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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 politik
- ovrednoteni plan dela občine za posamezno leto.
V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi, predlaga proračun občine župan, sprejema pa ga občinski svet
z odlokom. Proračun je eden od ključnih orodij vsake občine oziroma njenega občinskega sveta.
Občina Križevci je na osnovi določil 18. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 46/99 in spremembe) za
pripravo proračuna za leto 2015 pripravila Navodila za pripravo proračuna občine Križevci za leto 2015, 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
2015. Ti so služili kot kvantitativna izhodišča za pripravo občinskih proračunov.
Način oblikovanja proračunov občin v Republiki 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
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 državnim 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. 11/2011-UPB4 in 110/11-ZDIU12)
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 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)
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS 94/07-UPR2,27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09,14/10- odl US,
51/10, 84/10-odl US in 40/12-ZUJF)
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega 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. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11);
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l.RS 57/05, 88/05-popr.,138/06 in
108/08)
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Ur.l. 60/06 in 54/10)
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2015

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega narta, občine upoštevajo Zakon o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 odl US, 40/12-ZUJF),
pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
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I.
SPLOŠNI DEL
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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 državnega 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 naložb,
Račun financiranja

A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
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 država) 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, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in
prebivalci, starejši od 65 let.)

Povprečnina –predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje
državnega proračuna. .
Trenutno še dogovora o povprečnini ni, zato smo upoštevali, višino, kot izhaja iz veljavnega Zakona o izvrševanju
proračunov za leto 2014 in 2015 in sicer 525 € na občana in je glede na leto 2014 (536 €) manjša za 2,1%.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Zajemajo se državljani 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 Križevci se za leto 2015 upošteva 3.541 prebivalcev (1. januar 2014)
Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino 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 države na prebivalca) in Ci (razmerje med
dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na
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prebivalca v celotni državi). Površina občin je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave RS, dolžina
lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste.
Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine in
delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Na podlagi teh deležev sta izračunana
koeficienta Mi (razmerje med deležem preb., mlajših od 15 let v posamezno občini in povprečjem deležev preb.,
mlajših od 15 let v državi) in Si (razmerje med deležem preb., starejših od 65 let v posamezni občini in povprečjem
deležev preb., starejših od 65 let v državi).
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 deleža, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61
ter spremenljivega deleža, 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 Križevci za leto 2015
525,00 EUR
(povpr/preb.)

x

3.541

(št. preb.)

x

1,050916

(povpreč. na preb. 525,00 EUR)

=

(vsota kor.kriter.)

1,953.679 EUR
(PRIMERNA PORABA 2015)

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. Ker v letu 2015 sredstva zbrane dohodnine do dosegajo
izračunane primerne porabe, občini pripada finančna izravnava v znesku 200.314 €
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 državi, indeks raznolikosti občin in število
prebivalcev v občini. Če je primeren obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad
15% zmanjša za 50%.
Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež
odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinam pa se
razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. Občini Križevci v letu 2015
pripada 1,753.365 € dohodnine.
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70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1.873.485 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 1.753.365 €
Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Ministrstvo za finance je v sredini januarja
letošnjega leta poslalo izračune primerne porabe, dohodnine, in finančno izravnavo, kot izhajajo iz veljavnega
Zakona o izvrševanju proračunov za leto 2014 in 2015. Planirani znesek temelji na veljavni povprečnini za leto
2015, ki znaša 525 € na občana in je glede na leto 2014 (536 €) manjša za 2,1%. Na osnovi veljavne povprečnine je
bila izračunana pripadajoča dohodnina v višini 1,753.365 € €.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 87.420 €
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premičnin in nepremičnin in se zaračunavajo v
določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi davki na spremembe
lastništva premoženja zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od
dogodkov, ki jih ni mogoče točno planirati. Največji delež predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 32.700 €
V to skupino davkov spadajo davki na posebne storitve in sicer davki na dobitke od iger na srečo in drugi davki na
uporabo blaga in storitev, kateri zajemajo okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda, občinske takse od fizičnih in pravnih oseb ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 399.060 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 312.960 €
Prihodki iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja zajemajo prihodke iz naslova udeležbe na
dobičku iz naslova obresti in prihodke od premoženja.
Planirani prihodki od udeležbe na dobičku se nanašajo na planirani dobiček KSP Ljutomer d.o.o v deležu
soustanoviteljstva Občine Križevci v ocenjeni višini 4.000 €. Prihodki od obresti so planirani v skupni višini 1.100 €
in se nanašajo na obresti od nočnih depozitov občine in obresti od vezanih trenutno prostih likvidnostnih sredstev.
V skupini prihodkov od premoženja največji delež predstavljajo najemnine od oddaje komunalne infrastrukture v
najem izvajalcem gospodarskih javnih služb v skupni višini 266.400 €, od tega oskrba s pitno vodo 36.000 €,
odvajanje odpadnih voda 171.000 €, čiščenje odpadnih voda 57.000€ ter zbiranje in odvoz odpadkov v višini 2.400
€. Ti prihodki so namenska sredstva in se uporabljajo za obnovo in vzdrževanje navedene infrastrukture.
Ostali prihodki v tej skupini so še prihodki od najemnine za stanovanja, najemnine za garaže, za zdravstveno
ambulanto v Križevcih, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (KSP Ljutomer), iz naslova podeljenih koncesij za
rudarsko pravico,...
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711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 2.500 €
Med takse in pristojbine spadajo upravne takse in pristojbine, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o
upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Za leto 2015 ocena temelji na podlagi
realizacije v preteklem letu.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 4.100 €
Zajeti so prihodki od denarnih kazni za prekrške, ki pripadajo občini, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora. Vsi ti prihodki so odvisni od inšpekcijskih nadzorov in izdanih odločb o kaznih.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Vrednost: 500 €
Prihodki od prodaje blaga in storitve so v letu 2015 predvideni v višini 500 €.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 79.000 €
Med druge nedavčne prihodke spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za
izvajanje določenih programov tekočega značaja, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
investicijskega značaja in drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 79.000 €.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 40.000 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 10.000 €
Prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja naj bi v letu 2015 bili v višini 10.000 € - to je del kupnine za
stanovanje, ki je bilo prodano v letu 2014 (del kupnine bo nakazan še v letu 2016).

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 30.000 €
Prihodki od prodaje zemljišč so v skladu s predlaganim Načrtom ravnanja z nepremičnin premoženjem Občine
Križevci za leto 2015.
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 1.794.120 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 594.205 €
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo:
7400- Sredstva iz državnega proračuna v skupni višini 94.489,20 €:
-za sofinanciranje tekočih programov in projektov skupaj 216.214 € in sicer:
-za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 14.500 €,
-za vzdrževanje gozdnih cest 1.400 €.
- pripadajoča finančna izravnava 200.314 €
- za sofinanciranje investicijskih projektov skupaj 269.793,22 € in sicer:
-požarna taksa 8.000 €
-sofinanciranje projekta "Oskrba s pitno vodo Pomurja, sistem C " 190.605,02 €
-sofinanciranje projekta "Dobra voda za vse" 11.776,20 €
-sofinanciranje projekta FUTUR - 600 €
-sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 58.812 € (19.604 € za leto 2014 ter 39.208 € za 2015)
7401- Prejeta sredstva iz proračunov drugih občin:
-sofinanciranje projekta PRLEKFEST (projekt je bil izveden v letu 2014) Občina Ljutomer 1.503,15 €, Občina
Veržej 3.006,30 €
-financiranje Občine Ljutomer po sporazumu za kritje materialnih stroškov otrok iz šolskega okoliša Grlava-ŠalinciKrištanci, ki obiskujejo OŠ Križevci v višini 2.700 €
-Občina Puconci -sredstva za najemnino CERO Puconci v višini 14.846 €
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
-sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje za javna dela v višini 26.000 €.
7403 Prejete sredstva iz javnih skladov
- prejeta sredstva iz Vodnega sklada za sistem C - 60.142,37 €

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Vrednost: 1.199.915 €
Prihodki skupine 741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU zajemajo prihodke, ki jih
občina prejme posredno iz proračuna EU iz državnega proračuna.
7412- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov:
-sofinanciranje projekta PRLEKFEST (projekt izveden v letu 2014) v višini 13.436,66 €
-sofinanciranje projekta FUTUR v višini 5.100 €
-sofinanciranje projekta MATIČNJAK (projekt izveden v letu 2014) v višini 6.285,52 €
7413-Prejeta sredstva iz državnega proračun iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada:
-sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja, sistem C v višini 1,080.094,94 €
-sofinanciranje projekta Dobra voda za vse v višini 94.997,70 €
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 594.197 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 107.000 €
V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, se na podlagi kadrovskega načrta v proračunu
za leto 2015 zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, za delovno uspešnost iz
naslova povečanega obsega dela ter druge izdatke zaposlenim javnim uslužbencem občinske uprave. Pri načrtovanju
sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in vsi veljavni
zakonski predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, regresa, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov
zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 15.825 €
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za posamezne vrste
obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih, se obračunajo v skupni višini 16,10% in sicer prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, prispevek za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%, prispevek za zaposlovanje 0,06% in prispevek za starševsko varstvo
0,10%.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 459.872 €
Izdatki za blago in storitve zajemajo širok krog izdatkov. Vključujejo vsa plačila za nabavo materiala in drugega
blaga ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, tekoče vzdrževanje občinskega premoženja
(zgradb, občinskih cest, gospodarske javne infrastrukture...), izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse
vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne
opreme, ki je razvrščena glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali
življenjsko dobo. Sem spadajo tudi stroški izobraževanja, plačila članom komisij in odborov, sejnine svetnikov,
članarine, plačila poštnih in bančnih storitev, izdatki za službena potovanja in plačila komunalnih storitev, stroški
povezani z zadolževanjem, dajatve, ki jih je občina dolžna plačevati na podlagi zakona in drugo.

403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 5.500 €
Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih posojil.

409 - Rezerve
Vrednost: 6.000 €
Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv in sicer splošno
proračunsko rezervacijo ter rezervo za naravne nesreče. Splošna proračunska rezervacija je določena v znesku 5.000
€ in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna, Rezerva za naravne nesreče je
oblikovana v višini 1.000 €.
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41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 1.273.256 €

410 - Subvencije
Vrednost: 256.000 €
Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom za
področje malega gospodarstva in v kmetijstvu, ter subvencije javnim podjetjem (JP Prlekija Ljutomer, kjer prodajna
cena storitev posamezne gospodarske javne službe ne pokriva vseh upravičenih stroškov na ravni posamezne
gospodarske javne službe).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 751.395 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za te transfere je značilno, da prejemniki le-teh občini
ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Gre za doplačila oskrbnih stroškov v
domovih za ostarele, doplačilo razlik v ceni v vrtcih, študijske pomoči, subvencioniranje stanarin, regresiranje
prevozov v osnovno šolo, enkratne socialne pomoči in drugo...

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 94.507 €
V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje
različnih društev in organizacij (javne ali privatne nevladne institucije) katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak
delovanje za dobrodelno, javno korist.
Financirajo se organizacije in društva s področja kulture, športa, turizma, kmetijstva in humanitarnega področja,
požarnega varstva, politične stranke...

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 171.354 €
V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj
ali soustanovitelj je Občina Križevci in jim je občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje, tekoči
transferi v sklad socialnega zavarovanja - izdatki za področje zdravstva iz naslova prispevkov za zdravstveno
zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni za delovanje javnih zavodov na
področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture,športa, mladine..., tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za
delovanje RRA Mura, za delovanje lokalne akcijske skupine LAS- programi LEADER, za projekt FUTUR.
Vsebinsko so tekoči transferi podrobno predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu
proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 2.427.742 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 2.427.742 €
V okviru te podskupine so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva. Sem
spadajo tudi stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov. Zajeti so odhodki, ki se nanašajo na investicije
s področja gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanj, področje urejanja prostora,
nakup zemljišč, stroški za izdelavo projektne dokumentacije ter nadzor in investicijski inženiring.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 167.390 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Vrednost: 99.860 €
V tem sklopu so zajeti odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije pravnim in fizičnim osebam - športna
društva, gasilska društva...

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 67.530 €
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za investicije, katere izvajajo javni zavodi (šole,
vrtci, ZD Ljutomer, OORK..).

SKUPAJ ODHODKI – 4,462.585 €
40 TEKOČI ODHODKI -

594.197 € - 13,30 %

41 TEKOČI TRANSFERI –

1,273.256 € - 28,50 %

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2,427.742 € 54,40 %

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

167.390 € - 3,80 %
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
Občina Križevci v letu 2015 nima planiranih finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 39.080 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 39.080 €
Na podlagi kreditne pogodbe z EKO skladom, j.s. št. 221032-32/0225 z dne 05.09.2005 in Dodatka št. 1 k
pogodbi z dne 13.02.2006 je bil 21.12.2006 črpan zadnji obrok odobrenega kredita za namen izgradnje primarnega
povezovalnega kanala Noršinci-Lukavci. Doba odplačevanja je še 7 let. Za odplačilo glavnice v letu 2015 je
planiranih 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, je v letu 2015 planiranih 18.160 €.
Ocena stanja zadolženosti občine Križevci na dan 31.12.2014

Kreditodajalec

Višina kredita

Eko sklad

313.739 €

146.411,48 €

Nova Ljubljanska banka

277.000 €

177.098,44 €

OCENA STANJA ZADOLŽENOSTI

Stanje zadolženosti

323.509,92 €

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
Je razlika med planiranimi prihodki in odhodki in znaša po planu za leto 2015 znaša
395.000 € . Pokriva se s sredstvi ostanka iz preteklega leta in s prihodki izkazanimi v računu finančnih terjatev in
naložb in računu financiranja (zaenkrat ocenjena vrednost-končni znesek prenosa bo znan po zaključnem računu za
leto 2014).
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II.
POSEBNI DEL
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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)
Proračunski uporabniki se delijo na:
 Neposredni proračunski uporabniki:
- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan in podžupan
- občinska uprava
- proračunski stanovanjski sklad ( S 1.1.2015 JE UKINJEN)
- 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 župan.
V občini smo določili šifrant neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.
ŠIFRANT NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE KRIŽEVCI
Šifra
PU
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Naziv proračunskega uporabnika
OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
ŽUPAN IN PODŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA
PRORAČ.STAN SKLAD
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Odgovoren za
izvrševanje
Župan
Župan
Župan
Župan
Župan
Župan

Odredbodajalec
Župan
Župan
Župan
Župan
Župan
Župan

 Posredni uporabniki proračuna
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.

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, 138/06 in 108/08.). S tem pravilnikom je dana podlaga za pripravo občinskih
proračunov po programski klasifikaciji, ki omogoča primerjavo občinskih proračunov med seboj in z državnim
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 država deluje in v katera so
upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih
uporabnikov.
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Področja proračunske porabe so naslednja:
01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 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 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
LOKALNA SAMOUPRAVA

1.296.896

108.583

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
1.315.841
57.650
942.000

93.344
1.095.240

67.908
300
30.500
76.270

156.649
208.835
49.600

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO
PROMET, PROMETNA
INFASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVAN. KOMUNAL. DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO

47.080
6.900
80.750
6.730

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI
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Glavni programi- GPR (61 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 (122 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.




Oblika finančnega načrta neposrednega 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 državnega 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 2015 po finančnih načrtih
proračunskih uporabnikov, po področjih in po programih ter projektih. Gre za podrobni prikaz planiranih izdatkov.
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A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Vrednost: 54.902 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah , Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o
političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
-obravnava in sprejem občinskih prostorskih načrtov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega
računa in drugih aktov, potrebnih za delovanje občine,
-spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Križevci
-sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na
področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles,
-kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem
Vrednost: 54.902 €
Opis glavnega programa
V programu je zajeto delovanje občinskega sveta in delovanje delovnih teles (odborov, komisij), financiranje
političnih strank, nadzornega odbora ter izvrševanje nalog, ki jih občinskemu svetu nalaga zakonodaja in lokalni
predpisi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanom v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti
v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Križevci,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Vrednost: 19.442 €
Opis podprograma
Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije, stroške sej občinskega
sveta, stroške odborov in komisij, financiranje političnih strank in stroške za izvedbo lokalnih volitev.
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Zakonske in druge pravne podlage
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o referendumu in ljudski
iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut
Občine Križevci, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje
pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v
skladu z Ustavo RS. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik
sodelovanja občanov pri odločanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito delovanje občinskega sveta, delovnih teles in komisij ter občinske volilne komisije.

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 37.392 €

01001 - STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta. Višine sejnin za udeležbo na sejah
občinskega sveta Občine Križevci so opredeljene v 7. členu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, ki ga je občinski svet občine Križevci sprejel na
15. redni seji dne 18.12.2012. Višina sejnin je odvisna od plače poklicnega župana in znašajo konec leta 2014:
- za vodenje seje OS (po poobl. župana ali nadomeščanja po zakonu) - 112,86 € bruto
- udeležbo na redni seji OS -88,88 € bruto
- udeležbo na izredni seji OS- 53,61 € bruto
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov OS, ki jo vodi občinska uprava. Bruto
sejninam je treba prišteti še 8,85% prispevek za poškodbe pri delu in 0,53% prispevek za zdrav. zavarovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo za 13 svetnikov za 7 rednih sej. Višina sejnine je določena s Pravilnikom. Letna dovoljena
višina sejnine je odvisna od plače župana, katera je določena z zakonom.

01002 - STROŠKI SEJ ODBOROV, KOMISIJ
Vrednost: 7.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to proračunsko postavko so planirana sredstva za kritje stroškov sejnin članov odborov in komisij občinskega
sveta.
- za predsedovanje delovnemu telesu OS- 45,14 € bruto
- za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je - 28,21 € bruto
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov OS, ki jo vodi občinska uprava. Bruto
sejninam je treba prišteti 8,85% prispevek za poškodbe pri delu in 0,53% prispevek za zdrav. zavarovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sejnin je določena s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov. Planirane so povprečno 3 seje na odbor.
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01004 - FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Vrednost: 3.392 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na volitvah v letu 2014 je pravico za financiranje iz proračuna dobilo 6 političnih strank . 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. Te pravice financiranja iz občinskega proračuna
na zadnjih volitvah ni dobila nobena stranka . Na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini
Križevci , stranki pripadajo sredstva v višini 0,175 € na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko. Sredstva
se strankam priznavajo mesečno.
SD -

403 glasov: 846,40 €

SLS-

390 glasov: 819,00 €

DESUS - 285 glasov. 598,60 €
SMC -

232 glasov: 487,20 €

SDS-

202 glasov: 424,20 €

ZL-

103 glasov: 216,40 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Križevci in številu prejetih glasov na zadnjih
lokalnih volitvah.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 35.460 €
Opis podprograma
Dejavnost župana in podžupanov vsebuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje
funkcije, materialni stroški vključno s stroški za reprezentanco, odnosi z javnostjo....
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN
Vrednost: 43.960 €

01005 - PLAČE POKLIC. FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA ZA
NEPOKLIC. OPRAVLJANJE FUNKCIJE
Vrednost: 28.030 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju ter Pravilnikom o plačah funkcionarjev.
Župan občine Križevci je s 1.1.2007 razvrščen v 49. plačni razred. Njegova bruto plača za neprofesionalno
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opravljanje funkcije na dan 31.12.2014 znaša 1.410,75 €. Na to plačo je treba prišteti še 8,85% prispevka za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 0,53% prispevka za zdravstveno zavarovanje.
Podžupan občine Križevci je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev
s 01.02.2015 uvrščen v 35. plačni razred, kjer znaša bruto izplačilo za neprofesionalno opravljanje funkcije 825,24
€. Na to plačo je treba prišteti še 8,85% prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 0,53 % prispevka za
zdravstveno zavarovanje. Tako se planirajo sredstva za 10 plač skupaj v višini 9.030 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev, Zakon o interventnih
ukrepih, Zakon o uravnoteženju javnih financ

01006 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA
Vrednost: 6.130 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške za izdatke za reprezentanco, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in
restavracijske storitve v državi, stroški konferenc, seminarjev, stroške sprejemov župana ob prireditvah in dogodkih
med letom razen stroškov občinskega praznika (tudi sprejem odličnjakov vključno s knjižnimi nagradami, sprejem
zlatoporočencev...)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v preteklem letu.

01007 - ODNOSI Z JAVNOSTJO
Vrednost: 1.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za stroške tiskovnih konferenc, objav v časopisih, intervjuji na televiziji in ostale stroške za stike z javnostjo ter
druge oblike promocije občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v preteklem letu.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 32.430 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem
področju zajeto delovanje nadzornega odbora in področje fiskalne politike.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
V okviru tega področja se pretežni del sredstev namenja za plačilo stroškov razporejanja javnih prihodkov,
delovanju nadzornega odbora v skladu s programom dela in skrbi za zakonito poslovanje občine skozi notranje
revidiranje poslovanja občine.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev za redno plačevanje storitev plačilnega prometa ter zagotavljanje sredstev za delovanje
nadzornega odbora in zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja poslovanja občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 27.100 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Redno plačevanje obveznosti, ki jih ima občina do Uprave RS za javna plačila in Banke Slovenije za vodenje
enotnega zakladniškega računa, ter do izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju
občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Plačane obveznosti do Uprave RS za javna plačila, Banke Slovenije ter izvajalca GJS.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 27.100 €
Opis podprograma
Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa, provizij Uprave RS za javna plačila,
provizije bankam in stroške pobiranja okoljskih dajatev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna
plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o
načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri
Upravi RS za javna plačila
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Plačane obveznosti do organizacij, bank in izvajalcev GJS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče plačevanje obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

02001 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani so stroški za plačilo storitev Banki Slovenije, ki vodi EZR Občine Križevci. Sredstva so planirana tudi za
plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, kar za občino opravlja Uprava RS za javna plačila
Murska Sobota.
Zajeti so tudi stroški za posredovanje in hrambo e-računov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

02002 - PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV
Vrednost: 25.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za plačilo provizije za pobiranje okoljske takse na območju občine Križevci, ki se plačuje izvajalcu GJS
JP Prlekija Ljutomer v višini 908,00 €
Sredstva so namenjena za vračilo že plačanega komunalnega prispevka. Na podlagi veljavne zakonodaje je občina
dolžna vrniti že plačani komunalni prispevek v primeru, ko se investitor odloči, da ne bo pristopil h gradnji oziroma
mu je gradbeno dovoljenje preteklo in ne pristopi h gradnji. V letu 2015 gre za vračilo plačanega komunalnega
prispevka iz leta 2011 v znesku 24.191,84 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v preteklih letih.

0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 5.330 €
Opis glavnega programa
Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini
Križevci ter delovno področje notranjega nadzora javne porabe skozi revizijo poslovanja z javnimi sredstvi občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s
pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in
morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. Cilj je neodvisno in nepristransko preverjanje
poslovanja in svetovanje, s ciljem izboljšanja poslovanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor sprejme program dela za tekoče leto. V okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor na razpolaganjem
s premoženjem Občine Križevci, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje
finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje
načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 5.330 €
Opis podprograma
Podprogram vsebuje nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in plačilo materialnih stroškov ter notranje
revidiranje poslovanja občine z zunanjimi izvajalci.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju , Zakon o uravnoteženju javnih
financ, Statut Občine Križevci, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci, Odlok o proračunu občine
Stran 28 od 98

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter popravljalnimi ukrepi
prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju, dolgoročni cilj notranjega revidiranja pa je neodvisno in
nepristransko preverjanje poslovanja z namenom izboljšanja poslovanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora in
notranje revizije.

2000 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 5.330 €

02003 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Vrednost: 2.330 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, sredstva za izobraževanje.
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta, ki ju predloži županu. Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor proračuna in zaključnega
računa proračuna občine ter nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev
(javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
O svojem delu mora županu in občinskemu svetu posredovati tudi letno poročilo za preteklo leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan dela NO za leto 2015 in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.

02004 - STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE PRORAČUNA OBČINE
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovitev sredstev za plačilo izvedbe notranje revizije poslovanja občine za leto 2014, ki jo mora občina Križevci
na podlagi 100. člena zakona o javnih financah zagotavljati vsako leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Vrednost: 26.100 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema vodenje kadrovskih zadev, obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč
izvedbo protokolarnih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Križevci.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Stran 29 od 98

0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 26.100 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je uspešno informirana javnost, kvalitetna izvedba dogodkov, zagotavljanje sredstev za pravno
zastopanje občine in zagotavljanje sredstev za razpolaganje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljeni v okviru dolgoročnega cilja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Vrednost: 4.600 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje objave občinskih predpisov v Uradnem listu RS in spletni strani Lex Localis, izdelavo in
vzdrževanje spletne strani občine ter obveščanje javnosti preko javnih medijev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine, objava predpisov v uradnih glasilih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 37.392 €

04002 - OBJAVE
Vrednost: 1.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let.

Stran 30 od 98

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

04001 - IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI OBČINE
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki načrtujemo sredstva za izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine (zakup prostora na strežniku,
najem domene, vzdrževanje spletne strani).
Zajeti so tudi stroški objave na spletni strani Lex localis.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 16.500 €
Opis podprograma
Izvedba protokolarnih dogodkov zajema stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo proslav in ostalih prireditev ter srečanj na ravni občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi.

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 37.392 €

04003 - STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN DRŽAVNIH
PRAZNIKOV
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.
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3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN
Vrednost: 43.960 €

01008 - POKROVITELJSTVA OBČINE
Vrednost: 3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje manjših prireditev, dogodkov, srečanj, organiziranih s strani društev,
organizacij in javnih zavodov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stvarnopravni zakonik
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi organi ter zagotavljanje
sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravno zastopanje je odvisno od primerov, ki se bodo pojavili v planiranem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

04004 - IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za izvršbe in druge sodne stroški, sredstva za odvetnike in notarje v zadevah, kjer občina ne
more samostojno nastopati, ampak mora za to pooblastiti odvetnika oz. v zemljiško knjižnih zadevah notarja.
Občina Križevci ima tudi sklenjeno pogodbo pri Zavarovalnici Arag za zavarovanje pravne zaščite.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 206.237 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje nevladnih institucij, zvez in združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin, sredstva za dejavnost uprave in ožjih delov občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Križevci priprava podlag za strokovno
in kvalitetno vodenje nalog v občini , z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kakovostna izvedba upravnih , pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Vrednost: 3.350 €
Opis glavnega programa
Na programu so planirana sredstva za nacionalna združenja lokalnih skupnosti, povezovanja lokalnih skupnosti,
delovanja ožjih delov občin ter delovanje zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag ter učinkovito sodelovanje z drugimi
organi, institucijami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovanje in vključevanje v delo Združenja občin Slovenije, sodelovanje z drugimi občinami.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Vrednost: 950 €
Opis podprograma
V Sloveniji delujeta dve nevladni instituciji lokalne samouprave (Skupnost občine Slovenije, Združenje občin
Slovenije). Občina Križevci deluje in uveljavlja svoje interese preko Združenja občin Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država-občina.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.
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1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 37.392 €

06006 - DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH
SKUPNOSTI
Vrednost: 950 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci je članica Združenja občin Slovenije. V proračunu se zagotavljajo sredstva za plačilo letne
članarine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
Vrednost: 2.400 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje druge oblike povezovanja občin.
Zakonske in druge pravne podlage
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o regionalnih razvojnih programih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito črpanje evropskih (strukturni in kohezijski skladi ) in drugih sredstev, zmanjšanje razvojnega zaostanka
regije.
Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na
podlagi izvedenih projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje 2012-2014. Kazalec uspešnosti bo
učinkovitost črpanja evropskih in drugih sredstev.

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 37.392 €

06007 - POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI
Vrednost: 2.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci je dolžna kot soustanoviteljica Regionalne razvojne agencije Mura d.o.o., zagotavljati sredstva za
sofinanciranje dejavnosti družbe v skladu s poslovnim načrtom, ki ga sprejme skupščina kot najvišji organ
upravljanja družbe. Višina sredstev, ki je obveznost vsake občine ustanoviteljice, se določi glede na višino
poslovnega deleža v ustanovnem kapitalu družbe. Sredstva se nakažejo po sklenitvi pogodbe za tekoče leto.
Župan in občinska uprava vsako leto organizira strokovno ekskurzijo za svetnike v eno od slovenskih občin, kjer si
ogledamo primere dobre prakse pri črpanju sredstev za razne investicije, spoznavanje delovanja drugih občin z
namenom še učinkovitejšega delovanja naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 202.887 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in medobčinskega inšpektorata.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, varnost pri delu in zagotovitev materialnih pogojev za delo, strokovno
opravljanje nalog za dosego tega cilja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi za doseganje zastavljenih ciljev ter strokovno
izvedene naloge občinske uprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave
Vrednost: 192.407 €
Opis podprograma
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi ter materialne stroške za delovanje
občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Uredba o
upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski
odloki, interni akti in pravilniki
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

06001 - PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
Vrednost: 122.825 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust,
povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov na plače, sredstva za povečan obseg
dela, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. Za delo v občinski upravi je v Aktu o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Križevci sistemiziranih 6 delovnih mest.
Trenutno je zasedenih 5 delovnih mest. Nove zaposlitve se ne planirajo. Višina planiranih sredstev za plače
delavcev občinske uprave je usklajena s Predlogom kadrovskega načrta, ki je v prilogi proračuna sestavni del
proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom, veljavno zakonodajo in
navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače.
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06003 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE
Vrednost: 42.082 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni na nemoteno
delo občinske uprave, občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in podžupana. Gre za izdatke za nabavo
pisarniškega materiala, računalniških storitev, drobnega inventarja, stroškov telefonije, poštnih storitev, ogrevanja,
odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čiščenje poslovnih prostorov, strokovne literature, gorivo za službeno vozilo,
prevozne stroške, vzdrževanje službenega vozila, zavarovanje vozila, vzdrževanje računalniške in programske
opreme, izobraževanje zaposlenih , stroškov praktikantov in drugih operativnih odhodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena realizacije preteklega leta.

6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Vrednost: 28.380 €

06008 - SREDSTVA ZA PLAČE INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI
Vrednost: 27.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medobčinski inšpektorat predstavlja na osnovi sprejetega Odloka skupno službo občine, za opravljanje posameznih
nalog občinske uprave. Naloge delodajalca opravlja sedežna občina Ljutomer. Ostale občine, ki so soustanoviteljice,
v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni proračunski postavki in ustreznem podprogramu prikažejo le
svoj delež sredstev za financiranje skupne občinske uprave, ki ga skladno z odlokom nakažejo sedežni občini.
Zagotavljajo se sredstva za šest javnih uslužbencev (inšpektor in štirje redarji ter administrator). Po preteku
proračunskega leta, vsaka občina ustanoviteljica skupne službe, pošlje Ministrstvu za notranje zadeve za preteklo
leto poročilo in hkrati zahtevek za sofinanciranje 50 % tekočih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vrednost: 10.480 €
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema tekoče in
investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakup opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon
o izvrševanju proračuna RS, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnava na
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je
tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije, je
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potrebna postopna zamenjava računalniške opreme ter pisarniškega pohištva, da bo občinska uprava lahko
nemoteno delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov ter organom občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

06005 - TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH
PROSTOROV
Vrednost: 9.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup
računalniške in programske opreme. V letošnjem letu se planira obnova talnih oblog ter manjša popravila
elektroinštalacij, nakup računalnika ter programske opreme za računovodstvo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta in ocenjeni stroški.

6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Vrednost: 28.380 €

06009 - TEKOČI IN INVESTIC. ODHODKI
Vrednost: 880 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov za nakup strojne in programske računalniške
opreme za delovanje medobčinskega inšpektorata.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 86.770 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja ter ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število
nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in
druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zviševanje ravni reševalnih storitev s krajšanjem odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in
opremljenosti, izboljševanje sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti, zviševanje ravni
odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in
drugih posledic teh nesreč, ter hitra vzpostavitev pogojev za normalno življenje ljudi po nesrečah.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 86.770 €
Opis glavnega programa
Glavni progam vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa
varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in
materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. Sestavni del tega
cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah
nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne dobrine ter okolje pred uničenjem,
poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zviševanje ravni reševalnih storitev s krajšanjem odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in
opremljenosti, izboljševanje sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti, zviševanje ravni
odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in
drugih posledic teh nesreč ter hitra vzpostavitev pogojev za normalno življenje ljudi po nesrečah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno opremiti službe in pripadnike enot CZ, ohranjati oz. izboljševati požarno pokritje območja občine,
opremljanje gasilskih enot, usposabljanje in izobraževanje operativnih gasilcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 4.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje usposabljanje enot in služb civilne zaščite in stroške operativnega delovanje, usposabljanje in
opremljanje društev in drugih organizacij civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, vzdrževanje
objektov in naprav civilne zaščite...

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o Rdečem križu, Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja
in alarmiranja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Odredba o merilih za organiziranje in
opremljanje Civilne zaščite, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite,
Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah, Navodilo o pripravi ocen ogroženosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite, reševanja in
pomoči kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

07001 - USPOSABLJANJE IN DELOVANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena usposabljanju društev in drugih organizacij Civilne zaščite in sicer za pokrivanje stroškov,
nastalih pri vajah in tekmovanjih ter pri reševanju na vodi ali z vode, urejanju in vzdrževanju sredstev za alarmiranje
ter pokrivanje stroškov vaj s področja CZ.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07002 - OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE
Vrednost: 3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za opremljanje enot in služb CZ in sicer za nabavo opreme za izvajanje intervencij ob
naravnih in drugih nesrečah (nabavo potopnih črpalk in črpalk za poplavno vodo, protipoplavnih vreč, osebne in
skupne zaščitne opreme za reševalne enote...), ter za vzdrževanje opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 82.770 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje stroške za delovanje Občinske gasilske zveze, dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v
občini, zavarovanje gasilcev, izobraževanje gasilcev, intervencije in rezerve, vzdrževanje gasilske opreme,
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme iz požarne takse,
preventivne vsebine in prireditve.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba
o požarni taksi, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in
reševanja na operativne gasilske enote, Pravilnik o požarnem varovanju, Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestavov CZ, enakovreden in enakomeren razvoj in opremljanje
gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot
v občini Križevci in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilsko reševalne tehnike, izobraževanje in usposabljanje
pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v Občini Križevci.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

07003 - DELOVANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE
Vrednost: 51.970 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-sredstva za delovanje občinske gasilske zveze Križevci,
-dejavnost prostovoljnih gasilskih društev -tehnični pregledi vozil, vozil, registracije,
gorivo,
mazivo,vzdrževanje vozil, ogrevanje prostorov in operativno pripravljenost,
-sredstva za nezgodno zavarovanje članstva in operativnih enot za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni,zavarovanja gasilskih vaj med letom, kjer se zavaruje odgovornost,
- stroški zdravniških pregledov,
-usposabljanje in izobraževanje operativnih članov PGD za nosilce posamezne specialnosti ( nosilcev izoliranih
dihalnih aparatov, mentorjev mladine, sodnikov gasilsko športnih disciplin, poveljnikov PGD, tehničnih
reševalcev), izvajanje vaj, sodelovanje na regijskih in državnih tekmovanjih, izobraževanje in delovanje članic in
veteranov, izvedba tabora Mladi gasilec in gasilskega kviza za mladino.
-sredstva za intervencije-nadomestila za stroške PGD ob požarih in intervencijah v primeru naravnih in drugih
nesreč, nadomestilo uničene in poškodovane opreme, polnjenje gasilnikov, dihalnih aparatov, ki se porabijo na
intervencijah in na vajah, okvar gasilske tehnike, popravila vozil, pokrivanje neplaniranih stroškov v povezavi z
opravljanjem javne gasilske službe
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07005 - SOF. NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA
TAKSA)
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno opremo, motorne brizgalne, dihalne
aparate, gasilske cevi in različno gasilsko opremo ob sofinanciranju PGD.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07008 - INVESTICIJE V GASILSTVU
Vrednost: 22.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža nabave vozil PGD po planu OGZ Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 300 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 300 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Udeleženci
cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude
posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnin. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh
udeležencev v prometu.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč s smrtnim izidom
in težjimi poškodbami. Med te cilje spada tudi izobraževanje učencev osnovne šole za večjo varnost v cestnem
prometu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost
Vrednost: 300 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

08001 - DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU
Vrednost: 300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški zajemajo aktivnosti v okviru programa (sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo, aktivnosti na prvi in zadnji
šolski dan, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, varna pot v šolo. prostovoljna prometna
služba itd.), program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, JUMICAR, Stopimo iz teme-Bodi preViden,
Bistro glavo varuje čelada...)...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Vrednost: 52.500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov na trgu dela s programi javnih del, ki zahtevajo različna znanja in
delovne sposobnosti, ima občina Križevci namen vzpodbujati posamezne občane, da se vključijo vanje in da
ponovno pridobijo delovne sposobnosti in delovne navade ali da se na podlagi razvojnih potreb in programov občine
vključijo v njihovo izvajanje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja
Vrednost: 52.500 €
Opis glavnega programa
Izvajanje glavnega programa je namenjeno aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji in ponovni pridobitvi
delovnih navad in sposobnosti v programih javnih del, katerih izvajalci vključujejo občane občine Križevci.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb in
spodbujanje razvoja novih delovnih mest z vključevanjem v programe, ki bi to lahko omogočili.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti
Vrednost: 52.500 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik je občina Križevci, izvajalci pa so poleg
občine tudi drugi izvajalci (zavodi in druge organizacije), ki vključujejo občane iz območja občine Križevci in
izpolnjujejo pogoje za vključitev v posamezne odobrene programe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilnik o financiranju javnih del, Javni razpis
Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del v letu 2015
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
znižanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb, vključevanje brezposelnih v javna dela
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

10001 - LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI
Vrednost: 52.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S programi , objavljenimi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje se občina ali zavodi prijavijo na razpis. Če je
program s sklepom odobren, zavod sam določi ustrezne kandidate, ker le ti morajo izpolnjevati pogoje. Izvajalec
tako lahko izbira med tistimi , ki jih ponudi Zavod in so lahko najdalj 1 leto vključeni v program.
V letu 2015 bo občina sofinancirala naslednje programe:
1. izvajalec Agencija PIRA M. Sobota
naziv programa: Pomoč pri razvoju in pospeševanju podjetništva
vključena 1 oseba, VII. raven strokovne izobrazbe (od 1.1.2015 do 31.12.2015)
2. Izvajalec Center za socialno delo Ljutomer
naziv programa: Laična pomoč družinam
vključena 1 oseba, V. raven izobrazbe (1.1.2015 do 31.12.2015)
3. Izvajalec OŠ Križevci
naziv programov:
a) Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov
vključena 1 oseba, V. raven izobrazbe (1.1.2015 so 31.12.2015)
b) Učna pomoč otrokom
vključeni 2 osebi, V. raven izobrazbe (1 oseba 12 mesecev, 1 oseba 10 mesecev)
c) informiranje
vključena 1 oseba, V raven izobrazbe (1.1.2015 do 30.06.2015 in 1.9.2015 do 31.12.2015)
4. Izvajalec Občina Križevci
naziv programov:
a) Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest
vključeni 2 osebi, II. stopnja strokovne izobrazbe (1.1.2015 do 31.12.2015)
b) Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov
vključeni 2 osebi, II- stopnja strokovne izobrazbe (9 mesecev)
Zavod RS sofinancira 75% stroškov, ostalih 25% pa krije občina in sicer so to stroški bruto plače, prispevki na
plačo. Občina v celoti sama krije stroške prispevkov od razlike do minimalne plače, stroške regresa za letni
dopust, zavod pa v celoti poravna še stroške prihoda na delo in iz dela ter prehrano med delom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 47.400 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, predvsem program reforme
kmetijstva in živilstva, znotraj tega pa predvsem razvoj in prilagajanje podeželskih območij, prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo. Ukrepi so naravnani k povečanju
konkurenčnosti, ohranjanju naravnih danosti, biostke pestrosti in tradicionalne kulturne krajine ter zdravstvenemu
varstvu rastlin in živali.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine, bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in
boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov, spodbujanje ekološkega kmetovanja in s tem naravne pridelave
hrane tako za nadaljnjo prodajo, kot za samooskrbo, prodaja teh pridelkov domačim uporabnikom na lokalni tržnici,
zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva, razvoj podeželja in vzpodbujanje delovanja neprofitnih organizacij.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 38.200 €
Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in
prilagajanje podeželskih območij, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost podeželja, spodbuja trajnostni
razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive
kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na
podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije
(LEADER)

Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje dejavnosti društev, delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev, vzdrževanje poljskih poti in
odvodnih kanalov, partnerstvo občine v projektih LAS Prlekija
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vrednost: 34.400 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine, katere naloga je izvajanje lokalne
razvojne strategije in projektov ob aktivni vlogi lokalnega prebivalstva.
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Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

11003 - PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV IN ZVEZ V KMETIJSTVU
Vrednost: 6.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje društev s področja kmetijstva in strokovno izobraževanje s področja kmetijstva,
ki ga izvajajo društva. Sredstva se razdelijo enkrat letno na podlagi javnega razpisa, financirajo pa se kmetijska
društva iz Občine Križevci in iz ostalih občin, katerih člani so tudi iz Občine Križevci in ki izvajajo svoje
programe tudi v naši občini. Namen sofinanciranja je motivirati civilno iniciativo na posameznih področjih
kmetijske dejavnosti, izboljšati informiranost, dvigniti strokovno izobraževalni nivo kmetov in spodbujati interesno
povezanost v posameznih panogah, s končnim ciljem pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju Občine
Križevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11004 - DRUGI UKREPI V KMETIJSTVU
Vrednost: 26.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema naslednje ukrepe:
-zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu -na predlog Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja občine Križevci,
se v letu 2015 se predvideva pomoč pri zagotavljanju tehnične podpore v kmetijstvu v višini 9.000 €.
Namen ukrepa je povečati višji nivo strokovne izobraženosti 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 državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Križevci (Ur. list RS, št. 102/2007) dodeli izvajalcu izobraževanja, 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.
-stroški oglaševanja v javnih medijih
-urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov med kmetijskimi zemljišči. V zadnjih letih ugotavljamo,
da se pojavljajo vedno večji problemi pri vzdrževanju te infrastrukture, kar otežuje dostopnost do kmetijskih
zemljišč in njihovo obdelavo.
-obramba pred točo-na podlagi Sklepa Vlade RS št. 3300-4/2014/6 z dne 12.6.2014, s katerim podpira izvajanje
letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne
Slovenije v letih 2014 in 2015, Občina Križevci sklene pogodbo o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred
točo z letali, z Letalskim centrom Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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11007 - PARTNERSTVA OBČINE V PROJEKTIH LAS Prlekija
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci zagotavlja sredstva na podlagi Konzorcijske pogodbe o vključitvi in delovanju LAS Prlekija, ki
služi kot podporna služba pri izvajanju projektov Leader in jo do sedaj financira 11 občin .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga
Vrednost: 3.800 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

11002 - NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU
Vrednost: 3.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju zavarovalnih premij za živali kmetom v občini Križevci
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 5.200 €
Opis glavnega programa
Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje
zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
optimalna skrb za zapuščene živali , trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 5.200 €
Opis podprograma
Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali in financiranje prostora za
oskrbo zapuščenih živali z območja občine Križevci v Zavetišču za male živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon zaščiti živali
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila kotitev potepuških živali (sterilizacija), zmanjšanje števila potepuških
živali
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

11011 - STROŠKI ZAVETIŠČ IN DRUGI STROŠKI ZAPUŠČENIH ŽIVALI
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi zakona o zaščiti živali , je občina Križevci sklenila Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve
zapuščenih živali z Zavetiščem za živali Mala Hiša v Moravskih Toplicah, ki zagotavlja vso oskrbo zapuščenim
malim živalim na območju Občine Križevci.
V primeru najdene živali najditelj obvesti občino. Sprva se poskuša najti lastnik najdene živali. Če skrbnik živali ni
znan oziroma ga ni mogoče ugotoviti, krije stroške oskrbe v zavetišču do 30 dni občina. V kolikor se lastnik živali
najde, krije stroške le-ta. Zapuščeno žival se pravilom namesti v zavetišče, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo.
Ves čas namestitve zavetišče poskuša za najdeno žival poiskati novega lastnika. V kolikor to ni mogoče, se lahko po
preteku 30 dni, odkar je bila žival nameščena v zavetišču, usmrti.
Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena in se izvaja kot javna služba. Ker je vsaka občina dolžna
zagotoviti en boks v zavetišču na vsakih 800 registriranih psov, občina Križevci mesečno plačuje najem enega
boksa. Krijejo pa se tudi stroški za odlov, odvoz, oskrbo in namestitev zapuščene živali .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

11012 - SOF. AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOPODARJENJA Z
DIVJADJO
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci določa način in namen
porabe namenskih sredstev posamezne lovske družine za lovišče, ki leži na območju Občine Križevci. Tako se
sredstva koncesijske dajatve, prejete s strani države, porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija iz preteklih let in odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje o višini koncesijske dajatve.
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1104 - Gozdarstvo
Vrednost: 4.000 €
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, izboljšanje možnosti za koriščenje
drugih funkcij gozdov na neškodljiv način
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture, zmanjšanje stroškov rednega
vzdrževanja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 4.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cesti in druge gozdne infrastrukture.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

11010 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine in so pogoj za sofinanciranje vzdrževanja
gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževanja gozdnih cest vodi zavod za gozdove
RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
realizacija preteklega leta.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Vrednost: 638.920 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema cestni promet in infrastrukturo, železniško infrastrukturo, letališke in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in
ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje
večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni,
povezovanj obrobnih območij in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 638.920 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in
gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih
cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost
udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, spodbujanje
gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjšanja zastojev v prometu, boljše
medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 103.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi,
varovalne ograje...)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest...
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja, tekoče odvijanje cestnega prometa,
povečanje prometne varnosti in pretočnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

13001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN
LOKALNIH CEST IN CESTNE INFRASTRUKTURE
Vrednost: 92.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki ga na podlagi pogodbe o
rednem letnem vzdrževanju cesti in opravljanju zimske službe na njih trenutno opravlja podjetje Nograd Lotmerk
d.o.o.- 65.000 €
V okviru sredstev "sredstva za komunalni razvoj vasi" se urejajo odvodni kanali, gramoziranje, košnja bankin,
popravilo propustov na nekategoriziranih cestah in javnih površinah, bencin za kosilnice, motorne žage...- 20.000 €
V okviru te postavka so planirana tudi sredstva za vzdrževanje motorne žage, popravila kosilnic..-2.000 €
V letošnjem letu planiramo razpisati koncesijo za vzdrževanje občinskih cest. Za ta namen je planiranih 5.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13004 - TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE
INFRASTRUKTURE PO VASEH
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za prenos neporabljenih sredstev vasi ,, 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13008 - VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V zvezi z novozgrajenim trgom v Križevcih ter krožišči v Križevcih in Ključarovcih nastajajo tekoči stroški, kot
škropljenje in gnojenje zelenih površin, urejanje in vzdrževanje nasadov, ....
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 467.420 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih
poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa...)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

13005 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH
POTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH
Vrednost: 467.420 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za naslednje investicije in naloge:
Rekonstrukcija lokalne ceste Turjanci-Zasadi LC 344 031 - na trasi omenjene ceste je v letošnjem letu predvidena
izgradnja vodovodnega omrežja v okviru Pomurskega vodovoda sistema C. Zato bo istočasno potekala tudi
rekonstrukcija celotne ceste z razširitvijo vozišča na širino 3,5m, ureditev odvodnjavanja in ureditev opornih zidov
na mestih, kjer je to potrebno. Dolžina predvidenega posega znaša 1540 m. Projektantska vrednost znaša 236.000 €
Rekonstrukcija javnih poti v Kokoričih
Zaradi dotrajanosti je predvidena kompletna rekonstrukcija javnih poti v naselju Kokoriči 724051, 724052
in 724062. Predvidena je širina vozišča 3,0 m, ureditev odvodnjavanja. Dolžina predvidenega posega znaša 850m.
Projektantska vrednost investicije znaša 167.000 €
Planirana je izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo LC Zasadi, za rekonstrukcijo JP v Kokoričih, za
ureditev mostu v Logarovcih in dokumentacija za ureditev ceste ob izgradnji kanal. sistema Lukavci-Gomile- skupaj
13.260 €
Planirana so tudi sredstva za izvajanje investicijskega nadzora pri izgradnji oz. rekonstrukciji cest-5.000 €
V okviru sredstev "sredstva za komunalni razvoj vasi" bodo izvedene naslednje investicije:
-Ureditev odvodnjavanja ceste v Borecih- zaradi večkratnega poplavljanja javne poti št. 724221 v Borecih pri kapeli
je potrebno izvesti odvodnjavanje meteorne vode v dolžini 125m.
Z izvedbo investicije bo omogočeno nemoteno odvodnjavanje meteorne vode s ceste tako, da ne bo nastajala škoda
na okoliških objektih in javni infrastrukturi.
Ocenjena vrednost investicije znaša 22.000 €.
-rekonstrukcija mostu v Logarovcih- na javni poti št. 724021 je potrebno izvesti sanacijo obstoječega mostu preko
potoka Globetka. Dotrajani so robni venci mostu, krila mosta so počena, na spodnji strani mosta je vidna armatura.
Ograja mosta je dotrajana in posledično nevarna. Ocenjena vrednost del 20.000 €.
Zaščitne ograje na mostovih- v Bučečovcih je zaradi zagotovitve varnosti potrebno namestiti mostne ograje.
Ocenjena vrednost je 3.660 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocenjene vrednosti investicij.
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13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, nesvetlobne prometne
signalizacije, obvestilnih in usmerjevalnih tabel, svetlobnih znakov, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za
pravilno in nemoteno delovanje sistema, kategorizacijo cest,
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja
prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, ter
vzdrževanje prometne signalizacije in neprometnih znakov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

13003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA (prometna signalizacija,
železniški prehodi)
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za postavitev manjkajočih prometnih znakov na cestnih površinah, zamenjavo dotrajanih oz.
neustreznih prometnih znakov na območju občine Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13006 - KATEGORIZACIJA CEST, BANKA C. PODATKOV
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so zagotovljena za redno letno ažuriranje banke cestnih podatkov, ter posredovanje podatkov na Direkcijo
RS za ceste v skladu s predpisano zakonodajo
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 38.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje
cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave
zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oz. povečevanje prometne
varnosti z izboljšanjem vidljivosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

13010 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE
RAZSVETLJAVE
Vrednost: 38.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena plačilu električne energije za potrebe javne razsvetljave in osvetlitve prehodov za pešce ter
plačila najemnine za souporabo oporišč za javno razsvetljavo (drogovi, ki so v lasti Elektra Maribor).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Vrednost: 25.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

13012 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH
CEST
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci je v letu 2014 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo tretjega zavijalnega pasu in
javne razsvetljave na regionalni cesti R1-230 odsek 1399 Vučja vas - Križevci v naselju Bučečovci.
Na omenjenem odseku je sicer manjša razširitev omenjene ceste, vendar le-ta ne omogoča varnega odvijanja
prometa v križišču, predvsem tovornega prometa.
Dokončanje izdelave dokumentacije in plačilo le-te se prenaša v proračun 2015.
Na regionalni cesti R1-230 skozi Križevce se planira začrtanje dveh prehodov za pešce in sicer za prečkanje ceste
pri kapelici v Borecih in za prečkanje ceste pri zdravstveni ambulanti v Križevcih. Za projektno dokumentacijo in
samo izvedbo se planira 16.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 132.110 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in turistične ponudbe, promocija občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 132.110 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšati prepoznavnost občine Križevci, zagotavljanje kvalitetnega življenjskega in bivalnega okolja, ki bo
privlačno lokalnemu prebivalstvu in njegovim obiskovalcem, vzpostaviti tržne poti za prodajo pridelkov, izdelkov in
storitev podeželja, ohraniti kulturno dediščino.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine
Vrednost: 2.700 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje promocijske prireditve ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke,...) in dogodke.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
zagotavljanje promocijskega materiala občine, pomoč pri organizaciji zahtevnejših prireditev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

14001 - DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE (karte, zloženke)
Vrednost: 2.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditev "Žegnanje konjev" in "Prleška gibanica s
konjskimi dirkami v Križevcih".
-Zdaj že tradicionalno se vsako leto na Štefanovo (26. decembra) prireja žegnanje konjev. Prireditve se vsako leto
udeleži vse več konjerejcev in obiskovalcev.
-Priprava prleške gibanice vsekakor pripomore tudi h krepitvi lokalne identitete ter prispeva k posebnosti in pestrosti
območja, na katerem je prisotna. Kot tradicionalna lokalna jed si prleška gibanica zasluži svoj praznik ter še večjo
prepoznavnost tako v lokalni skupnosti kot tudi širše. Prireditev je bila prvič izvedena v letu 2014 v okviru projekta
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Prlekfest. Čeprav je poudarek na prleški gibanici, je prireditev namenjena širši promociji prleške kulinarike in
gastronomske ponudbe. S tem prispevamo k širši promociji Prlekije, kajti ravno lokalna ponudba navdušuje goste od
zunaj, s tem ko daje občutek "pristnosti" in ohranja značilni karakter lokalnega okolja. V sklopu te prireditve bi se
odvijale tudi konjske dirke na hipodromu v Križevcih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 129.410 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje programa turistične zveze, razvoj turistične infrastrukture, investicije in
investicijsko vzdrževanje turističnih produktov in znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih
produktov (kolesarske poti).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju in razvoju turizma
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
delovanje turističnega društva, privabiti večje število turistov, povečanje prepoznavnosti območja
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

14003 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
Vrednost: 17.410 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Postavka zajema sredstva za zavarovalno premijo prireditvenega šotora in prikolice za prevoz le-tega.
-Sredstva za programe pospeševanja turizma, ki jih pripravlja Pomurska turistična zveza in so vezani na celotno
regijo, se v proračunu občine zagotovijo v istem obsegu kot prejšnja leta. Za tekoče leto se sklene aneks k pogodbi.
Sredstva se namenjajo za skupne prodajno-promocijske aktivnosti turistične ponudbe Pomurja.
-Že v letu 2014 so bila v proračunu planirana sredstva za izvedbo projekta FUTUR, vendar se je dokončanje in
plačilo preneslo v proračun za leto 2015.
RRA Mura pripravlja v imenu Pomurske regije v sodelovanju z madžarsko, z Železno in Zalsko županijo, strateški
projekt na temo turizma, imenovan FUTUR, Prekomejna turistična platforma Slovenija-Madžarska.
Z oblikovanjem skupnega slovensko-madžarskega turističnega prostora in s skupno marketinško dejavnostjo, bi na
trg prišlo 20 turističnih in kulturnih izdelkov, kjer različni nacionalni in tematski županijski izdelki podkrepijo drug
drugega.
Eden od delovnih paketov je tudi predstavitev gradov v prekomejni regiji, njihove zgodbe, zanimivosti, V zvezi s
predstavitvijo gradov sodeluje 10 občin z 12 gradovi, za katere bo izdelana monografija vseh gradov sodelujočih
občin. V tej smeri bodo zbrani faktografski podatki, zgodbe, slikovni material ter priprava in tisk monografije za
vsak grad posebej. Tako bi vse monografije imele enako celostno in grafično podobo ter skupno rdečo nit
predstavitvene zgodbe. Med drugim bo vzpostavljena trojezična spletna stran projekta, ki bo podprta s podatkovno
bazo turistične ponudbe regije in sistemom za virtualni ogled.
Za izdelavo monografije je predviden strošek v višini 6.000€, od tega so EU sredstva 5.100 €, nacionalno
sofinanciranje 600 €, delež naše občine pa je 300 €.
-V letu 2014 je bil zaključen projekt izgradnje Murske kolesarske poti (makadamska kolesarska pot na obrambnem
nasipu s postavitvijo info table. V letu 2015 se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje te poti (košnja in
morebitno potrebno dogramoziranje ali ureditev).- 700 €
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-Vaško jedro Križevci predvsem čez poletni čas pritegne otroke in mladino na vaško jedro v Križevcih. Otroška
igrala, skate park, klopi ter vodna fontana obiskovalcem nudi različne aktivnosti, manjka pa dostop do pitne vode.
Z namestitvijo prostostoječega pitnika v vaškem jedru se bo obiskovalcem in mimoidočim ponudila pitna voda.
-V vaško jedro Križevci se predvideva postaviti manjšo pokrito tržnico. Cilj projekta je spodbujati trženje lokalnih
produktov lokalnim potrošnikom, saj je ta prostor Križevcih na idealni lokaciji za vzpostavitev neposredne povezave
lokalnih pridelovalcev-proizvajalcev in potrošnikov. S postavitvijo manjše pokrite tržnice, bi ponudnikom
omogočili lažjo promocijo in trženje svojih produktov, samim potrošnikom pa večjo dostopnost do teh
produktov. Ocenjena vrednost obeh projektov je 10.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14004 - UREDITEV GAJŠEVSKEGA JEZERA
Vrednost: 77.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 se predvideva izvedba pešpoti na kroni nasipa Gajševskega jezera v dolžini cca 2700 m. Pešpot bo
narejena iz naravnega materiala in lesenih impregniranih robnikov. Upoštevati se bodo morali projektni pogoji
Agencije RS za okolje. Postavila se bo tudi urbana oprema (klopi , koši za smeti). Okvirna vrednost del znaša
70.000 EUR izdelava projektne dokumentacije pa 7.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14005 - UREDITEV TURISTIČNO-REKREACIJSKEGA CENTRA ZA ŠRC
V BORECIH
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V gozdu ob športnih igriščih in Matičnjaku na površini 12.500 m2 površine bomo uredili turistično-rekreacijski park
s sprehajalnimi zelenimi površinami in rekreacijskimi elementi. Prostor bo namenjen različnim športnim
dejavnostim, tako skupinskim kot individualnim. Znotraj parka bo različne športne programe povezovala krožna
tekaška steza. Po celem parku bodo nameščeni različni zunanji fiksni fitnes elementi za raztezanje in razgibavanje
telesa. V parku bodo postavljene tudi postaje z raznimi športnimi orodji za otroke in odrasle. Znotraj parka bo
poskrbljeno tudi za druženje in počitek.
V začetku tega leta bomo odkupili in skrčili gozd, navozili material (zemljo), izravnali teren in posejali travo. V
2015 se bo naredila projektna ideja za načrt in postavitev elementov, urbane opreme in tekaških poti. V letu 2016
bomo postavili rekreacijske oz. zunanje fitnes elemente.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 596.602 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine ter dejavnost
ravnanja z vodo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu , Okoljska politika Evropske unije, Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, Operativni program ravnanja z odpadki

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja in izboljšanje pogojev za življenje občank in občanov občine Križevci.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 596.602 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad
onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
izboljšanje stanja voda, zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki, s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik
ravnanja z odpadki
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, gradnja in vzdrževanje odlagališč, odvoz in ločeno zbiranje
odpadkov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vrednost: 50.380 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, sanacije črnih odlagališč, ureditev ekoloških otokov,
sofinanciranje zbirno-sortirnega centra.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki CERO Puconci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z
odpadki
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
vzdrževanje in gradnja odlagališč, ureditev ekoloških otokov
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

15001 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV
Vrednost: 36.380 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Sredstva so namenjena za tekoče obveznosti po Pogodbi o upravljanju odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer
ter naročilo strokovnih podlag čiščenja izcednih vod iz deponije komunalnih odpadkov Ljutomer.
-Na podlagi podpisanega Aneksa V, ki je bil podpisan v letu 2009, občina sofinancira dokončanje II. faze izgradnje
CERO Puconci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
sofinanciranje CERO Puconci
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi Letnega plana upravljanja odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer, ki ga pripravi izvajalec
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter pridobljene ponudbe za naročilo strokovnih
podlag.
Podpisani aneks k osnovi medobčinski pogodbi iz leta 2009 v zvezi v sofinanciranjem CERO Puconci.

15002 - SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za odvoz komunalnih odpadkov iz ekoloških otokov, odvoz odpadkov, ki se poberejo iz
obcestnih jarkov...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15009 - SUBVENCIONIRANJE CENE RAVNANJA Z ODPADKI
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 Križevci je v letu 2014 subvencionirala 30% cene obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stroške
javne infrastrukture kar je znašalo 12.000 €. Občinski svet Občine Križevci še ni sprejel drugačne višine
subvencioniranja, zato so sredstva planirana v isti višini kot v preteklem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 546.222 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov ter vzdrževanje skupne čistilne naprave v
Ljutomeru.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
Odlok gospodarskih javnih službah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preprečevanje onesnaževanja območja celotne občine in predvsem vodovarstvenega območja s komunalno odpadno
vodo, varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

15004 - IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE
Vrednost: 302.222 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za:
-za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil s strani izvajalca gospod. javnih služb- 4.500 €;
-stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem so planirani v višini 15.000 € (v letu 2014 je bila
dokončana izgradnja kanalizacijskega sistema v Iljaševcih in Vučji vasi, tako da bodo se v letošnjem letu tamkajšnji
občani morali priključiti na sistem, planirana je tudi izvedba priključka na parcelo v obrni coni in ostali manjkajoči
priključki uporabnikov )
-sofinanciranje malih čistilnih naprav v Občini Križevci - 10.000 €
Občina Križevci je v letu 2014 sprejela Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v
Občini Križevci. S pravilnikom je določeno sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE.
Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe, s stalnim prebivališčem v občini Križevci in s
prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši ,za katero uveljavljajo subvencijo. .
-projekt DOBRA VODA ZA VSE - Občina Križevci je ena izmed partnerjev, ki sodelujejo pri tem mednarodnem
projektu, ki je financiran s strani IPA in RS. Aktivnosti so se pričele že v letu 2014, dokončanje le-tega in plačilo pa
bo izvršeno v letošnjem letu. Za našo občino bo izdelan razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom in
pojezerjem z uporabo ERM ter projektna dokumentacija za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih vod v razpršenih naseljih Grabe, Logarovci, Kokoriči, Berkovci in Gajševci.
Občina Križevci bo sodelovala tudi pri izvedbi aktivnosti v okviru vzpostavitve učnega poligona o delovanju RČN
in ERM Gajševci, kjer se bo izvajal postopek nabave in postavitve opreme za učni poligon in tisk informativnih
brošur, izvajanje delavnic in ogledi dobre prakse.
Skupna vrednost za občino Križevci znaša 133.102 €, od tega MGRT v višini
11.176,20 € (10 % neto
vrednosti), sredstva EU-kohezijski sklad 94.997,70 (85% neto vrednosti projektne dokumentacije), lastni delež
občine 26.928,10 € (5% neto vrednosti in celoten DDV).
-izdelava projektne dokumentacije za odvajanje in čiščenje komunalnih voda ob regionalni cesti LogarovciBerkovci in izdelava dokumentacije za izgradnjo kanal. sistema Lukavci-Gomile- 25.880 €
-sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer in GJI odvajanja odpadne vodeskupaj 113.740 €-Gre za namenska sredstva iz naslova najemnine za čiščenje in odvajanje odpadnih voda. Sredstva
se namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov na osnovi plana izvajalca JP Prlekija, ki je
potrjen s strani občine.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15007 - SUBVENCIJA CENE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
Vrednost: 52.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi neustrezne cene javne službe čiščenja odpadnih voda mora občina zagotoviti delno subvencioniranje
najemnine za infrastrukturo do višine polne amortizacije, kot to določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

15008 - SUBVENCIJE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Vrednost: 192.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi neustrezne cene javne službe odvajanja odpadnih voda mora občina zagotoviti delno subvencioniranje
najemnine za infrastrukturo do višine polne amortizacije, kot to določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Vrednost: 1.532.552 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje
stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe
s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski program
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
-doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti
občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora
-ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo
ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine
-načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo
in služijo svojemu namenu
-omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z
javnimi koristmi na področju varstva okolja
-dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe
-izboljšanje kvalitete življenja v občini; izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami
in posodobitvami
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 16.050 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za nadzor nad prostorom, za vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom in
izdelavo prostorskih dokumentov občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena,
določitev pogojev umeščanja objektov v prostor
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta, priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 16.050 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje prostorske dokumente občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena, določitev pogojev umeščanja objektov v prostor
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

16012 - PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE
Vrednost: 16.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javni prostorsko informacijski pregledovalnik-strošek 3.600 €
Prostorski informacijski sistem občin (PISO) zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit
vpogled v državne in občinske prostorske evidence. PISO vključuje paleto funkcionalnih in vsebinskih sklopov ter
aplikativnih rešitev, s pomočjo katerih imajo uporabniki (odvisno od pravic) vpogled v :
- Evidenca nepremičnin z vrednostmi (REN)
- Centralni register prebivalcev (CRP)
- Gospodarska javna infrastruktura (GJI)
- Prostorske enote (RPE)
- Cestno omrežje z banko cestnih podatkov (BCP)
- Poslovni subjekti (PRS)
- Občinski prostorski načrt z iskanjem (OPN)
- Državni prostorski načrti (DPN)
- Kmetijska zemljišča (GERK, KG)
- Varstvo narave in kulturna dediščina
- Študije ranljivosti okolja
- Hidrografija in geologija
- Komunalna infrastruktura, občinski katastri
- Turistične in druge namenske karte
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Občinski prostorski načrt
Pri občinskem prostorskem načrtu je bila v letu 2014 izvedena javna obravnava na katero so imeli občani možnost
podati pripombe na javno razgrnjen osnutek. Sledi podajanje mnenj k pripombam ter po sprejemu pripomb izdaja
mnenj vseh nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj k občinskemu prostorskemu načrtu, se
predlog sprejme na občinskem svetu. Po pogodbi sklenjeni z izdelovalcem del je za plačilo predvideno ob
dokončanju 8.020 €.
Ko bo OPN sprejet, moramo posodobiti Program opremljanja stavbnih zemljišč (za obračun komunalnega
prispevka)- 3.700 €
Za obnovo podatkov za leto 2015 na osnovi podatkov GURS, ARSO, MOP, MK, MKGP.
se planira 730 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 1.453.880 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, objektov za
rekreacijo in druge komunalne dejavnosti (poslovne in stanovanjske cone).
Dolgoročni cilji glavnega programa
izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij, poslovnih in stanovanjskih con
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem
obstoječih; izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo, posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem
zmanjševanja vodnih izgub; upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za
rekreacijo; komunalna ureditev novih poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 1.452.380 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje realizacijo projekta "Oskrba s pitno vodo Pomurja -Sistem C". Projekt obravnava območje
osmih občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici ter Veržej, na
katerem je potrebno urediti in zagotoviti varno, trajno in kakovostno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Projekt je
zaključena celota, saj obsega izgradnjo vodnih virov, zaščite vodnih virov z ureditvijo odvajanja in čiščenja odpadne
vode transportnih, primarnih ter sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Investicija bo izpolnila naslednje primarne cilje: izboljšanje kvalitete pitne vode za 26.696 prebivalcev občin
Sistema C, ki so priključeni na obstoječi javni vodovodni sistem; novi priključki na vodovodni sistem za 10.388
prebivalcev; novi priključki na kanalizacijski sistem za 1.056 prebivalcev;
Investicija bo izpolnila naslednje sekundarne cilje:centraliziranje in s tem lažja kontrola vodnih virov in posledično
učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode; zaščita vodnih virov zaradi zmanjšane
obremenitve vodnih teles z odpadno vodo; izboljšanje hidravličnih razmer na obstoječem sistemu; izboljšanje
tlačnih pogojev; izboljšanje požarne varnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

16003 - VODOOSKRBA
Vrednost: 1.452.380 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-V skladu z določili Pravilnika o pitni vodi in Uredbe o oskrbi s pitno vodo, je občina kot upravljavec vaških
vodovodnih sistemov v Vučji vasi in v Bučečovcih dolžna zagotavljati sredstva za analize pitne vode na vaških
vodnjakih. Za ta namen so zagotovljena sredstva v višini 5.000 €. (stroške povrnejo za podlagi zahtevka skrbniki v
vaseh in so prikazani na prihodkovni strani proračuna);
-Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil in vodenje katastra
infrastrukture s strani izvajalca gospodarskih javnih služb - 4.500 €;
Izgradnja vodovodnega sistema Pomurja- sistem C
V letu 2015 se nadaljuje z aktivnostmi v zvezi z izdelavo dokumentacije, nakupom zemljišč in z izgradnjo
vodovodnega omrežja. Občina Križevci je udeležena z deležem 8,62%.
Vrednost investicije v letošnjem letu znaša 1,335.329,93 € ( kohezijski sklad v višini 1,080.094,94 €, proračun RS
v višini 190.605,02 € , Vodni sklad RS v višini 60.142,37 € in lasten delež občine Križevci v višini 4.487,60 € ).
Glede na višino zbrane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, se
sredstva namenjajo za odpravo napak na omrežju, ki se pojavljajo med letom-razna investicijska vzdrževanja in
obnove v višini 33.850 €.
Rekonstrukcija vodovoda v naselju Zasadi
Ob rekonstrukciji ceste v Zasadih je smotrno izvesti še rekonstrukcijo sekundarnega vodovodnega omrežja, ki ni
predvidena v sklopu izgradnje sistema C. Tako je potrebno zamenjati cca 350 m vodovodnega omrežja z PEHD 110
cevmi. Predvidena je izvedba prevezav cca 40 hišnih priključkov. Ocenjena vrednost teh del znaša 32.800 €.
Za prevezave uporabnikov v Zasadih na novozgrajeno vodovodno omrežje je planirano 25.000 €, ter za preselitev
in poglobitev obstoječega vodovoda na Grabah 15.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039004 - Praznično urejanje naselij
Vrednost: 1.500 €
Opis podprograma
Program zajema praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

16019 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za novoletno okrasitev v središču Križevec-namestitev in odstranitev
elementov novoletne okrasitve. Sredstva se prav tako namenjajo za nabavo novoletnih okraskov in za nabavo zastav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 22.622 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje neprofitne in profitne stanovanjske izgradnje, vzdrževanje in
posodabljanje obstoječih stanovanj ter spodbude na ostalih programih stanovanjskega področja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjih z obnovami in posodobitvami;
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Vrednost: 22.622 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, obratovalni stroški, zavarovanje, stroški
upravljanja, vpisa etažne lastnine ter investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjih z obnovami in posodobitvami

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

16017 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH
STANOVANJ
Vrednost: 11.022 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Križevci
po planu, ki ga predloži upravljavec stanovanj podjetje KSP Ljutomer d.o.o.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16018 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH
STANOVANJ
Vrednost: 11.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo tekoče vzdrževanje , stroške upravljanja stanovanj in stroške upravljanja z
najemnino, zavarovanje, manjša vzdrževalna dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Vrednost: 40.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč
Dolgoročni cilji glavnega programa
ureditev premoženjsko-pravnih razmerij glede na dejansko rabo nepremičnin v naravi
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve,
geodetske zadeve, cenitve...)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
evidentiranje, odmere in funkcionalne zaokrožitve zemljišč; ureditev lastniških razmerij na nepremičninah glede na
koriščenje v naravi
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

16009 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne
zadeve, geodetske zadeve)
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za geodetske posnetke in dokumentacijo, izmeritve in parcelacije zemljišč ,cenitve, odškodnine zaradi izpada
prihodka na zemljiščih, kjer poteka izgradnja investicij (vodovod, kanalizacija) je planiranih 5.000 €.

Stran 65 od 98

Planirani so tudi stroški rušenja objektov na zemljiščih, ki smo jih prevzeli od občanov, za katere plačujemo domsko
oskrbo v višini 5.000 €. Prazne parcele bi tako bile pripravljene za prodajo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16069002 - Nakup zemljišč
Vrednost: 30.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema nakupe zemljišč v skladu s sprejetim Načrtom nakupa in prodaje zemljišč.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

16011 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Na tej postavki so planirana sredstva za odkupe zemljišč ob izgradnji kanalizacijskega sistema in cest v Vučji vasi v
višini 5.000 €,
-Za odkupe zemljišč za potrebe razvoja turizma se planirajo sredstva v višini 25.000 €. (podrobneje prikazano v
programu nakupa in prodaje zemljišč)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Program nakupa in prodaje zemljišč za leto 2015

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 62.650 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Glavni program vključuje sredstva za zagotavljanje zakonskih obveznosti občine na področju zdravstvenega
varstva, za investicijska vlaganja v opremo in objekte, financiranje vzdrževanja na področju primernega zdravstva
(Zdravstveni domovi)
Stran 66 od 98

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zagotavljati sredstva za zdravstveno
zavarovanje in mrliško ogledno službo ter za vzdrževanje zdravstvenih domov
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo
Vrednost: 34.650 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v opremo in objekte, financiranje vzdrževanja na
področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na
primarni ravni
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Vrednost: 34.650 €
Opis podprograma
Podprogram obsega sredstva za investicijska vlaganja v opremo in objekte za Zdravstveni dom Ljutomer.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

17001 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD
LJUTOMER
Vrednost: 34.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zdravstveni dom Ljutomer je nosilec osnovne primarne zdravstvene dejavnosti na območju občin Ljutomer,
Križevci, Razkrižje in Veržej, ki z namenom sprotnega vzdrževanja objekta in nabave medicinske opreme,
pripravlja plan vzdrževanja in nabav osnovnih sredstev.
Na tej postavki so planirana sredstva za izgradnjo prizidka pri ZD Ljutomer, ki se je pričela že v letu 2014,
zaključuje pa se v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stran 67 od 98

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Vrednost: 28.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju; zagotavljanje sredstev za mrliške oglede, obdukcije in stroške prevozov pokojnih;
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 25.000 €
Opis podprograma
Program vključuje plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe oz. občane brez
prihodkov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

17003 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV
BREZ PRIHODKOV
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, s stalnim
prebivališčem na območju Občine Križevci. Prispevki se plačujejo mesečno na podlagi seznama Ministrstva za
zdravstvo oz. na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo Ljutomer. Povprečno mesečno plačuje občina
prispevek za 68 občanov, mesečni znesek pa znaša 30,52 na osebo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na osnovi realizacije preteklega leta.

Stran 68 od 98

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje plačilo storitev mrliških ogledov, sanitarne obdukcije in prevozov umrlih oz. ponesrečenih s
kraja nesreče.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje obveznosti v skladu z določili zakonov in podzakonskih aktov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

17004 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo mrliških ogledov (cena je 57,50 €) in obdukcij (strošek cca. 735 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 159.295 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije in druge posebne skupine)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o zavodih, zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine, financiranje javnih zavodov, javnih kulturnih programov,
delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, finančna podpora za razvoj športa, sredstva
za delovanje mladinskih organizacij
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Stran 69 od 98

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 28.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine
Dolgoročni cilji glavnega programa
ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev
in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse postopke je potrebno
dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 28.000 €
Opis podprograma
Nepremična kulturna dediščina zajema vzdrževanje kulturnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje
z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, obnova spominskih obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18021 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV
Vrednost: 28.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za obnovo spomenika Sv. Jožefa v Bučečovcih. Le-ta je bil v letu 2014 v
prometni nesreči poškodovan. V letošnjem letu bo obnovljen, stroške obnove pa bo v celoti povrnila
zavarovalnica v višini 12.000 €
Planirana so tudi sredstva vasi za obnovo oz. vzdrževanje vaških kapelic v višini 1.000 €.
Za sofinanciranje nabave orgel v Župnijski cerkvi v Križevci se planira 15.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stran 70 od 98

1803 - Programi v kulturi
Vrednost: 97.475 €
Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za knjižničarsko dejavnost , založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko
kulturo in druge programe v kulturi. V proračunu Občine Križevci so zagotovljena sredstva za financiranje javnega
zavoda, javnih kulturnih programov in delovanje Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete
izvajanja kulturnih dejavnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja. Kazalci uspešnosti so število in obseg programov in
projektov, njihova raznovrstnost, število obiskovalcev, odmevnost v javnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 39.460 €
Opis podprograma
Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnice,nakup knjig za knjižnico, druge programe v knjižnicah,
izdajanje knjig. brošur, zbornikov, publikacij ipd. Občina Križevci je soustanoviteljica Splošne knjižnice Ljutomer,
zato se iz proračuna občine financira delež plač zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški za
delovanje, sredstva za nakup knjižničnega gradiva, ter nabava opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o uravnoteženju
javnih financ.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čimbolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva. Eden od
ciljev je tudi popularizacija bralne kulture. Kazalci uspešnosti pa so število izposoj, število obiskovalcev v vseh
enotah knjižnice in število prireditev znotraj eno Splošne knjižnice Ljutomer.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18005 - NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva - sprotni nakupi novitet in obnavljanje knjižnega
fonda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stran 71 od 98

18006 - FINANCIRANJE DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE
LJUTOMER
Vrednost: 37.460 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje dejavnosti javnega zavoda so planirane v skladu z zakonodajo in veljavno sistemizacijo, ob
upoštevanju dogovorjenih delitvenih razmerij med občinami sofinancerkami- Občina Križevci financira v višini
19,25 % enote Knjižnica in 19,25% upravnih delavcev, enot Galerija, Muzej in Kino pa občina Križevci ne
financira. Na tej postavki so tako zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ,sredstva za prispevke
delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva se nakazujejo na
podlagi letne pogodbe in mesečnih zahtevkov zavoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
finančni načrt Splošne knjižnice Ljutomer

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 7.745 €
Opis podprograma
Ljubiteljska kultura zajema sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), programi kulturnih društev. Predvideno je sofinanciranje dejavnosti območne izpostave JSKD
preko letne pogodbe in ostalih uporabnikov, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o
društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih kulturne dejavnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18001 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMA JSLKD
LJUTOMER
Vrednost: 905 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 izobraževanje na področju ljubiteljske kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.
Stran 72 od 98

18003 - DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI
Vrednost: 6.840 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Preko javnega razpisa bodo razdeljena sredstva za sofinanciranje letnih programov kulturnih društev in bodo
izplačana na podlagi pogodbe v skladu s sprejetim pravilnikom
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva za zagotovljena v enakem obsegu kot v letu 2014.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Vrednost: 2.500 €
Opis podprograma
Podprogram zajema izdajanje lokalnega časopisa, delovanje lokalnega radia in televizije, sofinanciranje glasil,
izgradnja kabelskega TV sistema...

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o medijih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18007 - IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vsako leto enkrat izide občinsko glasilo Glas občine. Za zbiranje in urejanje prispevkov skrbijo člani uredniškega
odbora občine Križevci. Na postavki pa so planirana sredstva za tiskanje glasila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 47.770 €
Opis podprograma
Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
izgradnja kulturnega centra v Križevcih
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18009 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE
DVORANE KRIŽEVCI
Vrednost: 7.770 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje kulturne dvorane - poraba električne energije, porabo kuriva
in druge stroške ogrevanja, poraba vode, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18024 - NAKUP,GRADNJA IN INVESTIC.VZDRŽ.KULT. DOMOV IN
KULTURNIH CENTROV
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ureditev kulturnega središča Križevci:
V letu 2015 se bo izvedel javni natečaj za izdelavo idejne zasnove ureditve kulturnega središča Križevci. V sklopu
javnega natečaja so zajeti stroški izdelave projektne naloge, vodenja javnega natečaja, honorarji strokovne komisije,
izdelava maket, nagrade za izdelovalce najboljše idejne zasnove. Vodenje javnega natečaja izvaja Zbornica za
arhitekturo in prostor.
V letu 2016 se bo z izbranim najboljšim izdelovalcem idejne zasnove sklenila pogodba za izdelavo PGD, PZI
dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 1.330 €
Opis glavnega programa
V okviru tega programa se sofinancirajo neprofitne nevladne organizacije, ki izvajajo programe z naslednjimi
vsebinami: informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, rekreativno preživljanje prostega časa,
domoljubna vzgoja, obujanje tradicije, strokovna vzgoja članov, skrb za lastno zdravje, programi druženj,
spodbujanje k strpnosti, nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Vrednost: 570 €
Opis podprograma
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev veteranskih organizacij.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S sofinanciranje omogočiti izvajanje strokovnih usposabljanj članov združenja, strokovnih ekskurzij članov,
srečanja veteranov, častnikov, proslav, slovesnosti ob raznih obletnicah, delovanje organizacij, postavljanja obeležij,
prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18012 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH
ORGANIZACIJ
Vrednost: 570 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev veteranskih organizacij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 760 €
Opis podprograma
V podprogram spada delovanje upokojenskih društev, ki izvajajo predvsem projekte druženja starejših ljudi.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18011 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
KRIŽEVCI
Vrednost: 760 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov Društva upokojencev Križevci, ki izvajajo projekte
druženja svojih članov ob različnih priložnostih in prireditvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
realizacija preteklega leta.
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 32.490 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za sofinanciranje programov športa in programov za mlade.

Dolgoročni cilji glavnega programa
-sofinanciranje letnega programa športa in mladine
-ohranjanje in povečevanje interesa za vključevanje občanov v športne aktivnosti
-rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih športnih objektov
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
zagotoviti sredstva za delovanje Športne zveze Križevci, sredstva za sofinanciranje programov društev na področju
mladinske in športne dejavnosti, izvedba razpisa za sofinanciranje programov športa
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa
Vrednost: 18.710 €
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje organov športne zveze, nagrade za najšportnika, promocijske športne prireditve,
strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč-obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane,
telovadnice, igrišča), nakup , gradnja in vzdrževanje športnih objektov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
zagotoviti pogoje za ukvarjanje s športom vsem populacijam, popularizirati športne aktivnosti, zagotoviti primerno
vzdrževanje športnih objektov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18013 - DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI
Vrednost: 3.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Športne zveze Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacije preteklega leta in plan ŠZ Križevci
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18014 - ŠPORTNE PRIREDITVE
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov razglasitve najšportnika, morebitno izplačilo nagrad....
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18015 - NAGRADE UDELEŽENCEM KONJSKE DIRKE OB OBČINSKEM
PRAZNIKU
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru občinskega praznika Občine Križevci se vsako leto izvede na konjskih dirkah v Ljutomeru dirka Občine
Križevci. Sredstva so planirana za izplačilo nagrad. Za pokrivanje večjega nagradnega fonda, pa poskušamo dodatna
sredstva zagotoviti tudi od sponzorjev in donatorjev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18016 - DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE KRIŽEVCI
Vrednost: 11.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za delovanje športnih društev v občini Križevci. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega
razpisa in podpisanih pogodb o financiranju letnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18018 - ŠPORT V OŠ KRIŽEVCI
Vrednost: 1.810 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 Križevci bomo sofinancirali tudi organizacijo, izvedbo in udeležbo na šolskih športnih
tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni na podlagi letne pogodbe s Športno zvezo
Ljutomer, preko katere otroci OŠ Križevci sodelujejo na teh tekmovanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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18059002 - Programi za mladino
Vrednost: 13.780 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

18020 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH
OBJEKTOV
Vrednost: 13.780 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 vzdrževanje športnih objektov. V letošnjem
proračunu se za ta namen predvideva 7.640 € .
Za ureditev ŠRC (vsako leto dve društvi po 4-letnem investicijskem planu)je namenjenih 5.340 € ter na nabavo
opreme in najem športnih objektov 800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan Športne zveze Križevci, realizacija preteklega leta

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 678.690 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in
višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, Zakon o vrtcih, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
-kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje,
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih
nacionalnih programov,
-zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol,
-zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok,
-dvig izobrazbene ravni občanov in ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih oz. vseživljenjsko izobraževanje,
-zagotovitev pogojev za delovanje javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, izvajanje zakonskih
obveznosti in izvajanje programov za razvoj dejavnosti
Stran 78 od 98

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 434.820 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje programov vrtca Križevci in vrtcev izven občine Križevci, v
katere so vključeni otroci, katerih starši imajo stalno prebivališče v občini Križevci.
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih je občina dolžna 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 vzdrževanja opreme in prostorov
Za investicije
Dolgoročni cilji glavnega programa
ustvarjanje ustreznih pogojev za delovanje vrtca Križevci, skrb za kakovostno primerljive programe v vrtcu in
ustvarjanje pogojev, da bi vsi starši, ki to želijo, lahko vključili otroke v vrtec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci
Vrednost: 434.820 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov v vrtcu Križevci in doplačilo občine k ceni programov
za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine Križevci ter v bolnišnični oddelek. Zagotavljajo se tudi sredstva za
obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo, sredstva za pokrivanje stroškov, ki niso zajeti v ceni
programov vrtca, sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti vključitev predšolskih otrok v programe vrtca, ter zagotoviti ponudbe programov, ki so povezani z
okoljem, v katerem živijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

19001 - DEJAVNOST VRTCA KRIŽEVCI (plačilo razlike med ceno
programov in plačili staršev)
Vrednost: 396.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so izkazana plačila razlike do polne cene programov vrtca, ki ga krije občina po plačilu razlike med
plačilom staršev in polno ceno programov vrtca Križevci, ki velja od 1.9.2013.
Planirana so tudi sredstva za izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavke v vrtcu, kajti ta izdatek ni del ekonomske
cene vrtca.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število vpisanih otrok, število oddelkov, veljavna cena programov,

19002 - DEJAVNOST ZUNANJIH VRTCEV (plačilo razlike med ceno
programov in plačili staršev)
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina, kjer ima stariš z
otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče, je dolžna plačati razliko v ceni med ceno programov in
plačilom staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19004 - POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
Vrednost: 420 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za poravnavo stroškov dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi
potrebami v vrtcu. Trenutno ima v Vrtcu Križevci en otrok z odločbo dodeljeno dodatno strokovno pomoč specialne
pedagoginje in sicer 2 uri tedensko. Pomoč izvaja zunanja izvajalka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19005 - NOVOLETNA OBDARITEV V VRTCU KRIŽEVCI
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nabavo igral in didaktičnih pripomočkov v vseh oddelkih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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19006 - PREDŠOLSKA VZGOJA V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU
RAKIČAN
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V času, ko je otrok zaradi bolezni nameščen v bolnišnici in je vključen v oddelek vrtca v bolnišnici, mora občina
plačati stroške programe vrtca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19007 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje v vrtcu in nabavi opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 103.210 €
Opis glavnega programa
V skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati za delovanje in
razvoj osnovnega izobraževanje 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 vzdrževanje 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 vzdrževanje 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 izobraževanje odraslih;
- osnovno izobraževanje odraslih

Dolgoročni cilji glavnega programa
-skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih
nacionalnih programov
-zagotoviti sredstva, ki jih je ustanovitelj osnovnih in glasbenih šol v skladu s področno zakonodajo dolžan
zagotavljati za izvedbo programa, za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-zagotoviti optimalne materialne pogoje za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja
-zagotoviti osnovnim in glasbeni šoli sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov in sredstva za obnovo in
vzdrževanje objektov in opreme
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 92.720 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva, ki jih Občina Križevci kot ustanoviteljica in soustanoviteljica namenja za
nadstandardne programe, pokrivanje obratovalnih materialnih stroškov, za druge dodatne programe, gradnjo in
vzdrževanje zgradb ter nabavo opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

19009 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ KRIŽEVCI
Vrednost: 47.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina pokriva v OŠ Križevci stalne materialne stroške:stroški čistil, elektrike, komunalnih storitev, kurjave, plina,
telefonskih storitev, storitev tekočega vzdrževanja. Ker je v lanskem letu bila na zgradbi izvedena energetska
sanacija in kot energent za kurjavo uveden sekanci, se planira, da bi v primerjavi s kurjavo na kurilno olje, bil
prihranek cca. 16.000 €, zato so se sredstva glede na lansko leto znižala na 35.000 €. Dodatno pa so planirana še
sredstva v višini 3.000 € za izvedbo redne notranje revizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19011 - DODATNI PROGRAMI V OŠ KRIŽEVCI
Vrednost: 2.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina že vsa leta financira izvajanje programa - delo z nadarjenimi učenci, eko šola ter pokriva stroške prevoza
otrok na plavalni tečaj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
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19012 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se planirajo sredstva za plačilo zamenjave vodovodnih inštalacij v kuhinji (izvedeno konec leta
2014) v znesku 7.000 €, za nabavo sesalca v kurilnici v višini 3.000 €, ter 20.000 € po planu OŠ Križevci (nabava
računalnikov, interaktivnih projektorjev, oprema učilnic...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19016 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ CVETKO GOLAR
Vrednost: 3.020 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za pokrivanje tekočih materialnih stroškov v podružnični šoli s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi otroci
iz naše občine, se namenja 3.020 € .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19022 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OŠ KRIŽEVCI
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letošnjem letu se planira izdelava projektne dokumentacije za obnovo športnih igrišč pri OŠ Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 10.490 €
Opis podprograma
Podprogram zajema materialne stroške glasbenih šol (najemnina za prostore, obratovalni stroški in oprema
glasbenih šol, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni programi v
glasbenih šolah, sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje .
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glasbeni šoli, katere soustanoviteljica je tudi Občina Križevci, zagotoviti sredstva za sofinanciranje obratovalnih
stroškov, stroškov prehrane in prevoza zaposlenih na delo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

19019 - PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI LJUTOMER
Vrednost: 10.490 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci ko soustanoviteljica Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer sofinancira programske stroške po
kriteriju števila prebivalcev v višini 19,25%
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 140.660 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za plačilo prevozov šoloobveznih otrok, sredstva za pomoči in nagrade
študentom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
učencem, ki so oddaljeni do šole več kot 4 kilometre in tisti, katerih pot do šole je opredeljena kot nevarna,
zagotoviti prevoz v šolo in iz šole domov, študente nagrajevati za napredovanja v višji letnik in ob zaključku študija
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
organizirati prevoz učencev po območju cele občine tako, da bo prevoz organiziran za vse učence, ki so upravičeni
do prevoza, dodeliti nagrade za napredovanje v višji letnik in ob zaključku študija vsem upravičencev, ki bodo
podali vlogo in bodo izpolnjevali pogoje
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 130.160 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za plačilo računov prevoznikov, ki izvajajo prevoz šoloobveznih otrok in povračilo
stroškov prevoza staršem, za prevoz učencev s posebnimi potrebami.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
izvajanje zakonske obveznosti zagotoviti prevoz učencem, ki so do prevoza upravičeni
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

19010 - SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE (Nadstandard)
Vrednost: 10.160 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo tudi v letu 2015 zagotovila sredstva za financiranje 0,80 kuharice (pokrivanje stroškov za plačo in druge
prejemke, prispevek na plačo) v višini 10.160 € . S tem se zniža cena zajtrka, druge malice in kosila za učence.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

19018 - REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV V OŠ
Vrednost: 120.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 ogrožena 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 izobraževanja, je sredstva za prevoze učencev
osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolžna 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 dolžna kriti stroške prevoza. V šolskem letu 2010/2011 pa je pričel 1 učenec šolanje v Zavodu za
gluhe in naglušne v Mariboru.
Z letom 2015 se je uvedlo novo postajališče v Lukavcih in s tem dodatni prepeljani kilometri, zato se namenja glede
na preteklo leto dodatnih 3.000 € za regresiranje prevozov otrok.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta in dodatni kilometri zaradi uvedbe novega postajališča.
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19069003 - Štipendije
Vrednost: 10.500 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

19020 - ŠTIPENDIJE IN ŠTUDIJSKE POMOČI
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik in za zaključek študija. Do
nagrade so upravičeni vsi, ki na podlagi razpisa oddajo vlogo in izpolnjujejo pogoje za dodelitev nagrade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta

19021 - ČLANARINA USTANOVI dr. ANTONA TRSTENJAKA
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ustanova dr. Antona Trstenjaka deluje z namenom pospeševanja vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric
in Haloz ter celotne Slovenije. in sicer s štipendiranjem podiplomskega študija ter s sofinanciranjem različnih
projektov in simpozijev, kongresov.... Sredstva za ta namen ustanova pridobi s plačilom članarine, ki jo občine
plačujejo glede na število prebivalcev. Letno se podeli največ 15 štipendij , štipendisti pa naj bi jih "vračali" z
delom v korist svojega območja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 143.149 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, programe pomoči, ki so namenjeni
varstvu družin, starih, revnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Slovenije, UMAR,
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
-transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina
-zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih
storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije za
stanovanja...)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine
Vrednost: 4.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Tako se iz proračuna občine
Križevci namenjajo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok in sredstva za sofinanciranje programa varne hiše.
Dolgoročni cilji glavnega programa
družinam zagotavljati dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka, zagotoviti sredstva za
sofinanciranje programa varne hiše
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 4.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva, ki jih Občina Križevci namenja za sofinanciranje socialno -varstvenega programa
materinski domovi in zavetišča za ženske in otroke žrtve nasilja in denarno pomoč, ki jo občina nameni družini ob
rojstvu otroka.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o denarni pomoči ob rojstvu otroka
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varni hiši Pomurja zagotoviti del sredstev za izvedbo programa, družinam zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

20010 - POMOČ V DRUŽINI
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na Podlagi Pravilnika lahko starši uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki znaša 150
€.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi realizacije preteklega leta.
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 138.649 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na
lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
-zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih
storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije,...)
-zagotoviti sredstva v skladu z zakonodajo, sprejetimi sklepi o cenah izvajanja pomoči na domu in za institucionalno
varstvo, ter za pomoč materialno ogroženim, za plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, za sofinanciranje
programov društev s področja socialnega varstva ter programov za starejše za višjo kakovost življenja doma

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči
na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika
-zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin...)
-izvedba socialnih programov in nemoteno izvajanje javne službe Pomoč na domu, dodelitev socialne pomoči
vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje in poravnava stroškov pogreba za nepreskrbljene občane

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 107.700 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva, ki jih Občina Križevci namenja za doplačilo institucionalnega varstva in pomoči na
domu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za doplačevanje oskrbe v domovih in sofinanciranje pomoči na domu
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

20002 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV
Vrednost: 85.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po Zakonu o socialnem varstvu so občine dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih
zavodih za odrasle-domovih za starejše občane tistim občanom občine Križevci, ki s svojimi prihodki oz. prihodki
zavezancev, ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitev plačila storitve
institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.
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Sredstva zajemajo doplačilo stroška namestitve v posebnem zavodu v Lukavcih na podlagi izstavljenih računov za
6 vključenih občanov, stroške namestitve v splošnih zavodih - Dom starejših občanov Ljutomer za 6 občanov,
DOSO Radenci za 1 občana in Dom starejših Rakičan za 1 občana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta

20003 - STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO
UPORABNIKOV
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno
službo izvaja koncesionarka Olga Lupša iz Kokoričev. Na dan 31.12.2014 je vključenih 10 oseb, ki potrebujejo
skupaj mesečno 248,5 ur oskrbe. Veljavna cena znaša 14,89 € na uro, od tega plača uporabnik 4,10 € na uro, ostalo
subvencionira občina. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen, se
subvencionira še delna ali celotna oprostitev plačila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20011 - SKRB ZA STAREJŠE OBČANE
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov s pogostitvijo ter sredstva
za novoletno obdaritev obnemoglih starejših občanov na domu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 21.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi
stanovanja(subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo svojcev in ne premoženja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Pravilnik o
dodeljevanju socialnih pomoči v občini Križevci, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
vlagateljem, ki rešujejo svojo socialno stisko nameniti finančno pomoč, poskrbeti za poravnavo stroškov pogreba
pokojnih, delno kritje najemnin
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

20004 - SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih za tiste upravičence, ki na podlagi
vloge in podatkov o socialnem stanju ne zmorejo pokrivati najemnine v celoti. Osnova za izračun subvencij je
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število in višina izdanih odločb o prejemanju subvencij za neprofitna stanovanja in realizacija v preteklih letih.

20005 - ENKRATNE SOCIALNE POMOČI MATERIALNO OGROŽENIM
Vrednost: 6.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski svet občine Križevci je na seji v mesecu novembru 2009 sprejel Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči
materialno ogroženim. Tako so namenjena sredstva za pokrivanje pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, enkratne
socialne pomoči socialno ogroženim zaradi izgube zaposlitve, smrti v družini
Sredstva v višini 400 € se namenjajo za izvedbo programa brezplačnega pravnega svetovanja za občane, ki se vrši v
Murski Soboti . Občani so ne glede na materialni cenzus upravičeni do brezplačnih pravnih nasvetov in različnih
pravnih pisanj v zvezi z uveljavljanjem potrošniških pravic, v zvezi s kršitvami pravic delavcev, glede urejanja
razmerij med solastniki, glede urejanja najemnih razmerij, medosebnih odnosov (sosedski, družinski, poroštveni,
preživninski,...) urejanje pogodbenih določil, pisanje ugovorov zastaranja,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 9.449 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje društev in organizacij s področja socialne varnosti .
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
društvom in organizacijam, ki izvajajo programe, v katere so vključeni občani iz občine Križevci, zagotoviti
sredstva za sofinanciranje programov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

20006 - FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU
SOCIALNEGA VARSTVA
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi vlog in predloženih program in podpisane letne pogodbe se društvom dodelijo sredstva za izvajanje
socialnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

20007 - SOF. PROGRAMA "VARNA HIŠA"
Vrednost: 1.095 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje delovanja Varne hiše Pomurja, ki jo sofinancirajo tudi
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, druge pomurske občine, sponzorji in donatorji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta.

20008 - FINANCIRANJE DELOVANJE OORK LJUTOMER
Vrednost: 7.554 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci sofinancira programe Rdečega Križa, Območne enote Ljutomer, ki izvaja programe na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 6.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Odplačilo anuitet v delu, ki se nanaša na odplačilo obresti za najete kredite in plačilo stroškov za upravljanje z
dolgom
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
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2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 6.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnih dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Odplačilo obresti za najete dolgoročne kredite in plačilo stroškov v zvezi z vodenjem kredita.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 5.500 €
Opis podprograma
Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu
kapitala in odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem
letu; zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na obresti za najete kredite v preteklih letih in
po potrebi najete kratkoročne kredite v tekočih letih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

22004 - PLAČILO OBRESTI KREDITOV
Vrednost: 5.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plačilo obresti za najete kredite je na osnovi podatkov iz amortizacijskega načrta odplačila dolga v letu 2015
planirano 5.500 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
amortizacijski načrti ob upoštevanju trenutnega stanja na področju obrestovanja in realizacije v preteklem letu
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22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Vrednost: 500 €
Opis podprograma
Program zajema sredstva za obdelavo kreditov, zavarovanje kreditov in nadomestil za vodenje kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. Pravilnik o postopkih zadolževanja občin in podpisane
kreditne pogodbe
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasno plačilo letnih obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah v delu, ki se nanašajo na obdelavo kreditov
in na stroške vodenja kreditov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

22005 - STROŠKI VODENJA KREDITOV
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani so stroški, ki nastajajo pri postopkih vodenja kreditov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 6.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih
nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Vrednost: 1.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče-požari, , ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prebivalstvo
obveščala o morebitnih nevarnostih. Kriterij so sprejeti zaščitni ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo in učinkovito odpravo posledic naravnih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 1.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in omogoča optimalno
sanacijo razmer.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Odlok o proračunu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in optimalno sanacijo razmer.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 4.347.523 €

23001 - PRORAČUNSKA REZERVA ZA ODPRAVO POSLEDIC
NARAVNIH NESREČ
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki deluje kot proračunski
sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah, ki bi jih povzročile naravne sile
ali ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s
katerim se sprejema občinski proračun, odloča župan, 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V skladu z zakonskimi omejitvami oblikovanja zneska rezerv, ki spodnje meje ne določa, zgornja meja pa je
določena kot 1,5% prejemkov proračuna.
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2303 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 5.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene ali niso bile predvidene v zadostnem obsegu v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu ali niso predvidene v zadostnem
obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, odlok o proračunu občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN
Vrednost: 43.960 €

23003 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (tekoča proračunska
rezerva)
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi,
ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O
uporabi teh sredstev v občini odloča župan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o javnih financah
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
Občina Križevci v letu 2015 nima planiranih finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 39.080 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 39.080 €
Opis glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 39.080 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 39.080 €

22003 - GLAVNICA ZA ODPLAČILO DOLGOROČNIH KREDITOV
Vrednost: 39.080 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi kreditne pogodbe z EKO skladom, j.s. št. 221032-32/0225 z dne 05.09.2005 in Dodatka št. 1 k
pogodbi z dne 13.02.2006 je bil 21.12.2006 črpan zadnji obrok odobrenega kredita za namen izgradnje primarnega
povezovalnega kanala Noršinci-Lukavci. Doba odplačevanja je še 7 let. Za odplačilo glavnice v letu 2015 je
planiranih 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, je v letu 2015 planiranih 18.160 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Amortizacijski načrt odplačila dolga
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
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