OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRIŽEVCI
2021-2024

Načrt razvojnih programov ( v nadaljevanju NRP) občinskega proračuna je sestavni del
proračuna, in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije, ki odraža razvojno
politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja
štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S
tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. V načrt
razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne
pomoči.
Pri načrtovanju projektov za naslednje štiriletno obdobje se praviloma v NRP najprej
uvrsti že začete projekte, preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte, ki se
jih v NRP uvršča na novo.
Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je pomembna z
vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna oziroma pridobivanja sredstev na
razpisih.
Če predlog načrta razvojni programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj
uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Načrt razvojnih programov se
letno dopolnjuje.
V NRP je vsebovan načrt razvoja občine. Če projekt ni vključen v NRP, tudi ni možna
prijava na različne razpise, posledično je tudi nabor projektov v naslednjih štirih letih
večji. V NRP so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB166- 17-0001 NAKUP RAČUNALNIKOV ZA OBČINSKO UPRAVO
Namen in cilj
Planirana so sredstva za zamenjavo računalnikov in računalniške programske opreme.
Vsako leto se zamenja najmanj en računalnik v občinski upravi.
Stanje projekta
Planirana so sredstva za nabavo računalnikov za potrebe občinske uprave.

OB166-17-00O2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH PROSTOROV
Namen in cilj
Oprema in instalacije v občinskih prostorih so dotrajani. Električne in telekomunikacijske
instalacije so nameščene v lesenih stenah, večkrat prihaja do izpada električne energije.
Strop je na več mestih poseden. Prostori so neprimerno osvetljeni. Ogrevanje je
potratno, saj strop ni izoliran. Predvidena je kompletna rekonstrukcija prostorov 2.
nadstropja stavbe. Prav tako tudi umestitev dvigala, da se omogoči dostop do občinskih
prostorov tudi gibalno oviranim osebam.
Stanje projekta
V letu 2018 se je izdelala projektna dokumentacija za obnovo prostorov občinske uprave.
Izdelan je tudi projekt za umestitev dvigala v zgradbo. V prihodnjih letih se bodo izvedla
investicijska dela na objektu.

OB166-17-0061 NABAVA OPREME - MIR
Namen in cilj
Medobčinski inšpektorat vsako leto nabavlja strojno in programsko računalniško opremo.
Stanje projekta
Vsako leto se posodablja strojna in programska računalniška oprema za potrebe MIR.
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OB166-19-0013 NAKUP SLUŽBENEGA VOZILA
Namen in cilj
Službeno vozilo je bilo prvič registrirano leta 2003. Vsako leto so potrebna večja vlaganja
v avto, saj je vozilo zaradi starosti dotrajano.
Stanje projekta
V letu 2022 se planira nakup službenega vozila.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB166-17-0003 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME CIVILNE ZAŠČITE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za opremljanje enot in služb CZ, in sicer za nabavo opreme za
izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah ( nabava potopnih črpalk za
poplavno vodo, protipoplavnih vreč, elektro agregatov, osebne in skupne zaščitne
opreme za reševalne enote ter za vzdrževanje opreme).
Stanje projekta
Nabava opreme po vsakoletnem planu v skladu s potrebami.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB166-17-0004 OBLIKOVANJE SKLADA ZA NABAVO OPREME ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno opremo, motorne
brizgalne, dihalne aparate, gasilske cevi in različno gasilsko reševalno opremo opremo.
Stanje projekta
Nabava opreme po vsakoletnem planu v skladu s potrebami.
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OB166-17-0005
POMENA

SOFINANCIRANJE

OBNOVE

VEČNAMENSKIH

ZGRADB

SKUPNEGA

Namen in cilj
Sofinanciranje obnove in vzdrževanja vaško gasilskih domov. Cilj je redno vzdrževanje
vaško gasilskih zgradb, ki poleg osnovne gasilske dejavnosti služijo tudi ostalim
aktivnostim družabnega življenja v vaških sredinah.
Stanje projekta
Izvedba po letih skladno s planom GZ Križevci.
OB166-17-0006 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL IN OPREME
Namen in cilj
Zamenjava oz. nakup vozil za potrebe PGD in skupne gasilsko reševalne opreme širšega
pomena.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža nabave vozil PGD po planu GZ Križevci ter
specialne gasilsko reševalne opreme (termo kamere, specialne motorne rezalke,
izpihovalniki ipd.).

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cesta

OB166-17-0010 IZGRADNJA CESTE IN HODNIKA ZA PEŠCE PROTI OŠ KRIŽEVCI
Namen in cilj
Poglaviten namen je zagotoviti prometno varnost. Gre za območje, kjer dnevno hodi
večje število otrok, tako predšolskih kot šolskih ( prihod in odhod iz šole in vrtca,
sprehodi vrtčevskih otrok, kolesarji,…). Izgradil se bo hodnik za pešce na javni poti JP
724261 v enakem nivoju kot cestišče, po principu umirjenega prometa. Dolžina odseka
poti znaša cca. 115m
Stanje projekta
V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija, v letu 2021 se planira izvedba
investicije.
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OB166-17-0013
BRANOSLAVCI

IZGRADNJA

PLOČNIKOV

OZ.

KOLESARSKE

STEZE

GRABE

-

Namen in cilj
Z izvedbo investicije se bo uredila povezava med obstoječim hodnikom za pešce v
Ključarovcih in Gajševskim jezerom, s čimer se bo povečala varnost v prometu na
obstoječi trasi. Predvidena je izdelava PZI dokumentacije za celotno traso pločnika
znotraj naselja Grabe, in kolesarske steze od križišča v Ključarovcih do naselja Grabe v
skupni dolžini cca. 1450m.
Stanje projekta
V letu 2020 se je naročila projektna dokumentacija. Predvideno dokončanje
dokumentacije je v letu 2021. Izvedba investicije se planira v letih 2022 in 2023.

OB166-17-0015 REKONSTRUKCIJA JP 724 033 LOGAROVCI
Namen in cilj
Za ureditev dostopa do Gajševskega jezera in do predvidenega prostora za kampiranje
na severni strani jezera, je predvidena ureditev osnovne infrastrukture, z izgradnjo ceste.
Predvidena je izvedba asfaltnega cestišča v širini 3,5m dolžine 300m.
Stanje projekta
Izvedba investicije se načrtuje po letu 2023.

OB166-17-0016 REKONSTRUKCIJA JP 724 091 KOKORIČI - ILJAŠEVCI
Namen in cilj
Cilj predvidene investicije je povečati varnost in udobnost vožnje na omenjenem odseku.
Obstoječi profil ceste ne prenese obstoječe prometne obremenitve, saj je širina obstoječe
ceste od 3,0 m do 3,2 m. Predvideva se kompletna rekonstrukcija obstoječega spodnjega
ustroja in razširitev voznega pasu na širino 4,5 m. Dolžina predvidene trase znaša 1.300
m.
Stanje projekta
Po letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba sanacije
cestišča.
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OB166-17-0022 REKONSTRUKCIJA JP 724 231 V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH
Namen in cilj
Javna pot JP 724 231 poteka ob jarku v novem naselju v Križevcih. Stanje poti se iz leta
v leto slabša, zato je potrebno pristopiti k sanaciji poti. Predvidena je izgradnja hodnika
za pešce v nivoju cestišča minimalne širine 1,5m in vozišče širine minimalno 4,0m,
odvisno od prostorskih možnostih. Predvidena dolžina posega znaša 550m in poteka od
občinske stavbe do železniškega prehoda.
Na obravnavanem odseku se predvidi tudi zamenjava dotrajane meteorne kanalizacije ter
vodovoda z zamenjavo hišnih priključkov.
Stanje projekta
Izvedba investicije v letu 2022.

OB166-17-0024 OBNOVA JP 724 012 V GAJŠEVCIH
Namen in cilj:
Namen investicije je sanacija in razširitev obstoječe asfaltirane ceste v naselju Gajševci,
saj je obstoječa asfaltirana cesta dotrajana. Istočasno se bo obnovil obstoječi vodovod.
Predvidena je rekonstrukcija in razširitev obstoječe ceste na širino 3,5m v dolžini 315m.
Stanje projekta
V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija, zaradi nestrinjanja lastnika zemljišča
s potekom trase ceste, ni prišlo do izvedbe projekta. V letu 2023 je predvidena izvedba
investicije, v kolikor se bo dosegel dogovor z lastnikom zemljišča, na katero je potrebno
poseči.

OB166-17-0026 R2 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB R2 - 439
Namen in cilj
Poglaviten namen je zagotoviti prometno varnost pešcev in kolesarjev ob državni cesti
R2-439. V naseljih je predvidena tudi izgradnja javne razsvetljave.
Stanje projekta
K izvedbi se bo pristopilo v letu 2022.
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OB166-17-0076 DOKONČANJE IZGRADNJE PLOČNIKA V KLJUČAROVCIH
Namen in cilj

Izgradnja hodnika za pešce v Ključarovcih do križišča z državno cesto R2 – 439.
Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava manjkajočega dela projektne dokumentacije ter izgradnja hodnika
za pešce v Ključarovcih do križišča, v kolikor se zagotovijo zemljišča, saj lastnik zemljišča ne soglaša s
posegom.

OB166-18-0005 OBNOVA JP 724 365 BUČEČOVCI
Namen in cilj

V času obnove lokalne ceste v Bučečovcih, sta javni poti JP 724365 in 724366 služili tudi kot obvozna
pot zaradi potreb gradnje. Po njiju je potekal ves promet. Že predhodno sta bili cesti na določenih
mestih poškodovani. Predvideva se izvedba sanacije spodnjega in zgornjega ustroja, meteorne
kanalizacije, vodovoda in vodovodnih priključkov ob cesti ter izvedba asfaltne površine v širini 3-5 do
4,5m. Odsek ceste meri je 490 m.
Stanje projekta

Po letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in izvedba investicije.

OB166-18-0006 OBNOVA JP 724 131 BERKOVCI ( proti Flajsinger)
Namen in cilj

Javna pot JP 724131 v Berkovcih je makadamske izvedbe, dolžine cca 555m. Predstavlja dostop do
naseljene stanovanjske hiše v Berkovcih 29. Predvidena je zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja,
ureditev odvodnjavanja ter izvedba asfaltnega zaključnega sloja širine 3,5m ter bankin širine 0,75m.
Stanje projekta

Leta 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, izvedba investicije pa v letu 2022.

OB166-18-0008 OBNOVA JP 724 071 KOKORIČI (H.Š. 13-28)

Namen in cilj
Trasa predvidene obnove javne poti je predvidena v območju naselja Kokoriči. Prva veja JP 724071
poteka od križišča državne ceste v Kokoričih v smeri proti naselju Kokoriški Prelogi. Druga veja pa od
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odcepa javne poti 724063 proti naselju Berkovski Prelogi do obstoječega mosta čez reko Lipnico. Prva
veja je dolžine cca 940m, druga veja pa 110m. Skupna dolžina predvidene obnove znaša 1050m.
V letu 2020 je bila izvedena na obravnavanem odseku zamenjava vodovoda. Cesta je bila že
predhodno v slabem stanju. Potrebno je na novo urediti meteorno kanalizacijo, spodnji in zgornji
ustroj ceste ter asfaltirati cesto v širini minimalno 3,5m.
Stanje projekta
V letu 2020 se je naročila projektna dokumentacija v letu 2021 pa je predvidena izvedba investicije.

OB166-18-0009 OBNOVA JP 724 216 KLJUČAROVCI
Namen in cilj

Javna pot JP 724216 v Ključarovcih je v naravi v makadamski izvedbi, dolžine cca 415 m. Predstavlja
dostop do športnega centra Ključarovci in valilnice. Predvidena je zamenjava spodnjega in zgornjega
ustroja, ureditev odvodnjavanja ter izvedba asfaltnega zaključnega sloja širine 3,5m ter bankin širine
0,75m.
Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije.

OB166-18-0010 OBNOVA JP 724 202 BORECI
Namen in cilj

Javna pot JP 724202 v Borecih je v naravi v makadamski izvedbi, dolžine cca 107m. Predstavlja
dostop do stanovanjske hiše Boreci 48 in do njivskih površin. Predvidena je zamenjava spodnjega in
zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja ter izvedba asfaltnega zaključnega sloja širine 3,5m ter
bankin širine 0,75m.
Stanje projekta

Leta 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in izvedba investicije.

OB166-18-0011 OBNOVA JP 724 091 KOKORIČI
Namen in cilj

Od državne ceste R2-439 v Kokoričih do gozda proti Iljaševcem poteka javna pot JP724091. Širina
ceste je od 3,2m do 3,5m. Bankine so pogreznjene, na cestišču se pojavljajo večji posedki in udarne
jame.
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Predvidena je razširitev cestišča na 5,0m s prestavitvijo odvodnih jarkov ter ureditvijo bankin širine
minimalno 0,75m. Predvidena dolžina ceste je 1250m.
Stanje projekta

Leta 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pričetek obnove ceste.

OB166-19-0006 REKONSTRUKCIJA
spomeniku NOB) = 1110 m

JP 724 021 LOGAROVCI ( od državne ceste proti

Namen in cilj
Javna pot Logarovci JP 724021 poteka od križišča na državni cesti R2-439 mimo
spomenika NOB proti naselju Gajševci. Cesta je na več mestih posedena, bankine so
uničene, pojavljajo se večje mrežaste razpoke. Predvidena je rekonstrukcija spodnjega in
zgornjega ustroja cestišča in asfaltne prevleke. Hkrati se bo uredilo oz. obnovilo
odvodnjavanje ceste.
Stanje projekta
Izvedba investicije po letu 2023.

OB166-19-0008 KOLESARSKA STEZA LUKAVCI - KLJUČAROVCI
Namen in cilj
Z izvedbo investicije se bo izvedla povezava med projektirano kolesarsko stezo ob
državni cesti R2-439 v Lukavcih in naseljem Ključarovci pri krožišču. Dolžina
predvidenega odseka znaša cca 1150m. Predvidena je izdelava PGD, PZI dokumentacije
za celotno traso kolesarske steze širine 3,0m oz. širine po pogojih direkcije RS za
infrastrukturo.
Stanje projekta
Izvedba investicije se planira za leto 2023.

OB166-19-0015 ASFALTIRANJE DELA JP 724 363 V STARI NOVI VASI

Namen in cilj
Na delu javne poti JP 724363 v Stari Novi vasi,
zadnji hiši konča asfaltna cesta, ki se nadaljuje
prometa proti farmi v Bučečovcih in ostalega
Predvideva se izvedba asfaltne oblike cestišča še
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ki pelje proti naselju Bučečovci, se pri
kot gramozna pot. Zaradi povečanega
prometa, so povečane emisije prahu.
nadaljnjih 100 m cestišča, širine 3,5m.

Stanje projekta
V letu 2020 se je pripravila projektna dokumentacija, v letu 2022 je predvidena izvedba
investicije.

OB166-19-0017 OBNOVA JP 724 271 GAJIČ
Namen in cilj
Obstoječa javna pot JP 724271 Gajič, je širine cca 3,0 – 3,5m. Na več odsekih je
razpokana, posedena. Predvidena je rekonstrukcija oz. obnova cestišča tako, da bo
minimalna širina asfaltnega cestišča 3,5m z bankinami širine 0,75m. Urediti je potrebno
odvodnjavanje oz. urediti obcestne jarke. Dolžina ceste znaša cca 610m.
Stanje projekta
Izvedba investicije po letu 2023. Pred tem je potrebno urediti lastništvo, saj je nekaj
zemljišč na predvideni trasi v lasti fizičnih oseb.

OB166-20-0002 OBNOVA MOSTU NA JP 724 321 (proti Bunčanom)
Namen in cilj

Obstoječi most je preozek in ne omogoča nemotenega prometa za vlačilce in kombajne. Na samih
krilih mosta so se pojavile razpoke in posedki temeljev mosta. Predvidena je kompletna rušitev
obstoječega mosta in izgradnja novega širšega mosta.

Stanje projekta
V letu 2019 se je pripravila projektna dokumentacija, izvedba investicije po letu 2023.

OB166-20-0006 OBNOVA JP 724 041 V LOGAROVCIH (proti Marinič)
Namen in cilj
Obstoječa javna pot je asfaltne izvedbe, širine 3m. Na cesti so se pojavile mrežaste
razpoke. Predvideva se širitev ceste na 3,5 m, ureditev bankin, jarkov ter propustov.
Stanje projekta
Izvedba investicije leta 2023.
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OB166-20-0007 IZGRADNJA JP 724 232 V NOVEM NASELJU KRIŽEVCI ( proti novogradnjam)
Namen in cilj
Na obravnavanem območju je že nekaj novogradenj, možnost gradnje pa je še na
nadaljnjih 7 parcelah. Potrebno je zgraditi cca 150 m ceste, urediti vodovod, fekalno
kanalizacijo, javno razsvetljavo.
Stanje projekta
Izvedba investicije v letih 2021 in 2022.

OB166-20-0008 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE LOGAROVCI – GAJŠEVCI OB LC 223 161
Namen in cilj

Predvidena je izgradnja kolesarske steze Logarovci – Gajševci - FAZA 1 v dolžini 1450m. Trasa poteka
od križišča na državni cesti Lukavci – Žihlava v Logarovcih do mosta čez reko Ščavnico. Trasa je
predvidena deloma izven nivoja lokalne ceste po kmetijskih površinah, delno ob lokalni cesti z robniki
zaradi prostorskih zmožnosti. Od križišča z državno cesto do stanovanjskih hiš je predvidena javna
razsvetljava (poseljeni del trase) z izvedbo NN priključka in prestavitvijo obstoječega NN omrežja v
zemljo, zaradi neposredne lokacije na predvideni trasi. Predvidena je izvedba kamnite zložbe v dolžini
60m in višine cca 1,5m zaradi bližine stanovanjske hiše. Predviden je tudi most čez obvodni kanal ob
Gajševskem jezeru razpona cca 4,9m.

Stanje projekta
Izvedba investicije leta 2023.

OB166-20-0010 OBNOVA JP 724 181 V LUKAVCIH
Namen in cilj

Obstoječa javna pot je širine cca 3,5m. Zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja in več ostalih
komunalnih vodov je večkrat sanirana. Pojavili so se posedki in razpoke zaradi povečanega prometa
proti Domu Lukavci. Potrebno je obnoviti odsek dolžine cca 400m in jo razširiti na širino cca 4,5m.
Stanje projekta
Izvedba investicije leta 2022.
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OB166-20-0011 REKONSTRUKCIJA JP 724 031 IN DEL JP 724 021 V LOGAROVCIH
Namen in cilj
Javna pot Logarovci JP 724031 poteka od križišča z javnima potema 724022 in 724031
do rekonstruiranega mosta na križišču javne poti JP 724031 in lokalne ceste LC 223161 v
dolžini cca. 1020m. Cesta je na več mestih posedena, bankine so uničene, pojavljajo se
večje mrežaste razpoke. Predvidena je rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja
cestišča in asfaltne prevleke. Hkrati se bo uredilo oz. obnovilo odvodnjavanje ceste ter
zamenjal vodovod v območju ceste.
Javna pot Logarovci JP 724021 – faza 1, poteka od križišča državne ceste v Logarovcih v
smeri proti naselju Gajševci do križišča z javnima potema 724022 in 724031 v dolžini cca
1010m. Cesta je na več mestih posedena, bankine so uničene, pojavljajo se večje
mrežaste razpoke. Predvidena je rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja cestišča
in asfaltne prevleke. Hkrati se bo uredilo oz. obnovilo odvodnjavanje ceste ter zamenjal
vodovod v območju ceste.

Stanje projekta
V letu 2020 se je naročila projektna dokumentacija. Izvedba se planira v letih 2022 in
2023.

OB166-20-0021 UREDITEV JP 724 142 NA GRABAH
Namen in cilj
Gre za ureditev in asfaltiranje ceste do dveh naseljenih stanovanjskih hiš.
Stanje projekta
Izvedba investicije v letu 2022.
OB166-20-0023 OBNOVA JP 724 352 V STARI NOVI VASI (proti hš. 61)
Namen in cilj

Obstoječa javna pot je širine cca 2,4m. Zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja in leta 2020
vodovoda ter ostalih komunalnih vodov je večkrat sanirana. Pojavili so se posedki in mrežaste
razpoke. Potrebno je obnoviti odsek dolžine cca 100m. Sanacija se glede na razpoložljiva sredstva
izvede na način da se lokalno sanirajo mrežaste razpoke, sanira meteorna kanalizacija in izvede
razširitev vozišča glede na razpoložljive možnosti na 3,0m ter izvede preplastitev.
Stanje projekta
Izvedba investicije leta 2021.
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OB166-20-0024 OBNOVA JP 724 238 V KRIŽEVCIH ( proti AMD)
Namen in cilj

Obstoječa javna pot je širine cca 3,5m. Zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja in več ostalih
komunalnih vodov je večkrat sanirana. Pojavili so se posedki in razpoke zaradi povečanega prometa
proti zobni ambulanti. Potrebno je obnoviti odsek dolžine cca 75m. Potrebno je izvesti tudi javno
razsvetljavo do zobne ambulante.
Stanje projekta
Izdelava projektne dokumentacije in izvedba investicije leta 2021.

13029003 Urejanje cestnega prometa
OB166-20-0022 ZAMENJAVA SEMAFORJA NA PREHODU ZA PEŠCE PRI OŠ KRIŽEVCI
Namen in cilj
Semafor na prehodu za pešce za OŠ Križevci, na regionalni cesti R1- 239, je zaradi
zastarele opreme, kljub rednim popravilom večinoma časa v okvari. Zaradi varnosti
udeležencev na cesti, predvsem šolo obveznih otrok je nujno pristopiti k generalni
zamenjavi elektro delov in krmiljenja semaforja.
Stanje projekta
Izvedba investicije v letu 2021.

13029004 Cestna razsvetljava
OB166-19-0016 ZAMENJAVA JAVNE RAZSVETLJAVE OD KAPELICE DO GOSTILNE ZORKO
V BORECIH
Namen in cilj
Na obravnavanem odseku je javna razsvetljava nameščena zračno na drogove NN
omrežja in je večkrat v okvari. Predvideva se rekonstrukcija kompletne razsvetljave in
namestitev kablovoda v zemljo ter namestitev varčnih LED svetilk.
Stanje projekta
Izvedba investicije leta 2023.
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OB166-20-0003 ZAMENJAVA SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE Z LED TEHNOLOGIJO
Namen in cilj

Ob trasi regionalne ceste R1 230 Vučja vas – Križevci je postavljenih 150 svetilk javne razsvetljave, ki
na letni ravni porabijo približno 21.000 € električne energije. S posodobitvijo uličnih svetilk z LED
tehnologijo bi na letni ravni prihranili ca 12.500 € na strošku električne energije ter predvidoma 2.500
€ na vzdrževanju svetilk. V letu 2020 smo zamenjali 64 svetilk, v naslednjih letih pa po planu 70
svetilk letno.
Stanje projekta
Izvedba investicije po planu.

14 – GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB166-17-0031 MUZEJ OPEKARNIŠTVA
Namen in cilj
Predvideva se ureditev razstavnega prostora in vzpostavitev muzejske zbirke v zvezi z
opekarništvom/glino.
Stanje projekta
Po letu 2023 bi se kupil in uredil prostor, ki bi prikazoval tradicijo opekarništva v Prlekiji.

OB166-19-0001 IZGRADNJA POTI NA GAJŠEVSKEM JEZERU – 2. FAZA
Namen in cilj

Predvidena je izgradnja poti skozi gozd in po delu nasipa ob Gajševskem jezeru. Pot v večjem delu
poteka skozi gozd, del pa je predviden na pilotih oz. tik ob jezeru. Projekt ne zajema mosta preko
reke Ščavnice.
Stanje projekta
Izvedba investicije v letu 2022.
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OB166-20-0013 UREDITEV PROSTORA ZA AVTODOME
Namen in cilj
Predvideti je potrebno prostor za ureditev prostora za avtodome ter naročiti ustrezno
projektno dokumentacijo.

Stanje projekta
Po letu 2023 se bo uredil prostor za avtodome.

OB166-20-0017 KAJ NAS UČI MURA; akronim: MURA
Namen in cilj
V sklopu projekta se bodo izvedli ekoremediacijski ukrepi na gramoznici v Borecih, za
gostiščem Zorko. S plavajočimi rastlinskimi čistilnimi napravami ( plavajoči otoki) se bo
skušalo očistiti vodo. Mokrišče bo opravljalo funkcijo čiščenja vod, ki pritečejo iz
kmetijskih površin. Izvedel se bo tudi vrbov poplet kot primer utrjevanja brežin.
Stanje projekta
Junija 2020 je Agencija za kmetijske trge izdala odločbo o odobritvi sredstev v višini
23.246,91 EUR.
Dela se bodo v letu 2021, projekt bo zaključen do 30. oktobra.

OB166-20-0018 PROMOCIJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA TURIZMA; akronim: kulTURA=naTURA
Namen in cilj
Občina Križevci je partner v projektu, v sklopu katerega se bo postavil info box, kjer bo
lahko turist dobil vse potrebne informacije v zvezi s ponudbo v občini, od znamenitosti –
naravnih in kulturnih, do lokalnih ponudnikov. Pripravila se bo tudi tiskana zloženka z
znamenitostmi občine.
Stanje projekta
Izvedba projekta v letu 2021.
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OB166-20-0019 VKLJUČITEV KAMEŠNICE V TURISTIČNO PONUDBO PARKA DOŽIVETIJ
KRIŽEVCI; akronim: PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 2
Namen in cilj
V turistične namene se bo uredila kamešnica za gostiščem Zorko. Uredila se bo potka,
postavili pomoli,…Projektna dokumentacije je bila izdelana v letu 2021.
Stanje projekta
Investicija se bo izvedla v letu 2021.

OB166-20-0019 GASTRONOMSKA TRANSVERZALA LAS PRLEKIJA; akronim: OKUSI PRLEKIJE
Namen in cilj
Občina Križevci je skupaj z ostalimi občinami, ki spadajo pod LAS Prlekija, partner v
projektu. Vodilni partner je Prleške razvojna agencija. V sklopu projekta se bo
promovirala digitalna lokalna valuta, izdelala se bo publikacija in film ter promocijski
suvenir. Občina bo kupila zvezdasti šotor.
Stanje projekta
Izvedba projekta v letih 2021 in 2022.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB166-17-0033 SOFINANCIRANJE CEROP - SKLAD
Namen in cilj
Občina Križevci je v letu 2000 pristopila k izgradnji skupnega odlagališča komunalnih
odpadkov v Pomurju. Po zaprtju deponije v Ljutomeru se od leta 2007 odpadki odlagajo
na odlagališču v Puconcih. Sredstva, ki jih zagotavlja občina so bila namenjena za
dokončanje II. faze, in sicer za mehansko obdelavo odpadkov za obdelavo in predelavo
mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, širitev odlagališča,
izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, ureditev okolja in
druga dela. Občina zasleduje cilj regijske deponije komunalnih odpadkov.
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Stanje projekta
Finančna sredstva se planirajo na podlagi podpisanega Aneksa V k osnovni pogodbi, iz
katerega izhaja, da je potrebno zagotoviti sredstva, katera občina na podlagi prejetih
računov nakazuje Občini Puconci, ki je investitor.

OB166-17-0065 ŠIRITEV ZBIRNEGA CENTRA ODPADKOV LJUTOMER
Namen in cilj
Nabava štirih zabojnikov ( 20 m3) za prehodno skladiščenje kosovnih in elektronskih
odpadkov. Nabava in zamenjava dotrajanega bivalnega konterjnerja ( garderobe) za
osebje.
Stanje projekta
Investicije v letu 2021.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB166-17-0034 KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI UPORABNIKOV
Namen in cilj

V postavko so zajeti stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem in izvedba manjkajočih
priključkov.
Stanje projekta
Ob priključitvi novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje je strošek občine izvedba
zadnjega metra kanalizacijske cevi in izvedba vtoka na priključni jašek. Izvedba poteka
sproti s priključitvijo posameznih uporabnikov.

OB166-17-0035 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
Namen in cilj
V skladu z Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) je
občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina za uporabo javne
infrastrukture kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je zaračunana. Občina Križevci
letno z izvajalcem javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode določi
višino najemnine ter namen porabe.
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Stanje projekta
Na podlagi Poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe, so sredstva namenjena za
občasno investicijsko vzdrževanje po objektih in napravah in za nadomestitvene in
obnovitvene investicije v infrastrukturo za dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za vzdrževanje
gospodarske javne infrastrukture.

OB166-17-0036 SOFINANCIRANJE MKČN
Namen in cilj
V naseljih, kjer ne bo
sofinanciranje investicije.

zgrajena

javna

kanalizacija,

se

upravičencem

omogoči

Stanje projekta
Občina Križevci je sprejela Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav. 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.

OB166-17-0037 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE BERKOVCI
Namen in cilj
Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Berkovci.
Stanje projekta
Predvideno leto izgradnje 2023.

OB166-17-0037 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE DO STANOVANJSKEGA BLOKA V
LOGAROVCIH
Namen in cilj
Na območju vasi Logarovci ob regionalni cesti R2-439, je predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na SČN Ljutomer. Na to omrežje je predvidena
priključitev tistih sekundarnih vodov, kateri se gravitacijsko lahko priključijo na to
omrežje.
Stanje projekta
Predvideno leto izgradnje je 2022 in 2023.
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16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB166-17-0041 SANACIJA VODOVODA KLJUČAROVCI - BERKOVCI
Namen in cilj
Obstoječi vodovod je deloma iz azbestno cementnih cevi, delno pa je profil cevi
neustrezen za požarno varnost, dotrajan. S sanacijo oz. zamenjavo obstoječih
vodovodnih cevi se bo izboljšala oskrba s pitno vodo, zagotovila se bo požarna varnost
ter zmanjšale vodne izgube na omrežju.
Stanje projekta
Izvedba je prilagojena rekonstrukciji državne ceste R2-439 in se bo izvajala sočasno,
začela se bo v letu 2022.

OB166-17-0043 OBNOVA VODOVODA LUKAVCI - KLJUČAROVCI
Namen in cilj
Obstoječi vodovod je deloma iz azbestno cementnih cevi, delno pa je profil cevi
neustrezen za požarno varnost, dotrajan. S sanacijo oz. zamenjavo obstoječih
vodovodnih cevi se bo izboljšala oskrba s pitno vodo, zagotovila se bo požarna varnost
ter zmanjšale se bodo vodne izgube na omrežju.
Stanje projekta
Izvedba je prilagojena rekonstrukciji državne ceste R2-439 in se bo izvajala sočasno,
pričela se bo v letu 2021.

OB166-17-0046 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – OSKRBA S PITNO VODO
Namen in cilj
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Uradni list RS, 87/2012 in 109/2012) je občina
dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina za uporabo javne infrastrukture
kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti
javni infrastrukturi, za katero je zaračunana. Občina Križevci letno z izvajalcem javne
službe odvajanja komunalne in padavinske vode določi najemnino ter namen porabe.
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Stanje projekta
Na podlagi Poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe za leto 2019 Javnega
podjetja Prlekija d.o.o. so sredstva namenjena za občasno investicijsko vzdrževanje po
objektih in napravah in za nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo na
dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za
vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture.

OB166-17-0047 ZAMENJAVA AC VODOVODA KRIŽEVCI – STARA NOVA VAS
Namen in cilj
Z zamenjavo azbestno cementnih cevi se bodo zmanjšale vodne izgube na omrežju.
Vodovod se obnavlja po odsekih, v letu 2022 bo zamenjava v celoti zaključena.
Stanje projekta
V letu 2022 bo projekt v celoti zaključen.

OB166-17-0069 VODOVOD VUČJA VAS – ZASADI – IZBOLJŠANJE TLAKA
Namen in cilj
Zaradi zagotovitve boljšega delovnega tlaka v vodovodnem omrežju v naseljih Vučja vas
in Bučečovci je predvidena izgradnja povezovalnega cevovoda dimenzije DN 100 od
obstoječega opuščenega vodohrana za naselje Vučja vas do novozgrajenega vodohrana v
naselju Zasadi v dolžini cca 350m.
Stanje projekta
V letu 2021 se predvideva izgradnja, nadzor in dokončanje del.

OB166-20-0009 OBNOVA VODOVODA V BORECIH
Namen:

Starost obstoječega vodovoda je cca 45 let, dimenzije DN40, kar več ne zadošča za
navezovanje novih uporabnikov. Na območju sta predvideni dve novogradnji in navezava ene
obstoječe stanovanjske hiše.
Predvidena je izvedba hidrantnega voda dimenzije DN110 iz PEHD materiala v dolžini cc.
290m.
Stanje:
Investicija se izvede v letu 2022.
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB166-17-0050 UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE
Namen in cilj

Pred mrliško vežico je predvidena izvedba nadstrešnice dimenzije 15x13m in sanacija stavbnega
pohištva v sami vežici, sanacija kuhinje in sanitarij ter izvedba ogrevalnih in hladilnih naprav.
V letu 2020 se pristopi k pripravi idejne zasnove, v letu 2021 pa k izdelavi dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2022 se izvede sama investicija.
Stanje projekta
V letu 2022 se bo pristopilo k ureditvi mrliške vežice, zamenjala se bo dotrajana oprema
v vežici, uredilo se bo ogrevanje, zamenjalo stavbno pohištvo ter uredil nadstrešek.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
OB166-17-0039 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ
Namen in cilj
Gre za gospodarno ravnanje s premoženjem Občine Križevci, katero mora biti ustrezno
vzdrževano. Planirajo se vzdrževalna dela v stanovanjih, ureditev stanovanj po izselitvi
najemnikov, zamenjava oken na stopnišču večstanovanjske stavbe v Vučji vasi, risanje
črt na parkirišču v Logarovcih, zamenjava oljnega kotla v večstanovanjski stavbi v
Križevcih 34a,..
Stanje projekta
Vzdrževanja stanovanj se izvajajo glede na ugotovljene potrebe upravljavca in s
soglasjem občine Križevci.
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18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi
18039005 Drugi programi v kulturi

OB166-17-0062 IZGRADNJA KULTURNEGA IN MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA
Namen in cilj
Pridobitev večnamenskih prostorov za društva, občane, vse starostne populacije, osebe s
posebnimi potrebami. Razvijala se bo društvena dejavnost, saj bodo prostori na voljo več
društvom. Ureditev turistične pisarne – TIC in prostora za prodajo lokalno pridelanih
izdelkov.
Stanje projekta
Izvedba investicije v letih 2022 in 2023.

OB166-17-0071 UREDITEV PROSTOROV »VALILNICE« V KLJUČAROVCIH
Namen in cilj
Izvedla se bo notranja ureditev prostorov za skladiščenje orodja in kosilnic ter druge
opreme (prireditveni oder, stojnice, oprema civilne zaščite) ter prostorov za komunalne
delavce, ureditev sanitarij.
Stanje projekta
Izvedba v letu 2021 in 2022.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 Programi za mladino
OB166-17-0056 NOVOGRADNJA ROKOMETNEGA IGRIŠČA PRI OŠ KRIŽEVCI
Namen in cilj
Pridobitev športnih površin, da bi osnovnošolci, društva in posamezniki pridobili možnost
za treninge v bližini domačega kraja, spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega
življenjskega sloga.
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Stanje projekta
Občina se je v letu 2020 prijavila na razpis Fundacije za šport. Investicija se bo izvedla v
letu 2021.

OB166-17-0058 NOVOGRADNJA STEZE ZA TEK NA 100 M IN STEZE ZA SKOK V DALJINO
PRI OŠ KRIŽEVCI
Namen in cilj
Pridobitev športnih površin, da bi osnovnošolci, društva in posamezniki pridobili možnost
za treninge v bližini domačega kraja, spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega
življenjskega sloga.
Stanje projekta
Občina se bo prijavila na razpis, kjer bo sofinancirana športna infrastruktura.

19 – IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB166-17-0059 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU
Namen in cilj
Izvedlo se bo pleskanje večnamenskega prostora in ostalih prostorov v vrtcu. Namestila
se bo ograja in vrata za otroško igrišče. Obnovile se bodo garderobne omarice za skupino
vrtčevskih otrok, ki so v šoli ter obnovile ograje in talne obloge na zunanjih terasah.
Stanje projekta
Izvedba v letu 2021.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
OB166-17-0060 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI
Namen in cilj
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Obnova sanitarij za deklice na predmetni stopnji, nabava prenosnih računalnikov za
potrebe vzgojno izobraževalnega procesa in izobraževanja na daljavo. Nabava opreme za
računalniško učilnico ( ureditev električnih instalacij, ureditev prostora za premestitev
učilnice).
Stanje projekta
Izvedba v letu 2021.
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