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Občina Križevci

INFORMIRANJE OBČANOV
Občinski svet občine Križevci je na 10. redni seji, dne 4. 2.
2016 sprejel proračun občine Križevci za leto 2016.
V nadaljevanju Informatorja je predstavljen proračun, saj
želimo občane informirati o delovanju in dogajanju v občini.
V letošnjem letu bo glasilo Glas občine izšlo po ustavljenem
redu, pred občinskim praznikom. Prihodnje leto pa boste v
vaše domove občinsko glasilo prejeli dvakrat, predvidoma
v mesecu februarju – po sprejetju proračuna in poleti – pred
občinskim praznikom.

OBČINSKA BLAGAJNA –
PLAČILO POLOŽNIC BREZ PROVIZIJE

- Osnovna šola Križevci
- Glasbena šola Ljutomer
- RTV Slovenija
- KSP d.o.o.
- Občina Križevci ( NUSZ, upravne takse, komunalni
prispevek, globe za prekrške)
- Javno podjetje Prlekija d.o.o.
- Pogrebno podjetje Bratuša ( najemnina za grob)
- Teleing d.o.o.
- Telemach d.o.o.
- Telekom d.o.o.
- Simobil
- Elektro Maribor – Energija Plus
- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica – zdravstveno
zavarovanje
- Triglav zdravstvena zavarovalnica – zdravstveno
zavarovanje
- Adriatic - zdravstveno zavarovanje
- FURS
Delovni čas občinske blagajne:
- Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek od 7:30 – 12:00
in 13:00 – 15:30
Plačevanje na občinski blagajni velja samo za občane občine
Križevci, ki so fizične osebe.
Društva, samostojni podjetniki in podjetja niso upravičeni
do plačevanja položnic brez provizije.
Telefonska številka za dodatne informacije: 02 584 46 40.

Od 1. marca 2016 dalje je v prostorih Deželne banke Slovenije d.d. v Križevcih pri Ljutomeru odprta občinska blagajna, ki občanom občine Križevci omogoča plačevanje
številnih položnic brez provizije. Blagajna obratuje vsak
delovni dan.
Na občinski blagajni lahko od 1.3.2016 brez provizije plačate naslednje položnice:

PRORAČUN OBČINE KRIŽEVCI
ZA LETO 2016
Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki, prejemki ter vsi odhodki in izdatki občine za eno leto.
Proračun je najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto
sprejme občinski svet in je temeljni instrument delovanja.

Je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namene ter ovrednoteni plan dela občine za posamezno leto.
Sestavljen je iz splošnega in posebnega dela ter Načrta razvojnih programov. Kot ločen dokument se sprejmeta Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem občine Križevci ter kadrovski načrt.

ostanka iz preteklega leta in s prihodki izkazanimi v računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (to je zaenkrat ocenjena vrednost, končni znesek prenosa bo znan
po zaključnem računu za leto 2015).

V nadaljevanju bo predstavljenih le nekaj večjih investicij, projektov in odhodkov!
Nekateri projekti so sofinancirani iz različnih državnih
in evropskih virov.

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
(101.770€)
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je izredno pomembno, zato naši gasilski dejavnosti in civilni zaščiti namenjamo vsako leto več pozornosti in denarja.

Trg dela in delovni pogoji (54.900 €)
Nekatere značilnosti priprave in sprejetja proračuna za
leto 2016
V proračun za leto 2016 se bo steklo bistveno manj denarja,
saj je država namenila občinam manj povprečnine in investicijskega denarja po Zakonu o financiranju občin. Hkrati pa
nam država nalaga vedno več nalog, ki jih moramo zakonsko
izpolnjevati, kar za našo občino pomeni okrog 200.000 EUR
manj proračunskega denarja v letošnjem letu.
Zaradi navedenega in predvsem zaradi razpisov (razpisi programskega obdobja 2014 - 2020), ki jih še ni, in jih pričakujemo šele v drugi polovici leta, realizacijo pa v naslednjih letih,
je naš proračun glede na pretekla leta skromnejši. Varčujemo
na postavkah, kjer je mogoče (materialni stroški, investicijsko
vzdrževanje…), vendar ohranjamo obstoječi standard za socialne transferje (ti se celo povečujejo), ohranjamo transferje
na področju kmetijstva, kulture, športa, turizma in transferje
društvom.
V proračun so uvrščeni projekti, ki jih moramo dokončati in
takšni, katerih izvedba je najbolj potrebna. Vseskozi pa se
trudimo in težimo k skladnemu razvoju vseh delov občine.
Država občinam v letu 2016 in 2017 na podlagi Zakona o
financiranju občin nudi brezobrestni kredit ( Občini Križevci v višini 55.769 EUR vsako leto, znesek kredita se ne šteje
v obseg zadolževanja občine), z enoletnim moratorijem in
dobo odplačila devet let. Ta sredstva bo občina Križevci namenila za ureditev javnih poti v Bučečovcih, Stari Novi vasi
in Iljaševcih, saj glede na krizo v gradbeništvu pričakujemo
ugodne ponudbe izvajalcev, zato je smiselno, da se javno
naročilo izvede kot celota.

Prihodki in odhodki občine
V letu 2016 predvidevamo 2.786.977 EUR prihodkov in
3.408.686 EUR odhodkov. Proračunski primanjkljaj, ki nastane je razlika med planiranimi prihodki in odhodki in znaša po planu za leto 2016 605.000 EUR. Pokriva se s sredstvi

Občina sofinancira zaposlovanje preko programa javnih del
devetim občanom.

Kmetijstvo in gozdarstvo (57.850 €)
Naša občina je razmeroma kmetijsko usmerjena, zato z ukrepi želimo povečati konkurenčnost, učinkovitost podeželja ter
vzpodbujati trajnostni razvoj kmetijstva.

Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije (693.390 €)
Gre za največjo postavko, poleg upravljanja in vzdrževanja
občinskih cest in javnih poti bomo investirali oz. investicijsko
vzdrževali naslednje ceste oz. javne poti: dokončali bomo
rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Zasade v dolžini 1215 m,
obnovili bomo cesto v Bučečovcih mimo gasilskega doma v
dolžini 170 m, cesto v Stari Novi vasi mimo domačije Šrajner v
dolžini 240 m, cesto v Iljaševcih iz Finedike do glavne ceste v
dolžini 200 m in cesto v Lukavcih skozi Gomile v dolžini 1063
m. Poleg tega bomo sanirali hodnik za pešce mimo zdravstvenega doma v Križevcih in zamenjali ulično razsvetljavo
z energetsko varčnejšo v novem naselju v Križevcih. Sanirali
bomo odvodnjavanje v vasi Berkovci. Proračunska sredstva
so namenjena tudi za projektno dokumentacijo za investicije
v tekočem in prihodnjem letu.

Gospodarstvo in turizem (226.210 €)
Ureditev učno sprehajalne poti okrog Gajševskega
jezera
V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo poti okrog Gajševskega jezera po kroni nasipa. Konec
leta 2015 je bila sklenjena pogodba za izvedbo te investicije, ki
mora biti zaključena do konca aprila 2016. V sklepni fazi je tudi
izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo preostanka
poti okrog jezera, ki bo bolj atraktivna in poučna, potem prostora za surferje, ribiče, pomola, urbane opreme itd. Izgradnja
tega dela se bo nadaljevala naslednje leto.

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Ravnanje z odpadki
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Oskrba s pitno vodo
SKUPAJ

5.000 €
192.000 €
50.000 €
247.000 €

Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost (357.990€)
Kar se tiče vodooskrbe, bomo začeli z zamenjavo azbestno
cementnih cevi na relaciji Lukavci – Berkovci, dokončali
bomo rekonstrukcijo vodovoda v Zasadih in poglobili vodovod na Grabah, veliko denarja je namenjenega za investicijsko vzdrževanje.
Kar se tiče vzdrževanja neprofitnih najemnih stanovanj, je
v planu energetska sanacija večstanovanjske stavbe v Logarovcih.

Doživljajski park – ureditev turistično rekreacijskega
centra ŠRC Boreci
V gozdu ob športnih igriščih in Matičnjaku na površini 1,3ha
površine bomo uredili turistično-rekreacijski park s sprehajalnimi zelenimi površinami in rekreacijskimi elementi.
Prostor bo namenjen različnim športnim dejavnostim, tako
skupinskim kot individualnim. Po celem parku bodo nameščeni različni zunanji fiksni fitnes elementi za raztezanje in
razgibavanje telesa. V parku bodo postavljene tudi postaje z
raznimi športnimi orodji za otroke in odrasle. Znotraj parka
bo poskrbljeno za druženje in počitek.

Kultura, šport in nevladne organizacije
(224.849 €)
Začeli bomo s sanacijo spomenikov kulturne dediščine po
občini in s sanacijo kulturnega doma v Križevcih. Pomemben
del postavke predstavlja novogradnja košarkarskega igrišča
pri osnovni šoli Križevci.

Izobraževanje in socialno varstvo
(817.839€)
Plačilo vrtca – razlika v ceni
Oskrba v domovih
Šolski prevozi

125.000 €
10.160€

Subvencioniranje stanarin

15.000 €
6.000 €

Nagrade študentom

10.000 €

Stroški za neposredno socialno oskrbo
uporabnikov

45.000 €

Enkratna socialna pomoč ogroženim

Poleg sofinanciranja malih čistilnih naprav in izdelave projektov bomo zgradili fekalno kanalizacijo v delu naselja Lukavci
(Gomile).
Iz proračuna namenjamo precejšnja sredstva za subvencije
gospodarskih javnih služb, da imajo občani nižje mesečne
zneske na položnicah.

75.000 €

Subvencioniranje šolske prehrane

Darilo ob rojstvu otroka

Varovanje okolja in naravne dediščine
(518.800€)

420.000 €

6.500 €

Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb

31.500 €

Subvencioniranje šolske prehrane

10.160 €

Financiranje delovanja OORK Ljutomer
SKUPAJ

7.544 €
761.864 €

PRODAJA NEPREMIČNIN
Občina Križevci po ugodni ceni prodaja gradbene parcele
v Ključarovcih, Iljaševcih in Borecih.
Na voljo je tudi več kmetijskih zemljišč ( gozd, njiva).
Podrobnejše informacije o površinah in ceni najdete na spletni strani občine Križevci – www.obcina-krizevci.si ( v rubriki
seje občinskega sveta – 10. seja, 4.2.2016 – načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem) ali na tel.: 02 584 40 40.

V tabeli so predstavljene donacije društvom
Kmetijsko področje (13)

6.700 €

Gasilska društva (12)

25.000 €

Športna društva (9)

11.100 €

Kulturna društva (5)

7.840 €

Programi veteranskih organizacij (4)

570 €

Društvo upokojencev

760 €

Društva na področju socialnega
varstva (8)

800 €

SKUPAJ

52.770€

Podrobnejše informacije glede proračuna najdete na spletni
strani www.obcina-krizevci.si in na občini Križevci.
Z veseljem Vam bomo odgovorili na Vaša vprašanja ali Vam
predstavili katerega izmed projektov, ki so v planu izvedbe
za letošnje leto.
Z lepimi pozdravi!
		
mag. Branko Belec, župan

VAŠKA TRŽNICA V KRIŽEVCIH
Občina Križevci se zaveda pomena lokalne samooskrbe in
trajnostnega razvoja turizma, zato želi s prodajo pridelkov,
proizvodov in izdelkov vključiti lokalne produkte s podeželja. Vaška tržnica, ki je bila zgrajena v letu 2015 v središču
Križevec, v vaškem jedru daje možnost, kjer lahko občani
svoje presežke pridelkov prodajo v svojem lokalnem okolju.
Vsi potencialni ponudniki, ki bi želeli svoje izdelke prodajati na prostoru vaške tržnice, se obrnite na občino Križevci,
kjer boste prejeli soglasje za prodajo, občinska uprava pa
bo vodila seznam ponudnikov in razpored oddaje prostora
na vaški tržnici.
Uporaba prostora vaške tržnice je za ponudnike brezplačna.

POZIV K SODELOVANJU PRI
KREIRANJU OBČINSKEGA GLASILA
Tudi v letošnjem letu bomo izdali glasilo Glas občine. Že sedaj vas pozivamo, da nam pri obogatitvi vsebine pomagate
s svojimi prispevki, idejami, slikami, ki jih že lahko pošiljate
na sledeči mail: glasobcine@gmail.com. Rok za oddajo prispevkov in fotografij je 15.7.2016.

Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru
T: (0)2 584 40 40
E: info@obcina-krizevci.si
www.obcina-krizevci.si
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