračunu 2013 se planirajo za ta namen sredstva v višini 20.000 € .

06009 INVESTIC. ODHODKI INŠPEKTORJA IN REDARJEV
Za investicijske odhodke je planiranih 2.000 €.( nakup strojne in programske računalniške
opreme, nakup pisarniškega pohištva)

PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA
STVARNEGA PREMOŢENJA OBČINE KRIŢEVCI
V LETU 2013

December 2012

I.

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA

ZAPORE
DNA
ŠTEVIL
KA

OKVIRNA LOKACIJA

KATASTRS
KA OBČINA

1

LUKAVCI

2

PARCEL EZA
UREDITEV
LASTNINSKEGA
STANJA OB
IZGRADNJI LOKALNE
CESTE V LUKAVCIH
131/18

LUKAVCI

3

694

4

693

OKVIR
NA
VELIK
OST

PREDVID
ENA
SREDST
VA( V
EUR)
10.000

VRSTA
NEPREM
IČNINE

EKONO
MSKA
UTEMEL
JENOST

Stavbno,
delno
kmetijsko

Odkup
zemlje ob
izgradnji
ceste

14

1.300

stavbno

BORECI

4638

3.710,40

gozd

BORECI

8851

7.080,80

gozd

Odkup
zemljišča,
kjer je
črpališče
Razširitev
ŠRC z
izgradnjo
pešpoti in
trim steze
Razširitev
ŠRC z

5

6
SKUPAJ
II.

PARCELE ZA
UREDITEV
LASTNINSKEGA
STANJA OB IZGRADNJI
CESTE V
KLJUČAROVCIH
208/2 in 208/3

KLJUČAROV
CI

LOGAROVCI

18.000

4783

Stavbno,
delno
kmetijsko

izgradnjo
pešpoti in
trim steze
Odkup
zemlje ob
izgradnji
ceste

35.000
CA. 75.000

NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI

ZAPOREDNA
ŠTEVILKA

PARCELNA
ŠTEVILKA

1

408/24

KATASTRSKA
OBČINA IN ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE
BORECI

2

487/11

BORECI

3

408/21

BORECI

4

487/10

BORECI

5

487/9

BORECI

6

484/1

BORECI

7

484/6

BORECI

8

484/8

BORECI

9

484/10

BORECI

10

407/6

BORECI

11

407/15

BORECI

11

407/15

BORECI

METODA
RAZPOLAGANJA

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA

Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti
Po cenitveni
vrednosti

IN PREOSTNEK NEPRODANIH ZEMLJIŠČ IZ LETA 2012
PARC. ŠT.
750/0

KAT. OBČINA
BERKOVCI

POVRŠINA
8202

874/0

BERKOVCI

6138

640/0

KRAŠČI

766

1046/0

KRAŠČI

1369

643/0

KRAŠČI

200

1045/1

KRAŠČI

2379

NAČIN PRODAJE
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA

25/0

KRAŠČI

7509

642/0

KRAŠČI

2015

1044/1

KRAŠČI

2504
SKUPAJ

Pripravila:
Lidija Domanjko, univ.dipl.prav.
višja svetovalka I

NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
NEPOSREDNA
POGODBA
CA. 25.000 EUR

mag. Branko Belec
ţupan Občine Kriţevci

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih ZJU – UPB3 ( Uradni list RS, št.
63/97 in št. 65/08), župan Občine Križevci mag. Branko Belec prilaga naslednji
KADROVSKI NAČRT
OBČINE KRIŽEVCI
ZA LETI 2013 IN 2014
Število
zaposlenih na
dan
31.
december 2012

FUNKCIONARJI
ZAPOSLENI ZA
DOLOČEN ČAS
ZAPOSLENI ZA
NEDOLOČEN
ČAS
I.tarifni razred
II. tarifni razred
III. tarifni razred
IV. tarifni razred
V. tarifni razred
VI. tarifni razred
VII/1 in VII/2
tarifni razred
SKUPAJ

Predvideno
število
zaposlenih na
dan
31.
december 2013

Predvideno
število
zaposlenih na
dan
31.
december 2014

0
0

Predvideno
število
zaposlenih
na
dan
31.
december
iz
kadrovskega
načrta za leto
2012
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
2
1
2

0
0
0
0
2
1
2

0
0
0
0
2
1
2

0
0
0
0
2
1
2

5

5

5

5

OBRAZLOŽITEV:
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka
v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45.
člena Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko
stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za
obdobje dveh let. V skladu s 44. členom istega zakona sprejme predstojnik kadrovski
načrt, usklajen s sprejetim proračunom najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi
proračuna.
V skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih
načrtov ( Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 96/2009) je kadrovski načrt
sestavljen iz tabelarnega dela, pripravljenega na predpisanem obrazcu, in
obrazložitve.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki
obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke
zagotavljajo iz proračuna.
Dovoljeno število zaposlenih v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom vsebuje:
- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas po 72. členu Zakona o javnih uslužbencih,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno
odsotne javne uslužbence
S kadrovskim načrtom za leto 2012 je bilo predvideno 5 zaposlenih. Tudi dejansko je
bilo 5 zasedenih delovnih mest, vsi javni uslužbenci so zaposleni za nedoločen čas.
Zasedena so bila vsa delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom.
V letu 2012 smo omogočili opravljanje študentske prakse dvema študentkama in
opravljanje dijaške prakse enemu dijaku.
Kadrovski načrt za leto 2013 predvideva 5 zaposlenih, sistemiziranih pa je 6 delovnih
mest. Vseh 5 javnih uslužbencev je zaposlenih za nedoločen čas ( 2 zaposlena v V.
tarifnem razredu, 1 zaposleni v VI. tarifnem razredu in 2 zaposlena v VII/1 in VII/2
tarifnem razredu). Predvideno število zaposlenih je razvidno iz tabele.
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega
ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim
številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.
Kadrovski načrt se lahko spremeni v okviru tarifnih razredov zaradi morebitnih
prestrukturiranj delovnih mest, pridobitve višje izobrazbe že zaposlenih javnih
uslužbencev, katerih izobraževanje je v interesu delodajalca in premestitve.
Kadrovski načrt za leto 2014 predvideva enako število zaposlenih kot v letu 2013.

Pripravila:
Lidija Domanjko
višja svetovalka

mag. Branko Belec
ŽUPAN

