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Občina Križevci

VABILO
PIHALNI ORKESTER
KUD MUZIKA KRIŽEVCI Z GOSTI VABI
OB MEDNARODNEM DNEVU ŽENA

8. MARCA 2017 ob 19. uri
V KULTURNO DVORANO V KRIŽEVCE PRI LJUTOMERU
NA PRIREDITEV

»ŠOPEK ŽELJA ZA DAN ŽENA«.
Vstopnine ni. Vsaka obiskovalka prejme darilo.
Moderator prireditve: Branko Hrga

- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica – dopolnilno
zdravstveno zavarovanje
- Triglav zdravstvena zavarovalnica – dopolnilno
zdravstveno zavarovanje
- Adriatic – dopolnilno zdravstveno zavarovanje
- Osnovna šola Križevci
- Glasbena šola Ljutomer
- Prehodni davčni podračun – proračun države (prispevki
za starševsko varstvo)
- Prehodni davčni podračun – zz (prisp. zz)
- Prehodni davčni podračun – ZPIZ
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.

PRORAČUN OBČINE KRIŽEVCI
ZA LETO 2017
OBČINSKA BLAGAJNA –
PLAČILO POLOŽNIC BREZ PROVIZIJE
Na občinski blagajni lahko od 1. 3. 2017 brez provizije
plačate naslednje položnice:
- 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)

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki,
prejemki ter vsi odhodki in izdatki občine, v našem primeru
za eno leto. Proračun je tako 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.
Proračun ima svoje sestavne dele in se napiše po enakih
oblikah in pravilih za vse občine. Tako se lahko tudi enostavno primerja med posameznimi občinami. Sestavljen je
iz splošnega in posebnega dela ter Načrta razvojnih programov. Kot ločen dokument se sprejme Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Križevci ter kadrovski načrt.

Nekatere značilnost priprave in sprejetja proračuna za
leto 2017
Dejstvo je, da se bo v proračun za leto 2017 steklo manj denarja, kot bi ga potrebovali za normalno delovanje lokalne
skupnosti za vse naloge, ki jih po zakonu nalaga država. Vsi,
ki spremljate politiko, veste, da je država namenila občinam
manj povprečnine in manj investicijskega denarja po Zakonu
o financiranju občin. Poleg tega se je sprostila plačna politika v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je občina. Istočasni
ukrepi, ki jih uvaja država za zniževanje stroškov, pa niso dali
želenega učinka.
Zaradi navedenega in predvsem zaradi večjih razpisov iz
evropskih razvojnih skladov in kohezije, ki jih ni in ne vem,
kdaj jih lahko pričakujemo (to sprašujemo državo že lep čas,
kajti gremo proti sredini tega programskega obdobja, pa še
nismo počrpali nič evropskega denarja), je proračun tako
velik, kot se lahko pokrijemo.
Nisem človek, ki bi jamral, ampak bomo z razpoložljivim
denarjem poskušali naredi čim več za dobro naše lokalne
skupnosti. Ugotovili boste, da je proračun skrbno in v največji
možni meri investicijsko naravnan. Dobršen del proračunskih
sredstev v višini 1,7 milijonov EUR je namreč namenjenih za
investicije, ki se bodo izvajale razpršeno po celotnem teritoriju
občine. Občina se za izvedbo novih naložb nadeja tudi sredstev iz državnega in evropskega proračuna. Največ denarja
je namenjenega za lokalne ceste, turizem in šport. Prav tako
ohranjamo obstoječi standard za socialne transferje (ti se
celo povečujejo), ohranjamo transferje na področju kmetijstva, ljubiteljske kulture, športa in transferje društvom.
Trudili smo si poiskati neko ravnovesje med razvojem, kakovostjo življenja in varčnostjo. V proračunu so projekti,
ki jih moramo dokončati in taki, ki so v tem trenutku tudi
najbolj realno potrebni. Za želje že dolgo ni več prostora. V
proračunu težimo k skladnemu razvoju vseh delov občine.
Že drugo leto nudi država po Zakonu o financiranju občin
brezobrestni kredit ali ugodno posojilo z enoletnim moratorijem, ki za našo občino znaša 55.769 EUR. To bomo vzeli, saj
ne gre v obseg zadolževanja naše občine, ki je med drugim
tudi med najmanj zadolženimi občinami v Sloveniji. To je
smiselno in poceni še posebej, ker bomo ta denar namenili
za investicije, ki so predvsem v gradbeništvu zaradi malega
povpraševanja (ni razpisov) cenovno zelo ugodne. V Načrt
razvojnih programov za prihodnja leta je uvrščenih še veliko
investicij, ki se bodo ob zagotovitvi sredstev in podpori svetnikov izvajale v prihodnjih letih. Zavedamo se, da je potreb
občanov precej, vendar so proračunska sredstva omejena in
jih je zmeraj premalo.

Prihodki in odhodki občine
V letu 2017 predvidevamo 3.026.729 EUR prihodkov in
3.643.419 EUR odhodkov. Proračunski primanjkljaj, ki nastane, je razlika med planiranimi prihodki in odhodki in znaša
za leto 2017 po planu 616.660 EUR. Pokriva se s sredstvi
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 2016).

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

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
(107.970€)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je izredno pomembno, zato naši gasilski dejavnosti in civilni zaščiti namenjamo temu primerno pozornost. Gasilci so poleg svoje
osnovne prostovoljne dejavnosti, na katero smo ponosni, še
gibalo družbenega življenja na vasi.

Trg dela in delovni pogoji (49.900 €)

Občina planira zaposlitev, ki je objavljena na spletni strani
Zavoda RS za zaposlovanje preko lokalnih zaposlitvenih programov, devetim našim občanom (javna dela).

Kmetijstvo in gozdarstvo (70.303 €)

Naša občina je tudi kmetijska občina, zato z ukrepi želimo povečati konkurenčnost, učinkovitost podeželja ter spodbujati
trajnostni razvoj. Velik del denarja namenimo za urejanje in
vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov med kmetijskimi zemljišči. Letos bi posebej izpostavil sofinanciranje analize
zemlje in sofinanciranje kalcifikacije tal. Naša tla so kisla; s tem
ukrepom bomo ohranili in povečali rodovitnost tal. Ta sredstva bi lahko bila še višja, vendar nam zakonodaja in evropske
smernice prepovedujejo neposredno financiranje dejavnosti.

Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije (930.160 €)

Gre za največjo postavko. Poleg upravljanja in vzdrževanja
občinskih cest in javnih poti bomo investirali oziroma investicijsko vzdrževali kar nekaj cest oziroma javne poti. Največji zalogaj predstavlja rekonstrukcija lokalne ceste skozi
Bučečovce z izgradnjo pločnika in razsvetljave. Obnovili in
razširili bomo cesto v Kokoričih v dolžini 1230 m (od hišne
številke 13–28, mimo kmetije Osterc). Prav tako bomo sanirali
tri javne poti, ki niso asfaltirane, in predstavljajo dostop do
že zgrajenih stanovanjskih hiš, dve v Borecih v dolžini 290 m
(mimo gasilskega do hišne številke 38A in do hišne številke
42B) in eno v Berkovskih Prelogih v dolžini 130 m (proti hišni
številki 12). Potrebno je še dodati, da bomo delno asfaltirali
javno pot med Iljaševci in Kokoriči na vhodu in izhodu iz
gozda ter del javne poti v Stari Novi vasi v skupni dolžini 200
m. Na omenjenih cestah se zaradi velikega prometa močno
dviguje prah. S tem posegom bi zaščitili zasebno premoženje
in povečali kvaliteto življenja prebivalcem ob cesti. Treba je
dodati, da kar nekaj denarje gre za projektno dokumentacijo
za tekoče kakor tudi za naslednje leto.
Veseli me, da se je intenzivno začelo dogajati na državni cesti
R2–439 Križevci – Sveti Jurij ob Ščavnici, saj se bodo letos začeli odkupi zemljišč, naslednje leto pa že morebitna gradnja.

Gospodarstvo in turizem (513.691 €)

Ureditev naravovarstvene učno-sprehajalne poti okrog
Gajševskega jezera
Želimo izgraditi še preostanek poti okrog Gajševskega jezera.
Predvidena je izgradnja naravovarstvene in učne poti. Občina se je prijavila na mednarodni projekt SI-HR z naslovom
Zelene oaze. V letu 2017 predvidevamo izvedbo investicije.

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Varovanje okolja in naravne dediščine (292.130 €)
Poleg sofinanciranja malih čistilnih naprav in izdelave projektov bomo širili skupni zbirni center za odpadke v Ljutomeru.
Veliko je nujnega investicijskega vzdrževanja.
V tabeli so predstavljene subvencije gospodarskih javnih služb.
Dodatno smo vključili subvencijo oskrbe s pitno vodo zaradi
predvidenega dviga omrežnine, saj se je v zadnjih letih vložilo
50 milijonov EUR v Sistem C (Oskrba s pitno vodo Pomurja). S
tem si na dolgi rok zagotavljamo varnost z zdravo pitno vodo.
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

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

Ponovno bomo vzpostavili turistično pot Stopinje
V letu 2016 je bil izdelan idejni projekt za vzpostavitev turistične poti, kjer bi bili vključeni tudi ogledi in predstavitev
znamenitosti v občini. Namen je obnoviti pot, dodati nove
vsebine in vključiti nove ponudnike. Zamenjati je potrebno
dotrajane table, obnoviti in očistiti pot zarasti, dodati nove
vsebine, pot kot tako oziroma pohod po le-tej pa vključiti v
vsebine občinskega praznika.

Oskrba s pitno vodo
SKUPAJ

160.000 €
23.000 €
183.000 €

Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost (285.820 €)
Kar se tiče oskrbe z vodo, bomo začeli zamenjavati azbestnocementne cevi na relaciji Lukavci–Berkovci in tudi v Križevcih,
dokončali rekonstrukcijo vodovoda v Zasadih in Borecih ob
izgradnji javne poti, poglobili bomo vodovod na Grabah ter
ukinili vaške vodovodne linije v Bučečovcih in Vučji vasi. Prav
tako veliko denarja namenimo za investicijsko vzdrževanje.
Največji zalogaj v okviru vzdrževanja neprofitnih najemnih
stanovanj bo energetska sanacija večstanovanjske stavbe v
Logarovcih. Lani smo zamenjali okna, letos bomo naredili
fasado in izolirali podstrešje.
Na pokopališču bomo uredili prostor za raztros pepela.

Kultura, šport in nevladne organizacije
(291.925 €)
Nadaljevali bomo s sanacijo spomenikov kulturne dediščine po
občini (letos Iljaševci in Vučja vas) in s sanacijo kulturnega doma
v Križevcih. Pomemben del postavke predstavlja novogradnja
rokometnega in odbojkarskega igrišča pri Osnovni šoli Križevci.

Izobraževanje in socialno varstvo (821.759 €)

Plačilo vrtca – razlika v ceni
Oskrba v domovih
Šolski prevozi
Subvencioniranje šolske prehrane
Investicijsko vzdrževanje v šoli in vrtcu
Subvencioniranje stanarin
Darilo ob rojstvu otroka
Nagrade študentom
Stroški za neposredno socialno
oskrbo uporabnikov
Enkratna socialna pomoč ogroženim
Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb
Financiranje delovanja OORK Ljutomer
SKUPAJ

Donacije društvom za tekoče delovanje
Kmetijsko področje (13)
Gasilska društva (12)
Športna društva (9)
Kulturna društva (5)
Programi veteranskih organizacij (4)
Društvo upokojencev
Društva na področju socialnega varstva (8)
SKUPAJ

439.220 €
75.700 €
115.000 €
10.160€
25.000€
15.000 €
6.000 €
10.000 €

Jožefa Kovačič iz Logarovcev je v nedeljo, 12. februarja 2016,
dopolnila 104 leta. Čila in zdrava je v krogu svoje širše družine
praznovala rojstni dan. Živi z nečakom in njegovo družino, čestitkam ob visokem jubileju pa so se pridružile še tri nečakinje
in nečak z družinami. Slavljenki sta dobre želje ob rojstnem
dnevu zaželela tudi podžupan Občine Križevci Bogomir Gaberc
in predsednica Društva upokojencev Križevci Milica Hamler.
Slavljenka je povedala, da je recept za dolgo življenje zmernost
pri vseh stvareh. To se ji je bogato obrestovalo, saj pri dopolnjenih 104 letih še nima izbranega osebnega zdravnika, ker preprosto pravi, da ga doslej še ni potrebovala. Še posebej se razveseli obiskov in rada zapoje. Tudi ob tej priložnosti so ji zapeli
Vse najboljše in ji zaželeli še naprej tako kvalitetno življenje, da
bi tudi v visoki starosti ostala zdrava in z nasmehom na obrazu,
ki je bil njen zaščitni znak tudi tisto nedeljsko popoldne.

45.000 €
6.500 €
31.500 €
7.544 €
786.624 €
6.700 €
25.000 €
11.100 €
8.840 €
570 €
760 €
800 €
53.770 €

Podrobnejše informacije glede proračuna in vse ostale informacije najdete na naši spletni strani : www.obcina-krizevci.si.
Z lepimi pozdravi
mag. Branko Belec, župan

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

NAJSTAREJŠA OBČANKA
OBČINE KRIŽEVCI JE PRAZNOVALA
104. ROJSTNI DAN

PRODAJA NEPREMIČNIN
Občina Križevci po ugodni ceni prodaja nepremičnine.
Podrobnejše informacije o površinah in ceni najdete na spletni strani občine Križevci – www.obcina-krizevci.si (v rubriki
seje Občinskega sveta – 17. seja, 21.2.2017 – načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem) ali na tel.: 02 584 40 40.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ ZA
OBČANKE IN OBČANE OBČINE
KRIŽEVCI
Občina Križevci tudi v letu 2017 občankam in občanom omogoča brezplačno pravno svetovanje v okviru pisarne brezplačne pravne pomoči Zavoda PIP. V primeru, da potrebujete brezplačno pravno svetovanje, se obvezno predhodno naročite na
tel. št. (02) 535 27 60 (to je možno vsak delavnik med 9. in 13.
uro) in Zavod PIP vam bo dodelil ustrezen termin. Brezplačno pravno svetovanje poteka osebno (po telefonu ali e-pošti
ne svetujejo) v prostorih Zavoda PIP v Murski Soboti (Zvezna
ulica, stavba Pokrajinske in študijske knjižnice). Študentke in
študente iz občine Križevci, ki študirate v okviru Univerze v
Mariboru, in občane, ki ste zaposleni v Mariboru, obveščamo,
da vam je na voljo tudi pisarna Zavoda PIP v Mariboru (Gosposvetska cesta 86 – bližina študentskega kampusa).
Storitev je brezplačna za vse občanke in občane, ne glede na
premoženjski status. Brezplačno pravno svetovanje ni namenjeno pravnim osebam.
marec 2017
naklada: 1160 kom
Fotografija: arhiv občine, internet
Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

