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PREDSTAVITEV OBČINE  
 

Osnovni podatki občine 

Občina Križevci leži sredi Murskega polja. Razprostira se na 46,2 km2 in šteje 3.613 

prebivalcev. Ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij 

leta  1999 in obsega 16 vasi: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, 

Gajševci, Grabe pri Ljutomeru, Iljaševci, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci pri 

Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja vas, Zasadi.  

Občina Križevci meji na  občine Veržej, Ljutomer, Radenci ter Sveti Jurij ob Ščavnici. 

Občinski praznik občine Križevci je 8. september, dan male maše in dan spomina na prve 

konjske dirke, ki so bile 12. septembra po cesti med Križevci in Ljutomerom leta 1874. Tega 

dne so kmetje priredili tako imenovano preizkušnjo konj. Kasneje je postal to dan kmečkega 

praznika. Preizkušnje konj so bile vsako leto obsežnejše in privlačnejše, zato so počasi prešle 

v konjske dirke. 

V občini deluje fara Sv. Križa, katera presega meje občine, saj sega v občino Ljutomer v 

naselja Šalinci, Krištanci in Grlavo. 

V Lukavcih v gradu je dom starejših občanov. V občini je tudi opekarna pod imenom 

Wienerberger d.o.o., nekdaj Križevska opekarna. Izdelujejo predvsem strešno kritino. V 

Gajševcih je umetno akumulacijsko jezero na toku reke Ščavnice, na katerem so dostikrat 

ugodne razmere za surfanje. 

Občina Križevci je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in 

razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Sedež Občine je v Križevcih pri Ljutomeru 11, pošta 

9242 Križevci pri Ljutomeru. Matična številka občine je 1332147000, identifikacijska 

številka za DDV je SI84582057. 

Po Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, ZUE 138/06, 120/07, 112/09 , 58/10, 

97/12, 100/15,75/17 in 82/18) spada Občina Križevci med druge uporabnike enotnega 

kontnega načrta. 

V skladu z določilom 140 . člena Ustave Republike Slovenije spadajo v pristojnost občine 

lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine. 

Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne 

pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.  

Naloge občine 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene s statutom občine in z 

zakoni. Za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja naslednje naloge: 

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena-sprejema statut in druge predpise 

občine, sprejema proračun in zaključni račun občine, načrtuje prostorski razvoj ter 

sprejema prostorske akte, sprejema programe občine. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Lukavci
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kri%C5%BEevska_opekarna&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gaj%C5%A1evci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Akumulacijsko_jezero
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%8Davnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Surfanje
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- upravlja občinsko premoženje; 

- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge 

s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 

- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči; 

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje  najemnega socialnega 

sklada stanovanj; 

- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe; 

- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 

- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 

- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev; 

- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost na svojem območju; 

- pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter  skladu z 

zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju: 

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 

redarstva; 

- opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami; 

- organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini, 

- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 

- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 

- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali 

obletnicah občanov; 

- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 

- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, 

s katerimi ureja zadeve iz sovje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno; 

Neposredni in posredni proračunski uporabniki 

Neposredni uporabniki občinskega proračuna Občine Križevci so:občinski svet, župan, 

nadzorni odbor, občinska uprava, Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 

zdravstva, kulture in socialnega varstva. 

Občina Križevci je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Križevci.  

Na podlagi delitvene bilance  je sofinancer Zdravstvenega doma Ljutomer, Splošne knjižnice 

Ljutomer, Osnovne šole Ivan Cankar-podružnice Cvetko Golar in Glasbene šole Slavka 

Osterca Ljutomer. 

 

Občina Križevci je soustanoviteljica Javnega podjetja Prlekija d.o.o. Ljutomer ter Javnega 

podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.. 
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Organiziranost občine 

 

Organi občine Križevci so:občinski svet, župan in nadzorni odbor. 

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 

Šteje 13 članov, ki se volijo za štiri leta in svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.  Občinski 

svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte , sprejema občinski proračun in 

zaključni račun občine, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in 

odborov občinskega sveta, nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede 

odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, odloča o 

drugih zadevah, ki jih določa zakon. 

 

Župan predstavlja in zastopa občino ter predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, 

nima pa pravice glasovanja. Župan je odgovoren za izvrševanje proračuna. Mandatna doba 

traja 4 leta. Za obdobje 2019-2023 je župan Občine Križevci mag. Branko Belec, ki opravlja 

funkcijo nepoklicno. 

Zakon določa, da ima občina najmanj enega podžupana, ki ga izmed članov občinskega sveta 

imenuje župna. Podžupan Občine Križevci za mandatno obdobje 2019-2023 je  

Bogomir Gaberc. Njegova funkcija je pomoč županu pri opravljanju nalog iz njegove 

pristojnosti. 

 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov, ki 

svoje naloge opravljajo nepoklicno. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja 

nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe 

sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 

sredstev. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov  

občinske uprave,  javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega 

proračuna in pooblaščenih oseb za ravnanje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 

premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih 

sredstev. 

 

 

Občinska uprava 

Sedež občinske uprave je v Križevcih pri Ljutomeru 11,9242 Križevci pri Ljutomeru, z 

uradnim elektronskim naslovom info@obcina-krizevci.si in naslovom spletne strani 

www.obcina-krizevci.si.  

Na občinski upravi je bilo v letu 2020 zaposlenih  5 javnih uslužbencev, ki so zaposleni za 

nedoločen čas (2 zaposlena v V. tarifnem razredu, 1 zaposlena v VI. tarifnem razredu in 1 

zaposleni v VII/1 tarifnem razredu ter 1 uradnik na položaju-direktor občinske uprave) ter 2 

zaposlena za določen čas –strokovno tehnično delovno mesto-komunalna delavca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@obcina-krizevci.si
http://www.obcina-krizevci.si/
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1.UVOD   
 

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti 

zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke 

njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ.  

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov 

ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet 

proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe 

sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih 

predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. 

 

 

2.PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO  ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
 

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov 

neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in 

posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi: 

 

- Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4 Url. RS št. 11/11, 14/13-popr., 101/13,55/15 

ZFisP , 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07,102/10) 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09,  58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 

108/13, 94/14, 100/15,84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21) 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99,30/02-ZJF-C in 114/06- ZUE) 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 126/04, 

120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr.,104/10,104/11, 86/16 in 80/19) 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 –ZUE, 138/06, 

120/07 ,112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18) 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona 

o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13) 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05,  138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 

58/10, 108/13 in 100/15) 

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 

zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07,  81/09, 95/11, 109/13 in 76/20) in 

- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa /Uradni list RS, št. 120/07, 104/09 in 76/20). 
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3.    PREDLAGANJE LETNIH POROČIL 
 

V skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu  morajo drugi uporabniki enotnega kontnega 

načrta do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katerega se sestavlja letno poročilo, 

predložiti letno poročilo organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov. 

 

 

4.   ZAVEZANCI ZA SESTAVO LETNEGA POROČILA 
 

Zavezanci za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega 

kontnega načrta, so: 

 

▪ državni in občinski proračuni, 

▪ državni in občinski organi in organizacije, 

▪ ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe, 

▪ Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

▪ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter 

▪ javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali država. 

 

 

Zakon o javnih financah kot tudi podzakonski predpisi, ločijo pravne osebe oziroma 

zavezance za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, ki se po zakonu o 

računovodstvu uvrščajo med pravne osebe javnega prava, na neposredne in posredne 

uporabnike proračuna. Ta delitev pa ne ustreza oziroma ni enaka delitvi na določene in druge 

uporabniki enotnega kontnega načrta, kot jo določa v prvem oziroma tretjem odstavku 11. 

člena odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega 

kontnega načrta (Ur. l. RS, št. 86/99, 110/99 in 134/03) 

Po opredelitvi iz 3. člena odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 

državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 97/01, 81/02 in 46/03) so neposredni 

uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov  

1. državni oziroma občinski organi in organizacije ter občinska uprava, ki so ustanovljeni  z 

zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom, ter 

2. ožji deli občin, ki so pravne osebe, 

       kot druge uporabnike enotnega kontnega načrta pa Odredba o razčlenjevanju in merjenju  

       prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta opredeljuje državne in  

      občinske proračune, državne in občinske organe ter organizacije, ožje dele lokalnih 

skupnosti. 

Na podlagi teh  določil se Občina Križevci uvršča med neposredne uporabnike državnega 

proračuna in med druge uporabnike enotnega kontnega načrta. 
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5. SESTAVNI DELI LETNEGA POROČILA 
 

Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega  načrta je v skladu z 21. členom 

zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 

bilance stanja, 

izkaza prihodkov in odhodkov, 

pojasnil k izkazom ter 

poslovnega poročila. 

  

 

RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza 

 

• bilanca stanja, ki se sestavlja na obrazcu Bilanca stanja (priloga 1) 

• izkaz prihodkov in odhodkov, ki se sestavlja na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov 

drugih uporabnikov (priloga 2) 

 

Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s Pravilnikom 

o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov. 

 

 

 

POJASNILA K IZKAZOM 

 

Po pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov sta obvezni prilogi k bilanci 

stanja 

 

• preglednica, ki se sestavi na obrazcu Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/a) 

• preglednica, ki se sestavi na obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb 

in posojil (priloga 1/b). 

 

Ti preglednici spadata med predpisana vrednostna pojasnila k bilanci stanja. 

 

Sestavna dela obrazca  Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, kot določa 

drugi odstavek 9. člena pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov, sta 

obrazca 

 

• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 2/a) ter 

• Izkaz računa financiranja (priloga 2/b). 

 

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je evidenčni izkaz prihodkov in 

odhodkov režijskih obratov, ki ga kot obvezno prilogo k izkazu prihodkov in odhodkov 

drugih uporabnikov določa tretji odstavek 9. člena pravilnika o vsebini, členitvi in obliki 

računovodskih izkazov. Sestavijo ga občine, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 17. 

člena zakona o gospodarskih javnih službah. 
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6. OBRAZLOŽITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

 

6. 1. BILANCA STANJA 
 

Bilanca stanja vsebuje podatke pravne osebe o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov 

ob koncu proračunskega obdobja. 

 

➢ I.  SREDSTVA 

 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU – 17.929.074,98 € 

 

02-Nepremičnine -19.548.676,16 € 

 

1. Zemljišča 

 

Na dan 31.12.2020 je knjigovodska  vrednost zemljišč 229.924,80 €: 

 

 kmetijska zemljišča       32.896,98 € 

 stavbna zemljišča        132.049,75 €  

 gozdna zemljišča           36.342,44 € 

 zemljišče SČN               20.039,63 €  

 druga zemljišča                8.596,00 € 

 

 

 

2. Zgradbe  in objekti 

Na podlagi 35. računovodskega standarda, mora imeti občina na dan 31.12.2009 

računovodsko evidentirana sredstva za opravljanje gospodarske javne službe v svoji lasti in ne 

več kot sredstva v upravljanju, prav tako tudi neprofitna stanovanja. Zato se je vsa 

infrastruktura  in oprema vodovoda, kanalizacije, odpadkov evidentirala v poslovnih knjigah 

občine kot sredstva v lasti. 

 

Nabavna vrednost  gradbenih objektov na dan 31.12.2020 znaša 18.717.718,96 €. 

Amortizacija objektov znaša 5,135.667,79 €. 

 

Neodpisana vrednost objektov je 13.582.051,17 €: 

 

- garaže –2.437,09 € 

 

- mrliška veža – 8.828,27 € 

 

- na pokopališču je na sprednji strani bila postavljena panelna ograja in kovinska 

vhodna vrata v vrednosti 7.416,89 € 

 

- AP Križevci – 4.109,11 € 
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- montažna AP- 22.432,07 €  

v letu 2020 je bilo v Bučečovcih postavljeno avtobusno postajališče, katerega nabavna 

vrednost je znašala 3.572,62 € 

 

- vaška tržnica- 5.674,99 € 

 

- kolesarska nadstrešnica v Kokoričih -2.511,12 € 

 

- objekt »Valilnica« v Ključarovcih – 80.614,34 €  

 

- objekti  v Parku doživetij – 113.401,78 € (sanitarije za ženske in invalide, sanitarije 

za moške, podest, nadstrešek) 

          V letu 2020 sta bila postavljena dva nova montažna objekta in sicer gostinski lokal  in       

          terasa vrednosti 73.292,04 €. 

 

- poslovni prostori občine –63.679,16 €  

 

-   poslovni prostori v večstanovanjskih stavbah-40.935,36 € 

V letu 2020 so bili vneseni v evidenco osnovnih sredstev občine Križevci poslovni 

prostori, ki se nahajajo  v večstanovanjskih objektih Občine Križevci. Le- teh 

podatkov upravljavec Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer pred dvema letoma 

ni posredovalo  občini : 

-poslovni prostor v Logarovcih - neodpisana vrednost na dan 1.1.2020 je znašala 

20.389,63 €; 

-prostori zobne ambulante v Križevcih 34 a - neodpisana vrednost na dan 1.1.2020 je 

znašala 3.784,88 €. V letu 2020 se je povečala nabavna vrednost zaradi energetske 

obnove fasade stavbe v višini 6.331,02 €; 

-prostori ambulante splošne medicine v Križevcih 34 a-neodpisana vrednost na dan 

1.1.2020 je znašala 4.581,33 €. Zaradi energetske obnove fasade  v letu 2020 se je 

nabavna vrednost povečala za 7.470,79 €. 

 

 

- objekt kulturne dvorane – 154.181,50 € 

 

- ceste – 5,307.539,87  € 

V letu 2020 so bile izvedene naslednje rekonstrukcije in novogradnje v skupni 

vrednosti 580.829,44 €: 

• ureditev parka pred občinsko zgradbo – 32.819,83 € 

• JP 724 191  v Lukavcih-4.683,36 € 

• LC 388 061 Sveti Jurij-Bučečovci  s hodnikom za pešce – 243.913,73€ 

• LC 344 031 Turjanski vrh-Zasadi – 85.831,67 € € 

• Rekonstrukcija mostu v Iljaševcih proti Remizi – 85.202,29 € 

• JP 724 291 v Križevcih proti Ledinšek – 45.557,29 €  

• Postavitev kandelabra JR ob JP 724 291 – 1.789,56 € 

• JP 724 291 v Križevcih proti Rakuša – 9.971,86 € 

• Del JP 724 341 Stara Nova vas-Dobrava ob železniškem prehodu – 23.011,07  

• JP 724 197 v Lukavcih za Pušenjak– 48.048,78 € 
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- neprofitna stanovanja  - 509.194,19 €   

V letu 2020 je bila izvedena energetska obnova fasade, z zamenjavo oken na stopnišču 

ter popravilo nadstreška na večstanovanjski stavbi v Križevcih 34 a. Občina Križevci 

je v tej stavbi lastnik dveh stanovanj in dveh poslovnih prostorov (ambulanti sta 

knjigovodsko vodeni pod poslovnimi prostori). Skupna vrednost energetske sanacije je 

znašala 26.827,73 €. Nabavna vrednost dveh stanovanj se je povečala za 13.025,91 €. 

 

- upravni objekt SČN – 176.527,34 € (38,0952 % od skupne vrednosti) 

 

- infrastrukturni objekti SČN – 221.376,95 € (38,0952 % od skupne vrednosti) 

V letu 2020 so bile nameščene  nove membrane na prezračevalnem sistemu v 

vrednosti 7.776,20 € 

 

- vodovod C sistem-neodpisana vrednost objektov znaša 1.652.364,26 € 

Občina Križevci ( tudi ostale občine solastnice) je vnesla vodovod sistem C v 

poslovne knjige s 1.2.2020 v nabavni vrednosti 1.668.377,32 € . Istočasno je bil sistem 

dan v najem javnemu podjetju JP Prlekija d.o.o.Ljutomer. V letu 2020 je bil na novo 

zgrajen objekt vrtina v vrednosti 1.111,65 € 

 

 

- infrastrukturni objekti vodovoda  zgrajenega  pred letom 2016 – 1.630.242,79 €  

Občina Križevci je s 1.2.2020 vnesla v poslovne knjige na novo ocenjeno 

infrastrukturo vodovodnega sistema v solastnini, ki je bila zgrajena pred letom 2016. 

    

- Infrastrukturni objekti vodovoda, zgrajenega po letu 2016 v lasti samo Občine 

Križevci- 605.289 € 

V letu 2020 je bila izvedena rekonstrukcija vodovoda  (objektov)v skupni vrednosti 

           293.656,63 € in sicer: 

 -Prestavitev vodovoda v Stari Novi vasi – 7.201,71 € 

-Zamenjava AC vodovoda Križevci-Stara Nova vas - II.faza - 176.889,67 € 

-Vodovod v novem naselju v Križevcih – 17.526,45 € 

-Rekonstrukcija vodovoda Kokoriči-Berkovski Prelogi – 65.165,00 ® 

-Rekonstrukcija vodovoda v Berkovskih Prelogih – 19.078,98 € 

 -Zamenjava nadzemnih hidrantov – 7.795,22 € 

 

 

 

- infrastrukturni objekti kanalizacije – 2.924.004,56 €  

 

 

- odpadki-Zbirni center Ljutomer  49.438,78 € 

 

Nepremičnine, ki se vodijo kot investicije v teku  - 601.032,40 €: 

- CERO Puconci  293.078,37 €  

- projektna dokumentacija za rekonstrukcijo R2-118.858,27 €  

- PGD, PZI Fekalna kanalizacija 18.500 € 

- Projektna dokumentacija za izgradnjo igrišča pri OŠ  5.200,01 € 

- PZI za obnovo mostu v Iljaševcih– 3.937,55 € 

- PZI za rekonstrukcijo JP 724 012 Gajševci – 2.860,00 € 
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- PZI za rekonstrukcijo JP 724 363 Stara Nova vas – 2.020,00 € 

- PZI JP do OŠ Križevci – 945,00 € 

- PZI kolesarska steza Ključarovci-Grabe – 8.960,00 € 

- PZI za rekonstrukcijo JP  v Logarovcih – 11.721,60 € 

- rekonstrukcija vodovoda Križevci –Stara nova vas  III. faza – 134.951,60 € 

 

  

04- Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja znaša 2.117.866,78 €,  amortizacija 

opreme  znaša 1.227.854,44 €.  

 

Neodpisana  vrednost opreme in drobnega inventarja  na dan 31.12.2020 je   tako  

890.012,34 €: 

 

- oprema v upravi – 27.324,81 €  

V letu 2020 je  bila nabavljena oprema: 

• sesalnik Gorenje – 154,62 € 

• električni bojler v kuhinji – 131,17 € 

• vrtna kosilnica,samohodna,s košem – 380,61 € 

• osebni računalnik – 918,63 € 

• monitor – 108,51 € 

• avtoprikolica – 1.028,14 € 

• mobilni aparat samsung galaxy S10 lite – 628,86 € 

• mobilni aparat samsung galaxy A30s – 284,49 € 

• novoletna okrasitev-božiček na saneh z nosilcem – 5.205,56 € 

• novoletna spiralna smreka – 1.291,25 € 

preko projekta GLAMUR je bila nabavljena naslednja oprema: 

• lesena prodajna vitrina – 880,00 € 

• lesene prodajne stojnice 5 kom – 2.583,75 € 

• stekleni kozarci za vodo,sok  102 kom – 77,52 € 

• stekleni kozarci za vino 0,3 l  102 kom – 69,36 € 

 

- oprema civilne zaščite – 463,64 € 

 

- kulturna dvorana: 3.298,23 € 

V letu 2020 je bila nabavljena nova potopna črpalka v vrednosti 125,16 €, odpisana pa je bila 

dotrajana potopna črpalka v vrednosti 125,57 €. 

 

- park doživetij – zasaditev – 34.167,52 € 

 

- park doživetij I.faza– vadbeni elementi in igrala – 74.964,67 € 

 

- park doživetij II.faza – 8.979,22 € 

V letu 2020je bila nabavljena naslednja oprema: 

• Sončno jadro na terasi gostinskega lokala 2 kom – 4.880,00 € 

• Oprema v gostinskem lokalu – 6.636,80 € 
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- Park pred občinsko stavbo – 79.368,21 € 

V letu 2020 je bila v sklopu rekonstrukcije  parka postavljena oprema: 

• zasaditev – 31.609,85 € 

• drogovi za zastave 3 kom – 3.946,18 € 

• elektroinstalacije – 16.373,89 € 

• betonska klop – 28.376,95 € 

 

- stanovanja – 11.069,79 € 

V letu 2020  je bil zaradi dotrajanosti v večstanovanjski zgradbi v Logarovcih zamenjan oljni 

kotel v vrednosti 11.451,51 € 

 

- krožišča – 5.500 € 

 

- oprema ob Gajševski potki  - 1.077,7 € 

 

- vaško jedro Križevci – zasaditev – 1.721,46 € 

 

 

- vaško jedro Križevci- oprema – 10.034,35 € 

 

- pokopališče – spomenik z marmorno ploščo na prostoru za razstros pepela – 

4.786,18 € 

 

- prireditveni šotor – 3.213,19 € 

 

- Slavičeva soba v Anini kapelici – 14.011,04 € 

 

- ceste 

V letu 2020 so bili postavljeni prikazovalniki hitrosti 3 kom v skupni vrednosti 7.794,16 € 

 

 

       

- oprema SČN Ljutomer – 124.086,85 € 

na napravi za mehansko predčiščenje so bile zamenjane posnemalne ščetke v vrednosti 

1.507,28 €, Na napravi za strojno zgoščevanje blata pa je bilo zamenjanih več dotrajanih 

delov v skupni vrednosti 2.604,15 €. Zmanjšan je bil popravek vrednosti. 

 

- oprema vodovoda sistema C – 359.591,28 € 

Občina Križevci ( tudi ostale občine solastnice) je vnesla vodovod sistem C v poslovne knjige 

s 1.2.2020 v nabavni vrednosti 378.140,48 € in večletni nasadi v vrednosti 27,93 €. Istočasno 

je bil sistem dan v najem JP Prlekija. 

 

- oprema vodovoda  zgrajenega  pred letom 2016 – 12.004,41 € 

Občina Križevci je s 1.2.2020 vnesla v poslovne knjige na novo ocenjeno infrastrukturo 

vodovodne ga sistema v solastnini, ki je bila zgrajena pred letom 2016.  

 

- oprema vodovoda, zgrajenega po letu 2016 v lasti samo Občine Križevci- 55.054,66 € 

V letu 2020 je bila v sklopu novogradenj, ki so navedene že pri objektih, vgrajena oprema v 

vrednosti 33.837,17 €. 
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- oprema kanalizacijskega sistema – 82.068,83 € 

V letu 2020 je bila zaradi poškodovanja zamenjana elektro omarica na črpališču Č4 Lukavci v 

vrednosti 5.878,73 € 

 

- oprema Zbirni center odpadkov Ljutomer in ekološki otoki – 3.248,61 € 

V letu 2020 je bil nabavljen nov zabojnik za steklo v Križevcih  v vrednosti 805,80 €.Stari je 

zaradi dotrajanosti bil odpisan. 

 

 

 

06- Dolgoročne finančne naložbe- 63.527,01 € 

 

Revidirana knjigovodska vrednost delnice Pomgrad-cestno podjetje d.d. Murska Sobota je  na 

dan 31.12.2018  znašala 52,52 €,  na dan 31.12.2019 pa 54,74 € (občina Križevci je lastnik 

625 delnic). Skupna knjigovodska vrednost delnic na dan 31.12.2020 se je  zvišala za  

1.387,50 € in  znaša 34.212,50 €. 

Vrednost osnovnega kapitala v Komunalno stanovanjskem podjetju Ljutomer je 

nespremenjena in  znaša 9.772,01 €. 

Vrednost ustanovitvenega kapitala JP Prlekija Ljutomer znaša 18.140,00 € 

Delež v CERO Puconci znaša 2.790,00 € 

 

070-Dolgoročno dana posojila -3.302,15 € 

 

 Na dan 31.12.2020  znaša terjatev za stanovanjske kredite (Razlagova Ljutomer) 311,48 €   

 

 

079-Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov -2.990,67 € 

Za zapadle  dvomljive terjatve iz  naslova stanovanjskih posojil v višini 2.286,87 € in danega 

depozita v višini 834,59 € je oblikovan popravek vrednosti. 

 

 

 

09- Terjatve za sredstva dana v upravljanje-skupna vrednost     2.557.837,61 € 

 

Zdravstveni dom Ljutomer-vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje je v višini 

267.887,96  €   

-dolgoročne finančne naložbe (v Skupnost zdravstvenih zavodov MS) 5.558,36 € 

 

-Osnovna  šola  Križevci -  2.284.391,29 €. 

 

 

➢ II. KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AČR – 1,068.742,07  € 

 

11-Denarna sredstva na računu- 457.346,14 € 

 

• stanje prostih denarnih sredstev na transakcijskem računu občine Križevci  na dan  

31.12.2020 je bilo 192.346,14 € 

• Kratkoročni depozit pri NLB banki v višini 25.000 €. 

• Kratkoročni depoziti pri Adicco bank v višini 240.000 €. 
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12-Kratkoročne terjatve do kupcev v državi – 146.428,47 €  

 

Terjatev do ostalih dolžnikov znašajo na dan  31.12.2020  124.516,48 €. 

Terjatve do dolžnikov podpisnikov pogodb za kanalizacijo v višini 9.256,93 € 

Terjatev za obročno odplačilo komunalnega prispevka v višini 12.655,06 € 

 

 

Za terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnave ali da ne bodo poravnane v celoti, je 

bil oblikovan popravek vrednosti terjatev, kar pomeni izvedbo oslabitve terjatev v višini 

5.971,19 €.  

 

 

 

 

14-Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov – 121.607,50 € 

Terjatev do Občine Puconci za najemnino za CEROP znaša             6.226,78 € 

Terjatev do Občine Puconci za nakazani avans (sklad CEROP)      25.034,39 € 

Terjatev do Ministrstva za izobraževanje za izpad plačil staršev zaradi Covid 19 od 19.10. do 

31.12.2020 v višini 14.720,82 € 

Terjatev do Ministrstva za finance za Covid dodatke za posredne in neposredne proračunske 

uporabnike proračuna Občine Križevci (občinska uprava in OŠ Križevci )- za mesece 

10,11,12/2020 – 30.054,33 € 

Terjatev do Ministrstva za zdravje za Covid dodatke za koncesionarje na področju zdravstva v 

Občini Križevci – 29.679,74 € 

Terjatev do Občine Ljutomer (še nerazčiščeno)za sredstva C sistema znaša  15.891,44 €. 

 

 

16-Kratkoročne terjatve iz naslova obresti – 121,01 € 

 

Gre za obresti za kratkoročno vezana prosta denarna sredstva na dan 31.12.2020 in sicer  pri 

NLB (vezano 25.000 € )v višini 0,01 € in pri Adicco bank (vezano 240.000 €) v  

višini 121,00 €. 

 

 

17-Druge kratkoročne terjatve- 38.002,75 € 

 

-Ostale terjatve iz preteklih let so v višini 289,72 €. 

-V okviru drugih kratkoročnih terjatev ima občina v letu 2020 izkazane tudi terjatve iz 

naslova dajatev, za katere je nadzornik FURS in vključujejo podatki o stanju terjatev po 

vrstah davkov in podkontih javnofinančnih prihodkov v glavnih knjigi FURS-a. Višina 

terjatev znaša 36.438,77 € : 

davek o premoženja od stavb od fizičnih oseb  -           350,45 € 

zamudne obresti od davkov na nepremičnine    -               0,30 € 

NUSZ od pravnih oseb        -        1.291,18 € 

NUSZ od fizičnih oseb        -      17.164,37 € 

zamudne obresti iz naslova NUSZ       -        1.796,66 € 

davek na dediščine in darila        -        4.805,15 € 

davek na promet nepremičnih od pravnih oseb  -        4.633,20 € 

davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb  -        3.561,19 € 

zamudne obresti od davka na promet nepremičnin   -    305,67 € 
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okoljska dajatev za onesnaževanje okolja        -    2.350,71 € 

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest       -           179,89 € 

 

-Terjatev do ZZZS za boleznino (izolacija zaradi COVID 19) – 1.274,26 € 

 

18- Neplačani odhodki – 299.265,06 € 

Neplačani  tekoči odhodki  znašajo        183.887,74 € 

Neplačani tekoči transferi znašajo            97.422,66 € 

Neplačani investicijski odhodki znašajo   14.806,54 € 

Neplačani investicijski transferi znašajo     3.148,12 € 

 

 

➢ III. OBVEZNOSTI  DO VIROV SREDSTEV- 563.726,51 € 

 

 

21-Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – 12.425,62 € 

 

Zajete so obveznosti za izplačilo neto plač zaposlenim , plačilo prispevkov in davek iz plač za 

mesec december 2020. 

 

 

 

22- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020  znašajo  133.637,34 €. 

 

 

23- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  19.742,96 € 

 

Obveznosti za obračunane prispevke in davke iz plač, sejnine, pogodb in drugih 

prejemkov,obveznost za neto izplačil sejnine in nagrad župana in podžupana za mesec 

december 2020 na dan 31.12.2020 znašajo 6.380,39 €. 

Obveznost za plačilo DDV  po obračunu za obdobje december 2020 znaša 7.044,97 € 

Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (nerazporejena plačila na kontih, katerih 

nadzornik je FURS) 6.310,06 €: 

-okoljska dajatev za onesnaževanje okolja      -         7,01 € 

-nerazporejena plačila       -  6.303,05 € 

Obveznost do Javnega zavoda RTV za prispevek za december 2020 – 7,54 € 

 

 

24-Kratkoročne obveznosti do proračun. porabnikov na ravni občine 130.406,20 € 

 

240-obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države  157,76 € 

241-obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 130.248,44 € 

 

26-Kratkoročne obveznosti iz financiranja- 50,92 € 

 

Obveznost za plačilo decembrskih obresti iz naslova prejetih kreditov znašajo pri NLB v 

višini 24,35 € in pri Banki Koper (kredit Eko sklada) v višini 26,57 €. 
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28-Neplačani prihodki- 267.263,51 € 

Neplačani prihodki znašajo 267.263,51 €. 

 

 

29 -pasivne časovne razmejitve 0,04 

Zajemajo nerazporejena sredstva PDP v višini 0,04 € 

 

 

IV.  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI – 18.434.090,54 € 

 

 

90  SPLOŠNI SKLAD v višini 18.154.267,24 €   sestavljajo namensko oblikovani deli  

splošnega sklada in sicer: 

 

• 9000  -  SK   za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva           15.337.555,98  € 

• 9001  -  SK   za finančne naložbe (dolgoročni dolg)                      -184.281,31 € 

• 9003  -  SK   za terjatve za sredstva, dana v upravljanje                              2.557.837,61  € 

• 9006  -  SK   za posebne namene                                                                    126.092,13  € : 

 

 Stanje 31.12.19 povečanje 2020 Poraba 2020 Stanje 31.12.20 

Požarna taksa 8.519,74 10.178,14 14.301,33 4.396,55 

Najem. cerop 105.063,29 32.459,08 15.826,79 121.695,58 

      Sredstva najemnin CEROP in požarna taksa se knjižijo na konte 9006 kot oblikovanje    

      sklada  namenskih sredstev z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. 

 

 

• 9009  -  SK za drugo –ostanek sredstev na dan 31.12. 2020:                        317.062,83 € 

ostanek sredstev kot presežek P nad O                                     204.271,69 € 

najemnine GJS                                  0 € 

okoljska dajatev                   112.791,14 

 Stanje 

31.12.19 

Prihodek  Poraba   Stanje 

31.12.20 

GJI vodooskrba - 83.934,69 83.934,69 - 

GJI odvajanje - 139.509,00 139.509,00 - 

GJI čiščenje - 20.201,00 20.201,00 - 

GJI ZC Ljutomer - 1.880,20 1.880,20 - 

Okoljska dajatev 85.145,98 27.645,16 - 112.791,14 

 

 

Sredstva od najemnin za posamezno infrastrukturo so se namensko porabila za investicije v 

komunalno infrastrukturo.  
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91 REZERVNI SKLAD je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo, ki se po drugem 

odstavku 48. člena zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 

posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, 

pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni…).Na konte 

skupine 91  se knjiži oblikovanje rezervnega sklada z obremenitvijo ustreznega konta v 

podskupini 409.  

Na dan 31.12.2020 ima občina Križevci oblikovan sklad v višini 30.627,48 € 

Na podlagi Odloka o porabi proračunske rezerve je v letu 2020 za nabavo zaščitne opreme 

zaradi epidemije COVID 19 bilo porabljenih 8.359,92 €. 

 

 

 

 

 

96 DOLGOROČNO PREJETI KREDITI -  

Dolg najetega kredita v letu 2006 pri Eko skladu  za izgradnjo primarnega kanala Noršinci-

Lukavci znaša na dan 31.12.2020 še  20.915,96  €. 

V letu 2008 je občina najela dolgoročni kredit pri NLB za izgradnjo kanal sistema Lukavci in 

Bučečovci ter Bučečovci II. –Stara nova vas v višini 277.000 €. Dolg na dan 31.12.2020 

znaša še 68.114,92  €. 

Občina je pri MGRT na podlagi 23. člena ZFO  črpala brezobrestna povratna sredstva:  

-v letu 2016 - 38.724 € za obnovo javnih poti v občini Križevci (začetek odplač. v letu 2018);   

-v letu 2017-  55.303 € za obnovo ceste v Kokoričih (začetek odplač. v letu 2019), 

-v letu 2018 - 57.154 € za ureditev JP v Berkovcih in Lukavcih (začetek odplač. v letu 2020); 

-v letu 2019 – 40.532 € za obnovo mostu na LC 223 161 Logarovci-Gajševci (začetek 

odplačevanja v letu 2021); 

Odplačane  so bile glavnice v skupni  višini 16.797,92 €, tako da skupen dolg do MGRT 

znaša 160.164,94 € 

 

Skupen dolg občine Križevci na dan 31.12.2020  znaša 249.195,82 €. 
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7. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA  

 
 

7.1.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

 

Proračun za leto 2020 ni bil sprejet pred letom za katerega velja, zato je župan na podlagi 

Zakona o javnih financah sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju 

januar-marec 2020, ki se je uporabljal od 1. januarja 2020 dalje. 

Predlog odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2020 je bil obravnavan na 8. redni seji 

občinskega sveta dne 27.01.2020 in  posredovan v 15-dnevno javno obravnavo, na 9.redni seji 

dne 25.02.2020 pa je bil proračun sprejet. 

Na 14. redni seji dne 03.12.2020 je bil sprejet rebalans proračuna Občine Križevci za leto 

2020. 

 

 

Zaključni račun proračuna odraža dejansko stanje financiranja občine v obdobju od 

01.01.2020 do 31.12.2020 in način financiranja posameznih porabnikov in celotne javne 

porabe občine Križevci v letu 2020. Prikazuje  realizirane prihodke in druge prejemke občine 

ter odhodke in druge izdatke občine.  

 

 

 

 

 

7.1.1. PRIHODKI  PRORAČUNA 
 

Skupni prihodki proračuna občine Križevci so bili v letu 2020 planirani v višini  

3.171.100,00 €,  realizirani  so bili v višini  3.033.327,15  €. Realizacija glede na sprejeti 

rebalans je 95,70 %.  

 

DAVČNI PRIHODKI : 2.434.359,17 € 

Davčni prihodki predstavljajo 80,25 % delež v skupnih prihodkih. Glede na plan so bili 

realizirani 98,9 %. 

 

Največji del vseh davčnih prihodkov predstavlja dohodnina v višini 2.230.423,00 €. 

Dne 30. aprila 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o zagotovitvi 

dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), kjer 

je v 32. členu  določeno, da se spremeni prva alineja v drugem odstavku 54. člena Zakona o 

izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021. 

Tako se je spremenila višina povprečnine za leto 2020 iz 589,11 eur na 623,96 eur na 

prebivalca. Občinam so bili s strani Ministrstva za finance  poslani novi izračuni pripadajočih 

sredstev primerne porabe in pripadajoče dohodnine za leto 2020 ter nove vrednosti 

nepovratnih in povratnih sredstev. Občina Križevci je tako iz naslova dohodnine tekom leta 

dobila dodatnih 124.576 €. 
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Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so znašali  122.689,98 €.   

 

Večji delež v skupini davčnih prihodkov predstavlja davek od prometa nepremičnin v višini 

31.905,01 € 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila pobrana v 

višini 27.645,16 €. Za sredstva takse kot namenska sredstva je oblikovan proračunski sklad za 

posebne namene, sredstva pa se namensko porabljajo.  

 

Turistična taksa je bila pobrana v višini 4.279,11 €. 

 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je znašala 4.512,14 €. 

 

Drugi davki – konto 706099 - PDP nerazporejeno. Gre za nerazporejena in neidentificirana 

plačila davkov in javnofinančnih prihodkov, katerih nadzornik je FURS. Stanje na dan 

31.12.2020 je bilo na tem kontu negativno – 2.516,96  €.  V skladu z navodili Ministrstva za 

finance  v primeru negativnega stanja, izkazanega v poslovnih knjigah občin, je bil znesek 

preknjižen na podkonto 714199-drugi izredni nedavčni prihodki, da je potem možno izpolniti 

obrazce Izkaz prihodkov in odhodkov za AJPES. 

 

  

NEDAVČNI PRIHODKI- 480.679,82 € 

Predstavljajo 15.84 % delež v skupnih prihodkih. Realizacija glede na plan je bila 83,0 % 

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja- 

KSP Ljutomer je nakazalo dobiček iz leta 2019 v višini 6.420,00 €. 

 

Prihodki od obresti od vezave  prostih likvidnostnih sredstev in od obresti od sredstev na 

vpogled  v letu 2020 znašajo 407,21 €  

 

 

Prihodki od najemnin za stanovanja  v letu 2020 znašajo   37.879,68 € 

 

Prihodki od drugih najemnin: 

- za  prostore splošne ambulante v Križevcih 2.568,72 € 

-za najem gostinskega lokala v parku doživetij – 490,32 € 

-najem kulturne dvorane – 83,46 € 

 

Najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov na področju GJS  

(vodooskrba=83.934,69 €, odvajanje odpadne vode=139.509 €, čiščenje odpadne 

vode=20.201 €,  odvoz in ravnanje z odpadki=34.339,28 €) znašajo 277.983,97 €. Gre za 

namenska sredstva, za katere so oblikovani proračunski skladi, sredstva pa se tudi namensko 

porabijo za investicijsko vzdrževanje in obnove infrastrukture. Iz naslova najemnine 

infrastrukture na področju vodooskbe, nam dolguje JP Prlekija cca 59.000,00 eur najemnine 

za leto 2020. 

 

Prihodki  iz naslova podeljenih koncesij- Koncesijska dajatev za pogrebne storitve Bratuša 

Dušana za leto 2019 znaša 1.788,00 €,   koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo 1.140,71 €, koncesijska dajatev KSP d.o.o. Ljutomer za leto 2019 1.346,51 €.  
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Upravne takse so bile pobrane v višini 1.903,07 €. 

 

Globe in druge denarne kazni:  globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih so se 

stekle v proračun občine v višini 3.549,47 € . 

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – 9.448,21 €  

-prihodki od prodaje lesne mase – 643,31 € 

-letno nadomestilo za služnost –streha OŠ Križevci – 5.409,83 € 

-prihodki od najema prostora za stojnično prodajo – 403,50 € 

-sponzorstvo ob občinskem prazniku – 163,93 € 

-nadomestilo za služnost za bazno postajo Telekom – 2.047,64 € 

-oglaševanje v občinskem glasilu – 780,00 € 

 

 

Drugi nedavčni prihodki so skupno znašali 135.670,49 € in sicer iz naslova: 

-sofinanciranje sanacije betonskega opornega zidu ob LC Ključarovci-Grabe – 12.647,20 € 

-prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 64.869,64 € 

-prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – 

48.008,87 € 

-prispevek občanov za izgradnjo kanalizacijskega sistema 3.766,30 € 

-donatorstva ob občinskem prazniku – 3.150,00 € 

-Materialni stroški za šolski okoliš Šalinci-Grlava-Krištanci  2.600 € 

-Drugi izredni nedavčni prihodki (prihodki  od zavarovalnice za škodne primere 

poškodovanja avtobusnih postajališč, stanovanj),... Prihodki so znašali 628,48 €.  

 

-V skladu z navodili Ministrstva za finance,  v primeru negativnega stanja, izkazanega v 

poslovnih knjigah občin na kontu 706099, je bil znesek  zmanjšan za  2.516,96 €- preknjižen 

iz kontov skupine drugi nedavčni prihodki- 714199, da je potem možno izpolniti obrazce 

Izkaz prihodkov in odhodkov za AJPES. 

 

 

KAPITALSKI PRIHODKI- 1.418,03 €- predstavljajo 0,04% vseh prihodkov proračuna.  

 

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev – 1.418,03 € 

V letu 2020 smo  prodali oz. šlo je za zamenjavo zemljišč  parc. št. 407/12 in 408/73 

k.o.Boreci  z zemljiščem, ki je bilo last PGD Boreci. 

 

 

TRANSFERNI PRIHODKI –116.870,13  € predstavljajo  3,85  % vseh prihodkov  

proračuna. Realizacija glede na sprejeti plan je bila 90,2 %. 

 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

• Za ureditev gozdne ceste na osnovi pogodbe o sofinanciranju je Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nakazalo delež v višini 2.637,72 € 

• Sredstva požarne takse  so bila nakazana v višini 10.178,14 € 

• Na osnovi 23.  člena ZFO je Služba vlade za regionalno politiko in razvoj nakazala 

nepovratna sredstva v višini 77.127,64 €  

• Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata za leto 2019 v višini 11.939,60 € 
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• Sofinanciranje javnih del iz ZRSZ 2.740,88 € 

• COVID dodatki zaposlenih Občine Križevci za mesec marec in april 2020 – 864,29 € 

• za delno poplačilo stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči – 10.962,68 € 

Vlada RS je na predlog Ministrstva za obrambo  iz sredstev splošne proračunske 

rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epidemije nalezljive bolezni covid-

19, nakazala občinam skupno 6.500.000 eur oz 3.10 eur na prebivalca.  

 

 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 

Planirana so bila sofinancerska sredstva Eko sklada  v višini 3.000 € za namen energetske 

obnove fasade na večstanovanjski stavbi v Križevcih 34 a. Do konca leta 2020 ni bilo 

realizacije. (sredstva so bila nakazana v začetku januarja 2021) 

 

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne 

kmetijske in ribiške politike 

Planirana sredstva za projekt PRLEŠKI VELIKANI V SOBAH SPOMINA (Prlek-veki ded v 

višini 21.429 € ,niso bila nakazana. (nakazilo se pričakuje v prvi polovici leta 2021). 

 

 

 

REALIZACIJA PRIHODKOV GLEDE NA SKUPINE KONTOV 

 (ekonomska klasifikacija)  

 
 

 1-ZR 2019 2-Plan 2020 3-ZR 2020 %  3/2. % v skup. p. 

 3.112.578 3.171.100 3.033.327 95,7  

DAVČNI P. 2.291.657 2.462.093 2.434.359 98,9 80,25 

NEDAVČNI P.                638.626 579.467 480.680 83,0 15,84 

KAPITALSKI P. 10.839 - 1.418 - 0,04 

TRANSFERNI P. 171.346 129.540 116.870 90,2 3,85 
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7.1.2. ODHODKI     PRORAČUNA 
 

 

Celotni odhodki proračuna občine Križevci  za leto 2020 znašajo 3,280.909,33 € 

Glede na plan so bili realizirani v višini 87,8 %. 

Podroben pregled porabe javnih sredstev po posameznih področjih proračunske porabe je v 

posebnem delu zaključnega računa proračuna občine Križevci za leto 2020. 

 

Med nekaterimi postavkami so bile narejene prerazporeditve sredstev s sklepom župana. 

(priložena tabela prerazporeditev) 
 

 

 

 

REALIZACIJA ODHODKOV GLEDE NA SKUPINE KONTOV 

 (ekonomska klasifikacija)  

 

 1-ZR 2019 2-Plan 2020 3-ZR 2020 % 3/2 % v skupnih O 

 3.154.273 3.735.742 3.280.909 87,8  

TEKOČI O. 655.933 749.947 667.078 89,0 20,3 

TEKOČI T. 1.148.225 1.253.500 1.184.464 94,5 36,1 

INVESTIC.O. 1.256.456 1.553.545 1.252.398 80,6 38,2 

INVESTIC.T. 93.659 178.750 176.969 99,0 5,4 
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REALIZACIJA ODHODKOV GLEDE NA PODROČJA PORABE 

(programska klasifikacija)- skupaj   3.336.787,09 € 
 

 
Področje porabe plan rea % 

rea 

% v 

skup. 

01 POLITIČNI SISTEM 60.692 56.944 93,82 1,71 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 7.740 6.555 84,68 0,20 

04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE J. STORITVE 34.230 25.394 74,18 0,76 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 277.735 267.554 96,33 8,02 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 119.970 113.962 94,99 3,42 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 300 0 0 0 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 12.500 11.019 88,15 0,33 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 99.120 93.371 94,19 2,80 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT.  IN KOM. 952.858 896.091 94,04 26,85 

14 GOSPODARSTVO 65.257 59.727 91,52 1,79 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 170.850 124.835 73,06 3,74 

16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUN. DEJAVNOST 799.460 633.505 79,24 18,98 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 44.600 41.615 93,30 1,25 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 227.583 130.431 57,31 3,91 

19 IZOBRAŽEVANJE 699.562 676.995 96,77 20,29 

20 SOCIALNO VARSTVO 155.895 140.627 90,20 4,21 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 57.270 57.162 99,81 1,71 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 6.000 1.000 16,66 0,03 

 
 

 

1 2 4 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23
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7.2. RAČUN FINAČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

V okviru računa finančnih terjatev in naložb tako v sprejetem kakor tudi v veljavnem 

proračunu v letu 2020 ni bilo prometa. 

 

7.3. RAČUN FINANCIRANJA 

V računu financiranja so zajeti prejemki in izdatki občine iz naslova zadolževanja, tako 

najetje novih posojil, kakor tudi odplačila dolga od najetih posojil v preteklih obračunskih 

obdobjih.  

V letu 2020 se Občina Križevci ni dodatno zadolžila  

Realizacija odplačila dolga-glavnic za že najeti kredit pa je bila: 

• Za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Križevci  dolg občine  do Eko sklada 

na dan 31.12.2020  znaša 20.915,86 €. V letu 2020 je bila odplačana glavnica v višini 

20.915,92 €. 

• Za namen izgradnje kanalizacije Lukavci in Bučečovci ter Bučečovci II.-Stara nova 

vas, najet bil v letu 2008 najet kredit pri NLB Murska Sobota v višini 277.000 €. V 

letu 2020 je bila odplačana glavnica v višini 18.163,92 €. Ostanek dolga je v višini 

68.114,92 € 

• Najet kredit-povratna sredstva MGRT iz proračuna države 2016 – 38.724 € (v letu 

2020 odplačana glavnica v višini 4.302,68 €); dolg še 25.815,96 € 

• Najet kredit-povratna sredstva MGRT iz proračuna države 2017 -  55.303 €( v letu 

2020 odplačana glavnica v višini 6.144,78 €); dolg še 43.013,44 € 

• Najet kredit-povratna sredstva MGRT iz proračuna države 2018-   57.154 €(v letu 

2020 odplačana glavnica v višini 6.350,46); dolg še 50.803,54 € 

• Najet kredit-povratna sredstva MGRT iz proračuna države 2019 – 40.532 €(moratorij) 

 

➢ Zadolženost občine Križevci na dan 31.12.2020  znaša 249.195,82 € 
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PRIMERJAVA REALIZACIJE 2020 S SPREJETIM PLANOM 2020 
 1/Plan 2020 

(rebalans) 

2/Realizacija 2020 2/1% 

PRIHODKI 3.171.100 3.033.327,15 95.7 

ODHODKI SKUPAJ 3.735.742 3.280.909,33 87,8 
tekoči odhodki 749.947 667.078,18 88,9 

tekoči transferi 1.253.500 1.184.464,51 94.5 

investic.odhodki,transf. 1.732.295 1.429.366,64 82.5 

Prorač.presežek (primanjkljaj) -564.642 -247.582,18  

zadolževanje 0 0  

ODPLAČILO DOLGA 55.880 55.877,76  

POVEČANJE KAPITAL.DELEŽ 0 0  

Sprememba stanja na računu -620.522,77 -303.459,94  

Stanje na računu 31.12. 620.522,77 317.062,83  
 

 

 

Prihodki so  glede plan  realizirani  95,7 % 

Odhodki so glede na plan realizirani v višini  87,8% 

Presežek odhodkov nad prihodki  v letu 2020 znaša 247.582,18 €,  

odplačilo glavnic najetih kreditov je v letu 2020  znašalo 55.877,76 €.   

Tako je na dan 31.12.2020 ugotovljen tekoči  primanjkljaj v višini 303.459,94 €.  

Skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let se prenaša na računu v leto 2021  317.062,83 €. 
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8. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA  DELA PRORAČUNA 
 

8.1. PU - 1000 OBČINSKI SVET 

 

 

 

01 POLITIČNI SISTEM-19.113,73 €  

01019001  Dejavnost občinskega sveta 

 

01001 STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA 

V letu 2020 so bile izplačane sejnine za 7 rednih sej. Stroški  so znašali 10.600,20 €.   

Sejnina je udeležbo na redni seji občinskega sveta je znašala 125,86 € bruto. 

 

01002 STROŠKI SEJ ODBOROV, KOMISIJ 

Pod to proračunsko postavko so  sredstva za kritje stroškov sejnin članov odborov in komisij 

občinskega sveta. Stroški  so znašali 5.502,13 € . Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa 

za predsedujočega je znašala 63,94 € bruto, za člane delovnih teles in komisij pa 39,93 € 

bruto. 

 

 

 

01004 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK 

V letu 2020 se je iz proračuna financiralo 6 političnih strank. Stroški financiranja so znašali 

3.011,40 € in sicer: 

➢ SMC           258,30 € 

➢ DESUS       443,10 € 

➢ SLS             730,80 € 

➢ SDS            405,30 € 

➢ SD      1.018,50 €     

➢ NSi             155,40  € 

 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE-

11.020,42 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

 

04002 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV 

Strošek objav sprejetih aktov in predpisov na sejah občinskega sveta občine Križevci  in 

drugih objav  je v letu 2020 znašal  809,12 €. Občina Križevci objavlja sprejete akte v 

Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04003 STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN DRŽAVNIH PRAZNIKOV 

Stroški praznovanja 22. občinskega praznika občine Križevci so znašali 9.889,22 €.  Zaradi 

epidemioloških razmer je občinski praznik potekal brez spremljevalnih prireditev. Izvedena je 

bila le slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter konjske dirke v Ljutomeru.  

 

Vsako leto se 1. novembra ob spomenik padlim borcem NOB položi venec in sveče, prav tako 

tudi ob obletnici poboja pri Žalikovi domačiji v Logarovcih. Stroški so znašali 322,08 €.  

 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA-5.194,10 € 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

 

06006 DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI 

Članarina v Združenju občin Slovenije za leto 2020 je  znašala 516,57 €, v Skupnost občin 

Slovenije pa 553,02 €. 

 

 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

06007 POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI 

Za izvajanje aktivnosti na podlagi Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalne 

akcijske skupine Prlekija, občine plačajo Prleški razvojni agenciji, GIZ, Ljutomer 0,5€ na 

prebivalca. Strošek občine Križevci za leto 2020 je bil 1.862 €.  

Na podlagi pogodbe o sodelovanju in izvajanju splošnih razvojnih nalog na območju 

Pomurske regije za programsko obdobje 2014-2020 pa so stroški za izvedene aktivnosti 

splošnih razvojnih nalog v letu 2020 znašali 2.262,51 €. 

 

Strokovna ekskurzija članov občinskega sveta Občine Križevci , članov odborov in komisij 

ter občinske uprave zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

 

 

8.2. PU 2000 -  NADZORNI ODBOR OBČINE KRIŽEVCI 

 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.651,54 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 

02003 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 

Za sejnine, stroške seminarjev članov nadzornega odbora, so bila porabljena sredstva v višini 

1.849,20 €. Nadzorni odbor se je v letu 2020 sestal na 4 rednih sejah.  

Sejnine za predsednika nadzornega odbora je znašala 125,87 € bruto, za člana nadzornega 

odbora 75,81 € bruto. 
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02004 STROŠKI  NOTRANJE REVIZIJE PRORAČUNA OBČINE 

V letu 2020 je revizijska družba STONIK plus, družba za računovodske storitve, d.o.o. 

Ljubljana, izvedla notranjo revizijo in nadzor delovanja notranjih kontrol za  leto 2019. 

Stroški so znašali 1.802,34 € 

 

 

8.3. PU 3000 – ŽUPAN IN PODŽUPAN 

 

01 POLITIČNI SISTEM -41.703,92 € 

 

01019113 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01005 PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA ZA NEPOKLICNO   

           OPRAVLJANJE FUNKCIJE 

Stroški za nepoklicno opravljanje funkcije župana   so v letu 2020 znašali 18.989,76 €, stroški 

za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana  10.966,08 €.  

 

01006 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA 

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.  

V letu 2020 so ti stroški znašali 5.909,53 €. 

 

01007 ODNOSI Z JAVNOSTJO 

Stroški tiskovnih konferenc, objav v časopisih, intervjuji na televiziji in ostali stroški za stike 

z javnostjo, protokolarna darila ter druge oblike promocije občine so znašali 1.965,33 €. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE-

3.873,22 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

01008 POKROVITELJSTVA OBČINE 

Izdatki za  pokroviteljstva občine za različne prireditve in proslave, ki jih organizirajo društva, 

zavodi ali druge pravne osebe, so znašali 3.873,22 €.  Občina Križevci je skupaj z ostalimi 

občinami UE Ljutomer pokrivala stroške prehrane za zaposlene v Domu starejših občanov 

Ljutomer, prostovoljce in študente, ki so zaradi samoizolacije v času epidemije zaradi covid-

19 bivali v Termah Banovci. Prispevek je znašal 1.900,00 €. 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23003 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA(tekoča proračunska rezerva) 

V praksi se sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo na posebni proračunski 

postavki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, pristojnega za finance (župan). Na 

podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo ali na ustrezno 

proračunsko postavko tega neposrednega uporabnika ali v finančni načrt drugih neposrednih 

uporabnikov občine. 

Sredstva proračunske rezervacije  v letu 2020 niso bila razporejena. 

 

 

 

8.4. PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA 

 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA- 2.903,11 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02001 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 

Stroški za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet ter stroški obresti Banke Slovenije 

za deponiranje likvidnostnih sredstev na EZR  so znašali 2.327,80 €. 

 

02002 PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV 

Sem štejejo izdatki za plačilo provizije JP  Prlekija Ljutomer za pobrano  dajatev zaradi 

obremenjevanja okolja 575,31 €. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE-

10.500,19 € 
 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04001 VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI OBČINE KRIŽEVCI 

Odhodki zajemajo stroške v zvezi z zakupom prostora na spletni strani Inštituta za lokalno 

samoupravo ter stroškov objav sprejetih predpisov na tej strani v višini 173,56 €. 

 

Stroški zakupa prostora in vzdrževanja spletne strani Občine Križevci so znašali 3.446,28 €. 
 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04004 IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE 

Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo so znašali 6.880,35  € 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA – 233.928,10 € 

06039001 Administracija občinske uprave 

06001 PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI 

Letni strošek plač   v letu 2020 je bil 184.897,08 €. 

 

V letu 2020 je bilo na  Občini Križevci od 1.1.2020 do 31.12.2020 zaposlenih 5 delavcev za 

nedoločen čas ter 2 komunalna delavca za določen čas, v primerjavi z letom 2019, ko sta bila 

komunalna delavca zaposlena od  8.4.2019 pa do 31.12.2019 . 

Na tej postavki so zajeti odhodki za stroške dela vseh zaposlenih in sicer: bruto plače, regres 

za letni dopust, jubilejna nagrada,  povračila in nadomestila za prehrano med delom ter prevoz 

na in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost, ki se je izplačevala od 1.7.2020 dalje, 

sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela, prispevke delodajalca na plače 

ter dodatek za delo v posebnih razmerah zaradi covid-19 epidemije, ki  je  bil v celoti 

povrnjen iz državnega proračuna.  

  

 

06003 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE  

Izdatki, ki so nastali za  pokrivanje materialnih stroškov za delovanje občinske uprave, ki so v 

finančnem načrtu podrobno razčlenjeni  po kontih (pisarniški material, čistilni material in 

storitve, poštne storitve, telefon, računalniške storitve, zavarovalne premije za opremo, 

električna energija, stroški seminarjev, strokovno izobraževanje, delo študentov, tekoče 

vzdrževanje opreme, vzdrževanje avtomobila….) so skupaj znašali 38.959,43 € 

 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske  

                 uprave 

 

06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO  VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV 

 

V letu 2020 je bil nabavljen namizni  računalnik in monitor– skupaj 1.027,14 €. 

Izvedena so bila vzdrževalna dela in sicer pretapeciranje stolov v  sejni sobi – skupaj  

2.155,51 €. 

 

 

06012 OBČINSKA BLAGAJNA 

Občina Križevci ima z Deželno banko Slovenije podpisano pogodbo. Občani lahko določene 

položnice plačujejo brez provizije, ker jo namesto njih plača občina. Stroški le-te so v letu 

2020 znašali 6.617,00 € 

 

 

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 113.962,13 € 

 

07002 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 

V letu 2020  je bil nabavljen nov prenosni računalnik za potrebe CZ ter  oprema v vrednosti 

1.838,80 € 

 



32 

 

 

07003 DELOVANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE 

• Za delovanje 12 gasilskih društev, OGZ občine Križevci, zavarovanje gasilcev, 

izobraževanje… je bilo namenjenih  skupaj 54.282,65 € 

 

 

 

07005 SOF.NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA) 

V letu 2020 je bila odvedena taksa v poseben  proračunski sklad v višini 10.178,14 €. Za 

sofinanciranje nabave opreme je bilo porabljenih 14.301,33 €. V skladu je na dan 31.12.2020 

ostanek sredstev takse še 4.396,55 € 

 

07007 INVESTICIJE  IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV 

V letu 2020 so bila sredstva nakazana PGD Logarovci in PGD stara Nova vas vsakemu po 

5.000 €. 

 

 

07008 INVESTICIJE V GASILSTVU 

Za nabavo gasilskega vozila je bil PGD Kokoriči  nakazan sofinancerski del občine v višini 

3.473,54 €  in PGD Logarovci v višini 12.783,50 € . Ostala sredstva v višini 21.335,50 € so 

bila namenjena po sklepu OGZ Križevci za sofinanciranje PGD pri nabavi opreme. 

 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI -11.019,37 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

 

10001 LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI 

Sredstva so bila namenjena za zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih 

programov – javnih del v skupni višini:  

• Drugi programi javnih del (javni delavci v OŠ Križevci program varnostnik-

informator, učna in druga pomoč otrokom) 5.806,64  € 

• Komunalna dela v občini– 5.173,57 (od tega sofinancirano s strani ZRSZ v višini 

2.740,88 €).  
 

 

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – 93.370,71 € 
 

V občini Križevci smo na področju kmetijstva izvajali sledeče aktivnosti: 

•  stroški oglaševanja 116,91 €, za gramoziranje poljskih poti, čiščenje jarkov, propustov , 

je bilo porabljenih 20.937,68 €, izobraževanje glede gnojenja zemlje na osnovi analize 

zemlje – 2.189,26 €, test na brejost govedi 4.061,36 €,  zakup in nadomestilo za uporabo 

zemljišča v matičnjaku 50,00 €, subvencija rejcem žrebet ljutomerskega kasača 1.500,00 €  

 

 

 

Zaradi covid-19 razmer v letu 2020 razpis za sofinanciranje delovanja društev ni bil izveden, 

ampak so se društvom namenila sredstva v višini 100 % povprečja zadnjih dveh let na podlagi 

sklepa Občinskega sveta Občine Križevci.  Tudi 58. člen Zakona o interventnih ukrepih za 
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omilitev posledic drugega vala epidemije COVD-19 (uradni list RS, št. 178/20) je to 

omogočil. Na podlagi tega je bilo  7.870 € razdeljenih med naslednja društva: 

• Društvo za medsosedsko pomoč – 883,35 € 

• Prleško združenje rejcev prašičev »Prleški prašič« - 382,16 € 

• Govedorejsko društvo lisaste pasme -519,58 € 

• Društvo vinogradnikov Mala Nedelja – 789,901 € 

• Čebelarsko društvo Križevci  - 664,60 € 

• Društvo kmetic Križevci – Veržej – 1.824,05 € 

• Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot – 454,31 € 

• Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer –582,44 € 

• Društvo Kelih – 1.205,78 € 

• Društvo rejcev drobnice – 156,58 € 

• Društvo podeželske mladine Sv.Jurij ob Ščavnici – 407,25 € 

 
 

 

11011 STROŠKI ZAVETIŠČ IN DRUGI STROŠKI ZAPUŠČENIH ŽIVALI 

Stroški najema boksov in oskrbe zapuščenih živali so bili 3.381,04 € ter sofinanciranje dveh 

zaposlenih v Društvu za zaščito živali v Pomurju 953,64 €. 

 

 

11002 NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU 

Z namenom spodbujanja kmetijskih pridelovalcev, da zavarujejo svojo proizvodnjo pred 

posledicami naravnih nesreč, je občina Križevci v letu 2020 sofinancirala zavarovalne 

premije. Zahtevek Zavarovalnice Triglav za leto 2019  v znesku 13.133,38 € je bil plačan v 

letu 2020. Za leto  2020 pa je bil plačan zahtevek v višini  14.174,41  €. 

 

Zaradi ohranjanja oziroma povečevanja rodovitnosti tal je občina sofinancirala zmanjševanje 

kislosti tal oziroma kalcifikacijo zemlje. Znesek podpore kmetijskim pridelovalcem za ta 

ukrep je znašal 15.881,91 €. 

 

 

 

11012 SOF.AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO 

V letu 2020 je bila prenakazana koncesijska dajatev za leto 2019  LD Mala Nedelja – 43,77 €,  

 LD Križevci – 1.008,78 € in LD Videm ob Ščavnici – 87,80 € 

 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 

11010 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST 

Vzdrževalna dela so potekala na gozdnih cestah: 

-Stara Nova vas – Selišči v dolžini 694 m,  

-odsek v Lukavcih v dolžini 1144 m, 

-Kokoriči-Selišči v dolžini  1191 m, 

-Šumak-Zasadi v dolžini 935 m 

Strošek je znašal  7.961,88 €. Ministrstvo za kmetijstvo je sofinanciralo v višini 3.056,90 € , 

iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest  je bilo zbranih 4.512,14 €. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIKACIJE -896.090,87 € 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

13001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN LOKALNIH CEST  

           IN CESTNE INFRASTRUKTURE 

Za tekoče vzdrževanje javnih cest in poti ter vzdrževanje cest po vaseh (razni izkopi jarkov, 

gramoziranje, sprotni pregledi cest, sanacije cestišč na lokalnih cestah, košnja jarkov, 

vzdrževanje kosilnic, motornih žag, zamenjava poškodovanih stekel na avtobusnih 

postajališčih,  je bilo porabljenih 90.929,64 €,  za izvajanje zimske službe 9.407,59 €.  

  

 

13008 VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ 

Zajeti so stroški porabljene vode v vaškem jedru, na krožišču v Križevcih in v Ključarovcih,  

stroški  košnje travnatih površin na teh objektih,   – 4.763,00 €. 

 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

13005 INVESTICIJE IN INVESTIC. VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE 

INFRASTRUKTURE PO VASEH 

 

V letu 2020 so bile izvedene naslednje rekonstrukcije in novogradnje: 

 

Sanacija parapetnega zidu v Ključarovcih 

V sklopu rekonstrukcije lokalne ceste in izgradnje hodnika za pešce v Ključarovcih leta 2012 

je bil narejen tudi parapetni zid ob hodniku za pešce. Po preteku garancijske dobe, ki je trajala 

do leta 2017 so se na zidu pojavile razpoke oz. zid se je pričel luščiti, kar je po mnenju 

Inštituta za raziskave materialov posledica neprimernega betona, ki naj ne bi vseboval 

ustreznih dodatkov proti delovanju soli. Občina je preko izvajalca del, projektanta in 

nadzornega inženirja poskušala pri zavarovalnici doseči vnovčitev projektantske 

odgovornosti, vendar pri tem ni bila uspešna. Končni dogovor je bil, da stroške obnove nosijo 

deležniki pri gradnji.   

Kompletni strošek sanacije parapetnega zidu je znašal 20.222,71 €. Na podlagi sporazuma so 

obnovo sofinancirali nadzorni inženir Bojan Sekereš v višini 2.527,83 €, projektant Rudi 

Sever v  višini 5.055,67 €, izvajajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o. v višini 5.055,67 €. 

Delež občine Križevci je znašal 7.583,54 €. 

 

    

 Obnova mostu na JP 724 321 (v Finediki proti Remizi) 

V celoti je bil izgrajen nov most  širine 6m z obojestranskim robnim pasom za pešce v širini 

1,0 m. Skupen strošek je znašal 85.202,29 €, od tega gradbena dela 76.988,56 €, nadzor 

2.084,14 € ter projektna dokumentacija 6.129,59 € . 
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Ureditev parka pred občinsko zgradbo 

 

Z rekonstrukcijo je  osrednji park pred občinsko zgradbo v Križevcih dobil novo podobo z 

novo zasaditvijo dreves, travnatih površin, tlakovanih poti, postavitvijo betonske klopi ter na 

novo urejeno razsvetljavo. Vrednost gradbenih del je znašala 104.922,79 €, nadzor 913,35 € 

in projektna dokumentacija, ki je bila narejena že v letu 2019 , 7.290,56 €. Celotna vrednost 

ureditve parka znaša tako 113.126,70 €. 

 

Rekonstrukcija LC 388 061 Sveti Jurij - Bučečovci 

V letu 2020 je  bil obnovljen  odsek od konca naselja do nadvoza proti naselju Zasadi v 

dolžini  390 m in širini 5,5m z urejenimi bankinami in ureditvijo kolesarske steze izven nivoja 

ceste. Skupna vrednost obnove je znašala 243.913,73 €, od tega gradnja 241.635,72 in nadzor 

2.278,01 €. 

 

 Obnova LC 344 031 Turjanski vrh-Zasadi 

Obstoječa lokalna cesta, ki poteka od meje z Občino Radenci do začetka naselja, je bila že v 

slabem stanju.  Obnovljeno je bilo cestišče, ki poteka skozi gozd  v dolžini 344 m in širine  

3,5 m z ureditvijo dovozov in odvodnjavanja.   

Skupna vrednost obnove je znašala 85.831,67 €, od tega gradbena dela 80.719,65, nadzor 

545,27 € in projektna dokumentacija 4.566,75 €. 

 

Sanacija JP 724291 in JP 724295 v Križevcih    

Ob zamenjavi vodovoda Križevci - Stara  Nova vas   in zaradi  predhodnih investicij v 

komunalno infrastrukturo (kanalizacija, optika) sta bili javni poti  uničeni. Potrebno je bilo 

izvesti sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja in asfaltne prevleke. Uredili sta se v dolžini 

284 m in širini 3,2 m. Obnovilo se je dotrajano odvodnjavanje, uredili so se jaški in ponovno 

profilirali obstoječi jarki. Končna vrednost investicije je znašala 55.529,15 € od tega gradbena 

dela 54.814,24 € in nadzor 714,91 €. 

 

Izgradnja JP 724 191 v naselju Lukavci 

Zaradi  pravilnega priključevanje iz javne poti na lokalno cesto Lukavci – Cezanjevci in tudi 

zaradi ureditve lastništva, se je izvedla ureditev dela javne poti v dolžini  35 m in  širini  3,5 m 

z bankinami širine 0,5m in razširitvami v priključkih. Vrednost del je znašala 4.683,36 €. 

 

 

Obnova dela javne poti JP 724 341 Stara Nova vas – Dobrava  

Zaradi dotrajanosti in povečanih udarnih jam in mrežastih razpok obstoječega dela javne poti 

proti naselju Dobrava, se je pristopilo k sanaciji dela ceste v dolžini  77 m. V tem delu je zajet 

tudi prehod čez železniško progo. 

V ovinku pred prehodom se je izvedla razširitev na 4,0 m, preostanek poti pa v širini 3,5m. 

Zamenjan je bil tako spodnji kot zgornji ustroj cestišča. Razširile so se bankine na 75 cm. 

Vrednost obnove je znašala 23.011,07 € od tega gradnja 22.402,17 € in nadzor 608,90€. 
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Ureditev javne poti JP 724 197 v Lukavcih  

Obstoječa javna pot JP 724197 v Lukavcih v dolžini 170 m je bila v gramozirana. Uredil se je 

spodnji  in zgornji ustroj ceste ter izvedel asfaltni zaključni sloj v širini 3,5m z ureditvijo 

bankin in čiščenjem obstoječega jarka. Položila se je  tudi tlačna cev za kasnejšo priključitev 

fekalnega hišnega črpališča za potrebe stanovanjske hiše. 

Skupna vrednost ureditve javne poti je znašala 48.048,78 €, od tega gradnja 44.590,98 €, 

nadzor 1.217,80 € in projektna dokumentacija 2.240,00 €. 

 

 V Bučečovcih je bilo postavljeno novo  avtobusno postajališče v vrednosti 3.572,62 € 

 

Stroški izdelave projektne in lokacijske dokumentacije  za cestno infrastrukturo, so znašali 

35.505,39, stroški investicijskega nadzora   8.362,38 €. 

 

Zaradi posegov na zemljišča ob rekonstrukciji cest, so bile lastnikom izplačane odškodnine v 

višini 7.328,33 € in odkupi zemljišč v višini 16.680,86 € 

 

 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

 

13003 UREJANJE CESTNEGA PROMETA (prometna signalizacija, železniški prehodi) 

 

V letu 2020 smo nabavili prikazovalnike hitrosti, ki so se postavili na treh lokacijah v Občini 

Križevci. Nabavna vrednost je znašala 7.794,16 €. 

 

Stroški barvanja talnih označb na lokalni cestah ter montaža in priključitev prikazovalnikov  

hitrosti so znašali 2.156,94 € 

 

Izdelava Elaborata obvestilne in turistične signalizacije v letu 2020 ni bila izvedena.  

 

 

13006 KATEGORIZACIJA CEST, BANKA CESTNIH PODATKOV… 

Stroški posodobitve banke cestnih podatkov in ureditve kategorizacije cest so bili 4.273,31 €. 
 

 

13013 UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 

Na parkirišču nasproti Gostilne Zorko smo v letu 2018 postavili polnilnico za električne 

avtomobile. Strošek porabe električne energije je v letu 2020 znašal 1.441,78 €. 

13029004 Cestna razsvetljava 

 

13010  UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 

Stroški tekočih popravil javne razsvetljave v občini Križevci so znašali 4.826,66 €, stroški 

električne energije javne razsvetljave pa  26.591,78  €. 

Stroški električne energije vaških kapelic po občini (Iljaševci, Berkovci, Lukavci, Boreci, 

Stara nova vas, Bučečovci, Vučja vas, Dobrava, zasadi, Grabe, Logarovci, Kokoriči, 

Ključarovci) so znašali 1.017,62 €. 
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13011 GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 

 

Zamenjava svetilk javne razsvetljave na trasi Križevci -Vučja vas 

Ob trasi regionalne ceste R1 230 Vučja vas-Križevci smo v letu 2020 zamenjali z  LED 

tehnologijo 50 svetilk javne razsvetljave, s čemer bomo prihranili pri porabi električne 

energije in pri vzdrževanju obstoječih svetilk.  V naslednjih letih bomo na podlagi prihrankov 

lahko zamenjali še  ostale svetilke vzdolž regionalne ceste in pozneje še znotraj naselij. 

Strošek zamenjave je znašal 15.755,17 €. Stroški nadzora in izdelava dokumentacije so 

znašali 596,72 €. 

 

Na podlagi veljavne zakonodaje smo morali izdelati načrt javne razsvetljave v Občini 

Križevci. Strošek je znašal 1.522,25 € 

 

Ob rekonstrukciji JP 724 291 in 724 295 v Križevcih je bil zamenjan kandelaber javne 

razsvetljave. Vrednost je znašala 1.789,56 € 

 

 

14 GOSPODARSTVO-59.727,02  € 

 

 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 

14002 SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 

Na osnovi Pravilnika in razpisa  je Občina Križevci  v letu 2020 razdelila sredstva  v višini 

28.000 €   14 podjetnikom iz naše občine. 

Namen je spodbujati gospodarski razvoj s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške 

iniciative. Namen je tudi spodbujati zaposlovanje, samozaposlovanje, začetne investicije in 

investicije v razširitev dejavnosti in razvoj.  

 

14039001 Promocija občine 

 

14001DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE  

 

V začetku leta so bili poravnani računi za darila za miklavževanje ter stroški, ki so nastali s 

prireditvijo žegnjanja konjev konec leta 2019 – 972,10 € 

 

Društvo Kelih se je kot vodilni partner  s prireditvijo Prleška gibanica prijavilo na razpis LAS 

Prlekija-CLLD Leader. Vrednost celotnega prijavljenega projekta znaša 7.752 €.  V letu 2020 

je bil projekt zaradi covid-19 razmer le delno izveden. Natisnjen je bil katalog, posnet kratek 

film in potekalo je ocenjevanje prijavljenih gibanic. Skupni strošek je znašal 4.370,54 €.  V 

kolikor bodo razmere dopuščale, se bodo aktivnosti nadaljevale in zaključile v letu 2021. 

 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14003 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA 

-V okviru te postavke so zajeti: 

- stroški registracije  prikolice za prevoz šotora ,stroški zavarovanja prikolice in 

prireditvenega šotora, 445,25 € 

- sofinanciranje delovanja Pomurske turistične zveze 210 € 
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14004 UREDITEV GAJŠEVSKEGA JEZERA 

-stroški košnje po kroni nasipa na Gajševskem jezeru, stroški najema WC kabin ter izdelava 

ocene kakovosti sedimenta iz Gajševskega jezera  so znašali 5.635,41 € 

 

 

14006 PROJEKTI NA PODROČJU TURIZMA 

Lokalna akcijska skupina LAS Prlekija je skupaj z LAS Ovtar Slovenskih goric izvajala 

projekt sodelovanja z naslovom GLAMUR. V sklopu projekta je bila izdelana mobilna 

aplikacija, ki bo namenjena turistom ter lokalnim prebivalcem na širokem območju obeh 

LAS, ki zajem območje 18 občin. Aplikacija bo uporabnikom pametnih telefonov na 

atraktiven način predstavljala lokalne ponudnike, jih obveščala o ponudbi v neposredni bližini 

lokacije nahajanja in o posebnostih te ponudbe na omenjenem območju .Obenem pa bo jih 

informirala o aktualnih dogodkih in zanimivostih. Ocenjena skupna vrednost projekta je 

108.099,31 €, od tega delež EKSRP 80.365,33 € razlika 27.733,98 € pa prispevajo občine.  

Poleg aplikacije je občina Križevci pridobila tudi prodajno vitrino, stojnice in  kozarce za 

vino. Občina Križevci je  v letu 2019 zagotovila lastna sredstva v višini 2.273,33 €, v letu 

2020 pa 437,00 €. 

 

14007 UREDITEV KAMENŠNICE V KRIŽEVCIH 

Stroški idejne  in PZI dokumentacije ter dokumentacije za prijavo na razpis  za ureditev 

Kamenšnice so znašali 19.805,83 € 

 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE-124.835,12 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

15001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ  

           KOMUNALNIH ODPADKOV 

• za sanacijo deponije odpadkov v Ljutomeru v zapiranju-upravljanje, je občina 

Križevci v letu 2020 zagotovila  sredstva v višini 6.000,92 €  

• knjiženje in vodenje proračunskega sklada občine Puconci 869,31 € 

• Izločitev sredstev iz najemnin za odlagališče in opremo CEROP v namenski sklad 

32.459,08, kolikor so znašali prihodki v letu 2020 iz tega naslova. Izvedene so bile 

investicije v višini 15.603,43 €. Tako je stanje sklada na dan 31.12.2020 v višini 

121.695,58 €. 

• za ekološki otok v Križevcih je bil nabavljen nov zabojnik za steklo – 805,80 € 

• širitev zbirnega centra Ljutomer- v začetku leta je zapadel v plačilo račun za ureditev 

razsvetljave  nove nadstrešnice, ki je bila izvedena konec leta 2019 v znesku 948,56 €, 

 

 

  

15002 SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV 

Stroški odvoza odpadkov, ki so bili pobrani v obcestnih jarkih, parkiriščih, avtobusnih 

postajališčih, ob Gajševskem jezeru so znašali 398,68 €. 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

15004 IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANAL.  SISTEMA IN SČN – 27.419,23 € 

• Stroški priključevanja uporabnikov na kanalizacijski sistem so znašali- 490,90 € 

• Izdajanje soglasij in vodenje katastra, pregledi infrastrukture,  – 2.495,45 € 

• Neizterljiva okoljska terjatev, strojno čiščenje kanalizacije…. – 609,82 € 

• Investicijsko vzdrževanje in obnove na SČN Ljutomer in kanal.sistema -21.823,06 € 

• -sofinanciranje malih čistilnih naprav 2.000 €. Na razpis za sofinanciranje  sta se v 

mesecu decembru 2020 prijavila 2 občana , ki sta zgradila lastno malo čistilno 

napravo.  

 

 

15008 SUBVENCIJE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA 

Subvencija cene odvajanja odpadnih voda je  znašala 55.933,54 € . 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST- 633.504,67 € 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

 

16022 VZPOSTAVITEV IN UREJANJE GEODETSKIH EVIDENC 

Zajeti so stroški za zagotavljanje storitev prostorsko informacijskega sistema na internetu – 

javni prostorsko informacijski pregledovalnik, stroški za vzdrževanje občinskega 

informacijskega sistema za zagotavljanje podatkov, ki jih potrebujemo za izdajanje 

lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, stroški za zagotavljanje podatkov 

za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izračun komunalnega prispevka. 

Skupni stroški so znašali 3.253,94 €. 

 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

16012 PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE 

Spremembe OPN se v letu 2020 niso izvajale. 

 

16039001 Oskrba z vodo 

 

16003 VODOOSKRBA 

Na področju vodooskrbe so nastali naslednji odhodki: 

- akontacija vodnega povračila 933,12 € 

- Stroški C sistema (str. električne energije, vzdrževanje, zavarovanje, str. odvetniških 

storitev..) 17.832,56 € 

- drugi odhodki (GJS storitve, odvzem vode iz hidranta in prevoz k občanom brez 

vodovoda v Vučji vasi, letni pregled hidrantov, uvoz podatkov infrastrukture vodovoda v 

poslovne knjige…)  7.136,17 € 

- popravilo in zamenjave hidrantov – 14.011,48 € 

 

 

      

 



40 

 

Investicije na področju vodooskrbe: 

 

Zamenjava vodovoda Križevci Stara Nova vas 

V letu 2019 se je pričela II. faza - bil je saniran odsek od vrtca Križevci do ceste proti 

Gajiču. V letu 2020 so bile zamenjane cevi do gasilskega doma v Iljaševcih. V letu 2019 je 

znašal strošek gradnje, nadzora in dokumentacije 105.049,78 €, v letu 2020 pa še 

87.403,49 €. Skupna vrednost  zamenjave AC cevi II. faza je skupaj tako znašala 

192.453,27 € (gradnja 185.417,56 €, nadzor 3.085,71 in dokumentacija 3.950,00 €) 

 

Pričela se je tudi III. faza - od gasilskega doma Iljaševci do trase v Stari Novi vasi v 

dolžini  990m. V letu 2020 so se  izvedla dela v višini 131.801,60 €, strošek dokumentacije 

pa 1.950,00 €.   Investicija bo zaključena v letu 2021. 

  

Prestavitev obstoječega vodovoda v Stari Novi vasi 

Na zemljiščih v Stari Novi vasi, kjer je predvidena novogradnja dveh stanovanjskih hiš,  je 

potekal po sredini obstoječi vodovod. Vodovod se je prestavil in položile so se nove cevi v 

dolžini 118 m. Vrednost izvedenih del je znašala 7.201,71 €. 

  

Izgradnja vodovoda v novem naselju v Križevcih 

Ob zamenjavi azbestno cementnih cevi v novem naselju v Križevcih, se cevi niso 

zamenjale v celoti, ker en lastnik parcele ni dal soglasja. Določena je bila nova trasa 

vodovoda v dolžini 181 m, cevi dimenzije DN100. Istočasno je bilo obnovljenih 11 

priključkov. Vrednost investicije je znašala 20.268,13 € €.  

  

  

Vodovod v Kokoričih proti Berkovskim Prelogom 

Zaradi prenizkega tlaka v Berkovskih Prelogih in delu Kokorič je bil zaradi izboljšanja 

tlačnih razmer zamenjan obstoječi vodovod v dolžini 1.235 m, ker  je le-ta na več mestih 

puščal. Vrednost investicije je znašala 77.002,80 €. (gradnja 73.632,80 €, nadzor 1.100,00  

in dokumentacija 2.270,00 €) 

  

Zamenjava vodovoda v  Berkovskih Prelogih  

Obstoječe cevi, ki so bile starejše od 40 let so že na več mestih  puščale. Zamenjane so bile 

cevi v dolžini 339 m. Na koncu linije je bil nameščen podzemni hidrant, ki bo služil 

izpiranju cevovoda. V sklopu te investicije so se  zamenjali tudi preostali hišni priključki. 

Vrednost del je znašala 22.773,07 € (gradnja 22.423,07 €, nadzor 350,00 €) 

 

Vodovod Vučja vas -Zasadi 

Investicija ni bila izvedena. 
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  - Stroški investicijskega nadzora so znašali 3.047,21 €. 

 

  - Stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacija so znašali 4.220,00 € 

 

 

 

 

16013 SUBVENCIONIRANJE CENE OSKRBE S PITNO VODO 

 

Občina Križevci je na podlagi sklepa Občinskega sveta  subvencionirala 40% omrežnine 

nepridobitnim uporabnikom javne službe oskrbe s pitno vodo v občini. Skupni znesek 

subvencij v letu 2020 je znašal 46.539,02 €. 

 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

16002 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE 

V letu 2020 je so nastali samo stroški zavarovalne premije za objekt v višini 7,25 €.  

 

Pristopili smo k pripravi idejne zasnove za sanacijo mrliške vežice. 

 

Uredil se je asfaltirani plato za zabojnike za smeti – 7.658,06 €. 

 

Za zaščito pred divjadjo je bila postavljena ograja in vhodna vrata na sprednji strani 

pokopališča – 7.863,49 €. 

 

 

 

 

 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

16021 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 

 

V letu 2020 je bil v parku doživetij postavljen objekt gostinski lokal s teraso. Vrednost 

objektov z opremo je znašala 79.359,97 €, stroški nadzora so znašali 793,67 €, stroški 

dokumentacije 4.262,30 €. 

 

Ostali stroški tekočega vzdrževanja (str. porabljene vode, košnja, čiščenje zarasti, popravilo 

igral, str. zavarovanja) so znašali 5.091,14 €. 

 

 

 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16019 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 

 

Stroški nameščanja novoletne razsvetljave, prižig lučk konec leta 2019, so znašali 2.250,04 €. 
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V letu 2020 je bil nabavljen in postavljen božiček na saneh s konstrukcijo ter spiralna 

novoletna jelka. Plačilo je zapadlo v leto 2021 v višini 6.497,00 €. 

 

 

 

 

 

 

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 

16023 OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MLADE DRUŽINE 

 

Občinski svet Občine Križevci je na svoji 23. redni seji dne 12.02.2018 sprejel sklep o 

oprostitvi plačila komunalnega prispevka za mlade družine. Ker je to namenski vir 

financiranja gradnje komunalne opreme, je občina dolžna sredstva nadomestiti iz drugih 

sredstev občinskega proračuna.  

V letu 2020 sta bili oproščeni plačila komunalnega prispevka dve mladi družini in sicer 

skupno v višini 11.746,11 €. 

 

 

 

16059003Drugi programi na stanovanjskem področju 

 

16017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ 

Vrednost vlaganj v letu 2020 v obnovo stanovanj je bila 60.397,30 € . 

 

Na večstanovanjskem objektu v Križevci 34 a, kjer je Občina Križevci lastnik 2 stanovanj in 2 

poslovnih prostorov (ambulanta splošne medicine in zobna ambulanta), je bila izvedena  

toplotna izolacija fasade, zamenjana streha na nadstrešku pred vhodom, zamenjana so bila 

tudi okna na stopnišču. Skupni strošek občine z nadzorom in vodenjem investicije je znašal 

26.827,73 € (račun v višini 482,00 € je bil plačan v začetku leta 2021).  

Investicija je bila sofinancirana s strani  Eko sklada v višini 4.143,77 € (nakazilo v začetku 

leta 2021). 

 

V Večstanovanjski stavbi v Logarovcih so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela kot 

zamenjava grelnika vode, zamenjava notranjih vrat v stanovanju, beljenje stanovanj, obnova 

parketa, sanacija kopalnice – 14.894,21 € 

 

Večja investicija je bila zamenjava dotrajanega oljnega kotla v Logarovcih. Strošek je znašal 

11.451,51 €. 

 

 

16018 TEKOČE VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH STANOVANJ 

Občina je lastnik 21 stanovanj in 3 poslovnih prostorov (zdravstvena in zobozdravstvena 

ambulanta v Križevcih in poslovni prostor v večstanovanjski stavbi v Logarovcih) 

Upravljalec je podjetje KSP d.o.o., Ljutomer. Zajeti so stroški zavarovanja za stanovanja, 

stroški upravljanja s stanovanji , stroški upravljanja z najemninami, stroški tekočega 

vzdrževanja. Skupni stroški v letu 2020  so znašali 9.414,59 € 
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

 

16009 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne zadeve, geodetske  

           zadeve…) 

Za geodetsko dokumentacijo, izmere in parcelacije zemljišč, cenitve nepremičnin, odmere,  je 

bilo porabljeno 6.903,39 €. 
 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO-41.615,41 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER 

Občine ustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, so v letu 2020 plačale 

najemnino za uporabo prostorov v Biotermah Mala Nedelja za izvajanje koncesijske 

dejavnosti fizioterapije. Delež Občine Križevci je znašal 1.589,05 €. 

 

 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

 

17005 SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV 

 

Vse občine Upravne enote Ljutomer so v letu 2020 zagotovile v občinskih proračunih 

sredstva za cepljenje dečkov proti HPV v 6. razredu osnovne šole. V OŠ Križevci se je za 

cepljenje v letu 2020  odločilo 9 šestošolcev, cena cepljenja  znaša 110 € (1. in 2. doza). Prvo 

dozo so prejeli v mesecu juliju, drugo bodo januarja 2021. Skupni račun za obe dozi v znesku 

990 eur bo Zdravstveni dom izstavil v začetku leta 2021.    

V letu 2020 tako ni bilo izdatkov. 

 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

 

17003 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV BREZ 

PRIHODKOV 

Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje 

(Ur.l. RS št. 77/96, 33/ 98 in 83/98) je občina Križevci v letu 2020 plačevala  za povprečno 82 

brezposelnih oseb na mesec (34,83 € na osebo). Prispevki se plačujejo mesečno na podlagi 

seznama Ministrstva za zdravstvo oz. na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo 

Ljutomer. Letni strošek iz tega naslova je bil 34.388,83  €. 
 

1709002 Mrliško ogledna služba  

 

17004 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 

Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije v skladu s 

137. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Za  5 

sanitarnih obdukcij ter mrliške oglede   je bilo v letu 2020 plačanih  5.637,53 €. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE- 130.431,21 €  

 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

18021OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV 

 

Konec leta 2020 je bil obnovljen (brušenje in premaz) spomenik padlim borcem NOB v parku 

pred občinsko stavbo. Stroški so znašali 1.414,26 €. 

 

 

18028 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ 

V letu 2019 je bila v Anini kapeli zraven cerkve  urejena  in opremljena spominska soba dr. 

Matije Slaviča. Preko LAS Prlekije smo na razpisu kandidirali za sofinancerska sredstva s 

projektom PRLEŠKI VELIKANI V SOBAH SPOMINA (Prlek-veki ded).Celotna vrednost 

projekta je ocenjena na 37.260 € (od tega sofinancerski delež 21.429 € , lastna sredstva v 

višini 15.831 €). V letu 2019  so bili realizirani odhodki v višini 18.890 €. 

Aktivnost v letu 2020 je obsegala vsa pripravljalna in raziskovalna dela za vsebino filma, 

snemanje na terenu, kjer so se  posnela tudi pričanja in spomini še živečih prič, ki so živele in 

delale z dr. Slavičem, celostna obdelava posnetega gradiva ter montaža 

videopredstavitve.  Strošek je znašal  17.541,80 €.    

Sofinancerski delež bo nakazan v letu 2021. 

 

V začetku leta 2020 je bil poravnan  račun za dobavo  luči pri Anini kapelici v višini 276,00 € 

ter plačana zavarovalna premija za opremo v kapelici v višini 10,60 €. 

 

 

 

 

1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18005 NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER 

 Za nakup knjig v Splošni knjižnici Ljutomer je občina Križevci   nakazala  1.000 € 

 

18006 FINANCIRANJA DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER  

Podlaga za planiranje sredstev za dejavnost knjižnice je finančni plan knjižnice za leto 2020 

in letna pogodba o sofinanciranju knjižnične dejavnosti za občino Križevci v skupni višini 

39.976,84 €. 

Občina Križevci je  imela naslednje izdatke za izvajanje knjižnične dejavnosti: 

• za plače in dodatke zaposlenim        30.681,82 €; 

• za prispevke  na plače              3.933,27 €; 

• za materialne stroške               5.361,75  € 
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18039002 Umetniški programi 

 

Zaradi epidemiološki razmer v letu 2020 kolonija Re:pannonia s spremljajočimi prireditvami  

ni bil izvedena. 

Občina Križevci je na podlagi Dogovora  o sodelovanju pri kiparski razstavi Roberta Juraka  

in Uroša Potočnika iz Ljutomera na Dunaju, sofinancirala stroške tiskanja kataloga in vabil v 

višini 1.000 €. Na podlagi vabila veleposlanice se je razstave udeležil tudi župan  

mag. Branko Belec, kajti v okviru sprejema sta se skozi kulinariko in turizem predstavili tudi 

občini Križevci in Ljutomer.  

 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18001 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMA JSLKD LJUTOMER in  

           RC ZOTKS 
 

Za sofinanciranje programa Javnega sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območne 

izpostave Ljutomer, ki deluje za območje vseh občin UE Ljutomer, je bilo na osnovi letne 

pogodbe plačanih 905 €. 

 

Za sofinanciranje izvajanja programov in dejavnosti Regionalnega centra Zveze za tehnično 

kulturo Slovenije v sedežem v Murski Soboti (RC ZOTKS) za leto 2019 je bil plačan 

zahtevek v višini 813,00  €. 

 

 

18003 DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI 

V letu 2020 so bila namenjena  za delovanje kulturnih društev, ki imajo sedež v občini 

Križevci sredstva v skupni višini 9.280 €. 

Zaradi epidemije covid 19 se sredstva niso razdelila na osnovi letnega razpisa na podlagi 

Pravilnika o financiranju društev na področju ljubiteljske kulture v občini Križevci. Občinski 

svet Občine Križevci je sprejel sklep, da se društvom namenijo sredstva v višini 100% 

povprečja zadnjih dveh let.  

 

V letu 2020 so sredstva bila razdeljena v višini 9.059,50 €: 

• Kulturno društvo  Križevci          –    2.913,07 € 

• KUD Vučja vas – Janez Čuk       –       947,97 € 

• KD Križevski rogisti                    –   1.759,20 € 

• KUD »KAJER« Bučečovci         –    1.305,66 € 

• Društvo upokojencev Križevci    –       832,24 € 

• KUD Muzika         _        973,67 € 

• Društvo 29 a                                _        327,69 € 

 

 

 

18027 SOFINANCIRANJE DELOVANJA PIHALNEGA ORKESTRA V OBČINI 

KUD Muzika je bilo na osnovi pogodbe nakazano  planiranih 4.000 € za kritje stroškov ur 

dirigenta, nabave stojal za note, instrumentov… 
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18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

 

18007 IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA 

Stroški oblikovanja in  tiskanja občinskega glasila, ki je v letu 2020 izšlo dvakrat, so znašali 

4.737,05 €, poštni stroški raznosa  po gospodinjstvih v občini  2.454,28 €, stroški sejnin 

članom odbora, ki so se sestali na 10 sejah, so znašali 4.384,44€ 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

18009 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE KRIŽEVCI  

stroški ogrevanja, električne energije,zavarovalne premije, odvoz kosovnih odpadkov, stroški  

čiščenja, tekočega vzdrževanja kulturne dvorane Križevci so znašali 5.245,38 €. 

 

 

18024 NAKUP,GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN 

KUTURNIH CENTROV 

 

-V kulturni dvorani so konec leta 2019 bile sanirane stopnice. Račun v višini 230,00 € je bil 

plačan v začetku leta 2020. 

 

 

-Investicijsko vzdrževalna dela v »valilnici« v Ključarovcih se v letu 2020 niso izvajala. 

 

 

 

 

18049001 Programi veteranskih organizacij 

18012 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ 

V letu 2020 je občina Križevci financirala naslednja društva oz. organizacije: 

• Območno združenje Slov. častnikov Ljutomer   100 € 

 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

18011 SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV KRIŽEVCI 

 V letu 2020 je Društvu upokojencev Križevci za redno delovanje po pogodbi bila izplačana 

dotacija v višini 1.500 €. 

 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 

V občini Križevci imamo sprejet Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Križevci, ki je bil 

pripravljen v skladu z Zakonom o športu in nacionalnim programom športa v RS. Pravilnik 

določa pogoje, način in postopek delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje športne dejavnosti 

zagotavlja proračun občine Križevci na podlagi javnega razpisa, katerega pripravi in vodi 

Športna zveza Križevci.  

Sredstva za sofinanciranje programov športa, so bila razdeljena športnim društvom občine 

Križevci na podlagi pogodb s posameznimi društvi. 
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Za ta namen se bila porabljena sredstva: 

 

 

18013 DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI –3.800 €; 

 

 

18016 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE KRIŽEVCI 

V letu 2020 so se  iz proračuna občine Križevci financirala naslednja društva: 

• ŠD Križevci – 2.075 € 

• ŠD Stara nova vas – 879 € 

• ŠD Vučja vas – 1.441 € 

• ŠD Lukavci – 305 € 

• ŠD LO-KO – 2.356 € 

• ŠD Ključarovci – 1.667 € 

• ŠD Kalinovjak Bučečovci – 570 € 

• ŠD Berkovci –1.418 € 

• ŠD Grabe  - 309 € 

• Konjeniško društvo Križevci – 170 € 

• Športno društvo MRD – 281 € 

• ŠD Val šport Bučečovci 447 € 

• Judo klub Križevci -  3.500 € 

Za delovanje športnih društev je skupno bilo porabljenih  15.418 €. 

 

 

18018 ŠPORT V OŠ KRIŽEVCI 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti 

(otroci, ki obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe.  

Iz proračuna Občine Križevci  se je sofinancirala  organizacija, izvedba in udeležba 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. 

Za te športne dejavnosti je v proračunu za leto 2020 bilo porabljenih 1.216,32 €. 

 

18026 DRUGA ŠD, KI NISO ČLANI ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za delovanje Športno kinološkega društva 

Ljutomer-Križevci v višini 500 €. V letu 2020 je plačilo izpadlo, zato se bodo sredstva 

izplačala v letu 2021. 

 

18059002 Programi za mladino 

 

18020 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za 

redno delovanje  upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 

športnih objektov. V proračunu 2020 je za ta namen bilo izplačanih 14.480,22 €: 

-novelacija projektne dokumentacije za rokometno igrišče pri OŠ Križevci – 706,33 € 

-dotacija Športni zvezi Križevci – 1.000,00 € 

-dotacija društvom po pogodbah – 12.773,89 € 
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19 IZOBRAŽEVANJE – 676.995,00 € 

 

Osnovna naloga občine na področju izobraževanje je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih 

pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih in 

glasbenega šolstva. 

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 

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 23% cene. 

 

➢ Razliko med 77% cene in polno ceno programov, ki jo plačajo starši 

➢ Za pokrivanje investicijskega vzdrževanja opreme in prostorov 

➢ Za investicije 

V proračunu za leto 2020 so v ta namen bila porabljena  sredstva v višini 482.689 € 

 

 

 

 

programi v  EUR 

Sofinanc. cene v vrtcu Križevci 401.280 

Zavar.premije za objekt,opremo 1.386 

Zunanji vrtci 63.810 

Bolnišnični oddelek 158 

Pomoč otrokom s poseb.potrebami 755 

Novoletna obdaritev otrok v vrtcih 500 

Prevoz na plavalni tečaj - 

Investic. vzdrževanje v vrtcu 14.800 

SKUPAJ 482.689 

 

 

 

19001 DEJAVNOST VRTCA KRIŽEVCI (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev) 

in 19025 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI 

STARŠEV 

Za pokrivanje  razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcu Križevci, ki jo je s 

sklepom določil občinski svet občine Križevci za 7  oddelkov predšolske vzgoje v letu 2020, 

je   občina Križevci  pokrivala razliko v višini 401.280 €.  

 

S 1.1.2020 je pričela veljati nova ekonomska cena in sicer za prvo starostno skupino 507,94 € 

in za drugo starostno skupino 387,50 €. S 1.9.2020 se je ekonomska cena ponovno zvišala  

prvo starostno skupino na 525,46 € in za drugo starostno skupino 400,14 € 

 



49 

 

 

 

19002 ZUNANJI VRTCI 

Na dan 31.12.2020 sta bila v Vrtcu  Sveti Jurij ob Ščavnici 2 otroka iz naše občine, 6 otrok v 

Vrtcu Ljutomer, 1 otrok v Vrtcu Radenci, v Vrtcu Cezanjevci 4 otroci, 1 otrok v Waldorfski 

šoli (enota Murska Sobota) , v vrtcu Stročja vas 1 otrok, v vrtcu na Cvenu 1 otrok ter v vrtcu v 

Murski Soboti 2 otroka - skupaj 18 otrok v vrtcih izven občine Križevci. Strošek razlike med 

plačili staršev in ekonomsko ceno je znašal 63.809,75  €  

 

 

19005 DRUGI PROGRAMI V VRTCU 

Vsako leto se nameni 500 € za novoletno obdaritev v vrtcu oz. nabavijo se didaktični 

pripomočki in igrala v vsaki skupini. 

 

 

19006 PREDŠOLSKA VZGOJA V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU RAKIČAN 

V času hospitalizacije so otroci vključeni v bolnišnični oddelek vrtca Murska Sobota.  

Občina krije stroške  vzgojiteljice in stroške  igrač in drugih didaktičnih pripomočkov. Stroški 

bolnišnične vzgoje v letu 2020 so znašali 158,40 €. 

 

 

19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU  

Za investicijsko vzdrževanje v vrtcu je bila nakazana dotacija v višini 14.800 € za nabavo 

podlog proti poškodbam na terasah, pleskanje igralnic, zamenjava videocentrale. 

 

 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

 

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 
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19039001 Osnovno šolstvo 

 

19009 MATERIALNI STROŠKI V OŠ KRIŽEVCI 

Za pokrivanje materialnih stroškov je bilo OŠ Križevci nakazanih 38.000 €  Sredstva so 

namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja, elektrike, komunale,  tekočega vzdrževanja in 

ostalih stroškov za objekte in prostore OŠ Križevci. 

 Za zavarovanja objektov, opreme in odgovornosti je občina Križevci z Zavarovalnico Triglav 

sklenila pogodbo. Zavarovalna premija je v letu 2020 znašala 3.551,53 €. 

 

Porabo sredstev šola vsako leto izkaže v poročilu o finančnem poslovanju in planira v okviru 

svojega finančnega plana. 

Sredstva za materialne stroške za izvajanje programa, izobraževanje, nakup učil in učnih 

pripomočkov, zdravniške preglede zaposlenih , šoli zagotavlja država. Ta sredstva dobi šola 

letno glede na število otrok in število oddelkov.  

 

19011 DODATNI PROGRAMI V OŠ KRIŽEVCI 

V letu 2020 je občina financirala izvajanje programa – delo z nadarjenimi učenci,  pristojbino 

za eko- šola.  V proračunu  so ti izdatki znašali 996,69  €.  

Plavalni tečaji in s tem povezano sofinanciranje prevozov otrok, v letu 2020  zaradi covid 

razmer niso bili izvedeni. 

 

 

19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI – 39.056,40 € 

V letu 2020 je bilo izvedenih več  investicijskih del in nabave opreme: 

- nabava računalnikov in IKT opreme – 3.136  € 

- sanacija strehe na telovadnici – 5.066 €, 

- obnova sanitarij za dečke – 25.713 € 

- obnova kuhinjskega razdelilnega pulta – 4.296 € 

- nabava lončarskega vretena – 854 € 

 

19016 MATERIALNI STROŠKI V OŠ CVETKO GOLAR 

Za pokrivanje tekočih materialnih stroškov v podružnični šoli s prilagojenim programov je 

bilo nakazanih 3.020 €. 

OŠ Cvetko Golar je po zaključnem računu za leto 2017 izkazala presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 3.924,62 eur, ki bi jo naj pokrile občine sofinancerke v letu 2018 po deležu 

delitvene bilance. Na občino Križevci tako odpade delež v višini 1.271,06 €. Ostale občine so 

svojo obveznost že poravnale.  Občina Križevci je svojo  obveznost zagotovila z rebalansom 

proračuna za leto 2020. 

 

 

19024 STROŠKI V OSTALIH OŠ 

Delež materialnih stroškov za eno učenko iz naše občine, ki obiskuje prilagojeni program v 

OŠ IV. Murska Sobota, so za leto 2020 znašali 334,36 € 

19026 POGRAMSKI STROŠKI V ZASEBNIH GLASBENIH ŠOLAH 

Z letom 2019 občina Križevci sofinancira materialne stroške v dveh zasebnih zavodih in sicer 

Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci, kjer program glasbene šole obiskujejo 3 učenci iz 
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naše občine, ter Zavod Antona Martina Slomška Maribor, OE glasbena in baletna šola, ki jo 

obiskuje 1 učenka. Stroški v letu 2020 so znašali 913,14 €. 

19039002 Glasbeno šolstvo 

 

19019 PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI LJUTOMER 

Za programske materialne stroške v Glasbeni šoli Ljutomer je občina Križevci namenila 

10.490 €.  

 

 

 

1906 Pomoči šolajočim 

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

 

19010 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE  

Na osnovi sklepa občinskega sveta  je občina v letu 2020 zagotovila sredstva za financiranje 

0,80 kuharice (pokrivanje stroškov za plačo in druge prejemke, prispevek na plačo) v višini 

12.700,00 €. S tem se je znižala cena zajtrka, druge malice in kosila za učence. 

 

19018 REGRESIRANJE ŠOLSKIH PREVOZOV UČENCEV 

Za regresiranje prevozov učencev v šolo je v letu 2020 bilo porabljenih 73.072,82 €. 

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. 

Občina Križevci je v letu 2018 izvedla javno naročilo za obdobje treh let za izvedbo šolskih 

prevozov. Iz smeri Vučja vas in iz smeri Šalinci, je bil izbran najugodnejši ponudnik 

Avtobusni promet d.d. iz Murske Sobote.  

Iz smeri Berkovci je bil najugodnejši ponudnik Eurobus, Andrej Roškar s.p. iz Vitomarcev. 

Prevoznik Gaube Ivan izvaja prevoze z manjšim avtobusom iz naselja Dobrava v OŠ 

Križevci, prav tako pa izvaja prevoz otrok v OŠ Cvetko Golar. 

Posebej se individualno krijejo prevozi za  učenko,  ki obiskuje oddelek s prilagojenim 

programom na OŠ IV. v Murski Soboti , en   učenec  se šola v Zavodu za gluhe in naglušne v 

Mariboru, en učenec pa obiskuje oddelek s prilagojenim programom v Gornji Radgoni. 

Stroški s prejšnjimi leti niso primerljivi, ker učenci v času trajanja razglašene epidemije  

covid -19 pouka niso obiskovali, zato se prevozi niso izvajali. 

19069003 Štipendije 

 

19020 ŠTIPENDIJE IN ŠTUDIJSKE POMOČI 

V letu 2018 je občinski svet Občine Križevci sprejel nov Pravilnik o nagradah študentom 

Občine Križevci, na osnovi katerega se nagrade podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in 

zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so 

upravičeni študentje na višješolskem, visokošolskem m univerzitetnem študiju in diplomanti, 
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ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Križevci. Pogoj za 

pridobitev  nagrade je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma, magisterij ali doktorat. 

Pogoj je tudi, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje, dopolni največ 27 let, če gre 

za dokončanje študija na prvi in drugi bolonjski stopnji. 

Višine nagrad so naslednje: 

• nagrada za napredovanje v višji letnik – 100 € 

• nagrada za diplomo na višješolskem študiju – 200 € 

• nagrada za diplomo na 1. bolonjski stopnji – 300 € 

• nagrada za magisterij (2.bolonjska stopnja) – 400 € 

• nagrada za doktorat – 500 € 

 

V letu 2020 je 14 študentov, ki so podali vlogo, zaključilo študij na 1. bolonjski stopnji,  

4 študentje so zaključili študij na 2. bolonjski stopnji, 45 študentov je napredovalo v višji 

letnik.  Skupaj je bilo izplačanih nagrad  63 študentom v višini 10.400 €. 

 

19021 ČLANARINA USTANOVI dr. ANTONA TRSTENJAKA 

V letu 2018 je po krajšem premoru ponovno pričela z rednim delovanje prva slovenska 

fundacija, katere članica oz. koristnica sredstev oz. štipendisti in izvajalci različnih projektov 

so tudi študentje iz naše občine. Osnovno poslanstvo je pospeševanje vsestranskega razvoja 

Slovenskih goric, Prlekije in Haloz, kar ustanova uresničuje s štipendiranjem podiplomskega 

študija, sofinanciranjem inovativnih in razvojnih projektov, sofinanciranjem znanstvenih in 

strokovnih simpozijev in kongresov, navezovanjem stikov z naprednimi znanstvenimi, 

razvojnimi, izobraževalnimi in poslovnimi institucijami v Sloveniji, EU in svetu ter promocijo 

Trstenjakove filozofije »človek človeku človek«. Višina članarine je določena glede na število 

prebivalcev, kar za našo občino predstavlja sredstva v višini 500 €. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO -140.626,92  € 

Na osnovi 99. člena Zakona o socialnem varstvu občina zagotavlja in financira naslednje 

storitve na področju socialnega varstva: 

➢ pravice družinskega pomočnika (pravico do družinskega pomočnika ima polnoletna 

oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, 

ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb); 

➢ pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% cene storitve (socialna oskrba 

upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba 

na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo); 

➢ pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina za upravičence denarnega dodatka za 

socialno stanovanje). Ta pravica je določena v Stanovanjskem zakonu, merila pa 

določena v ZSV. 

➢ stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec 

delno ali v celoti oproščen plačila, ker sam ali njegovi družinski člani ne morejo 

zagotoviti plačila oskrbe v domovih ostarelih ter v posebnih domovih za odrasle. 

 

 

20029001 Drugi programi v pomoč družini                                                                              

Na podlagi Pravilnika so starši uveljavljali pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu 

otroka . Od 1.1. 2018  znaša znesek 300 €. V letu 2020 je občina Križevci  izplačala pomoč ob 

rojstvu za 17  novorojenčkov. Skupni znesek je znašal 5.100 € 
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20049002 Socialno varstvo invalidov 

V letu 2020 je Občina Križevci krila stroške za dve invalidni osebi v posebnem zavodu  

VDC Murska Sobota. Stroški so znašali 3.368,87 € 

 

20049003 Socialno varstvo starih 

20002 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV 

Sredstva zajemajo doplačilo stroška namestitve v posebnem zavodu  v Lukavcih na podlagi 

izstavljenih računov za 3  občane, stroške namestitve v splošnih zavodih - Dom starejših 

občanov Ljutomer za 3 občane,  Dom starejših Rakičan za 1 občana , Zavod župnije Trnovo 

Ljubljana za 1 občanko, Zavod Karitas za oskrbo , nego in socialo,Slovenske Konjice-za 1 

občana , Center za starejše občane Ormož – za 1 občana,  skupno torej za  10 občanov 

(podatki s stanjem na dan 31.12.2020) 

Letni strošek doplačila oskrbe občanov v domovih je znašal 66.482,10  €. 

 

Letni stroški vodovodnih in elektro priključkov na objektih, katerih lastnica je občina 

Križevci na podlagi doplačila domske oskrbe, obdarovanje starejših občanov po domovih so 

znašali 329,13 €. 

 

 

20003 STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV 

Od 1.3.2013  storitev v Občini Križevci izvaja koncesionarka Olga Lupša. V letu 2020 je bilo 

povprečno mesečno 12 uporabnikov storitve pomoči na domu, povprečno število efektivnih ur 

na uporabnika je bilo 257,33. (na dan 31.12.2020 je bilo 14 uporabnikov) .  

Za dva uporabnika v celoti storitev plačuje občina, ostali uporabniki pa glede na plačilno 

sposobnost sami doplačujejo storitev. Cena storitve v letu 2020 je znašala 14,89 € na uro, od 

tega je cena za uporabnika znašala 5,00  € na uro, ostalo pa krije občina.  

S 1. junijem 2017 je občinski svet  Občine Križevci na predlog koncesionarke sprejel še ceno 

storitve za nedelje in praznike. Cena ure storitve ob nedeljah je 18,76 €, za uporabnika 6,38€ 

(ob nedeljah so koristili storitev 4 uporabniki), cena storitve ob praznikih pa znaša 19,53 €, za 

uporabnika  6,64 € (ob praznikih so storitve koristili 3 uporabniki).  

Letni strošek v letu 2020 je znašal 35.388,79 € 

 

20011 SKRB ZA STAREJŠE OBČANE 

Na tej postavki so zajeti izdatki za pogostitev starejših občanov na srečanju v okviru 

občinskega praznika občine, priznanja  zlatoporočencem, obdaritev starejših občanov na 

domu ob božičnem času… skupni stroški so znašali 417,34 €.  

Zaradi epidemioloških razmer v letu 2020 se srečanja starejših občanov ni izvedlo. 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

 

20004 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 

Za subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih za tiste upravičence, ki na podlagi 

vloge in podatkov o socialnem stanju ne zmorejo pokrivati najemnine v celoti, je bilo 

porabljenih  13.706 €. 
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20005 ENKRATNE SOCIALNE POMOČI MATERIALNO OGROŽENIM 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči  je bilo 16 občanom 

izplačano enkratnih denarnih pomoči  v skupni višini 2.514,46 €.   

Za eno občanko, ki je nazadnje bivala v domu starejših občanov in je Občina Križevci 

plačevala  stroške domska oskrbe, je občina pokrila tudi stroške pogreba v višini 1.131,69 € 

 

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

20006 FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 

V letu 2020 smo iz proračuna financirali medobčinska društva na podlagi vlog in potrjenih 

planov. Izplačana so bila  sredstva v višini  780 €. 

 

V letu 2020 je Občina Križevci  sofinancirala program Dnevni center I Z A-za osebe s 

težavami v duševnem zdravju  Zavoda za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona. 

za 1 uporabnika iz naše občine v višini 400 €. 

 

 

20007 PROGRAM »VARNA HIŠA« 

V letu 2019 so bila za izvajanje programa na osnovi pogodbe  namenjena sredstva v višini 

1.513,87  €, ki jo sofinancirajo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, druge 

pomurske občine, sponzorji in donatorji. 

 

Na podlagi Regijskega izvedbenega načrta za področje socialnega varstva 2014-2016 za 

Pomursko regijo,  je Svet Pomurske razvojne regije sprejel sklep o partnerskem sodelovanju 

pri vzpostavitvi Prvega Materinskega doma v Pomurju. V Pomurju je največ socialno 

izključenih ljudi, ekonomsko obubožanih, z nasiljem v družinah, alkoholizmom... Kljub temu 

pa je Pomurje edina regija, ki nima socialne ustanove, ki bi prišla naproti tem najranljivejšim 

članom skupnosti. Pomurske občine  projekt financirale v višini 20%, ostali del pa Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Od leta 2018 in nadalje je za pomurske 

občine delež financiranja 0,19 eur na prebivalca, kar je v letu 2020 za občino Križevci 

predstavljalo 1.319,67 €. 

 

 

20008 FINANCIRANJE DELOVANJA OZRK LJUTOMER 

Za stroške dela zaposlene koordinatorke vseh krajevnih odborov Rdečega križa v občini 

Križevci  na OZRK v Ljutomeru je občina Križevci v letu 2020 plačala svoj delež po 

zahtevkih v višini  4.175  € , za pokrivanje materialnih stroškov 2.500 € ter sofinanciranje 

nabave opreme (lutka za oživljanje in učni defibrilator) za KORK Stara Nova vas v višini 

1.500 €. 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 57.162,02 € 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 

 

22004 PLAČILO OBRESTI KREDITOV  

Stroški obresti za najete kredite za izgradnjo kanalizacije, so v letu 2020 znašali 1.210,58 €.  

 

22005 STROŠKI VODENJA KREDITA 

Banka Intesa Sanpaolo zaračunava stroške v zvezi z vodenjem kreditne obveznosti. V letu 

2020 so ti stroški znašali 73,68 €.  

 

 

22003 GLAVNICA Z A ODPLAČILO DOLGOROČNIH KREDITOV 

V letu 2020 je bila odplačana glavnica dolgoročnega kredita pri Eko skladu  v višini 

20.915,92 € in glavnica za odplačilo dolga pri NLB v višini 18.163,92 € in glavnice za vračilo 

brezobrestnih povratnih sredstev MGRT v višini 16.797,92 €. 

 

 

 

23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 1.000 € 

 

23001 PRORAČUNSKA REZEVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 

V letu 2020 je bilo v rezervni sklad  (proračunska rezerva) izločenih 1.000 €.   

 

 

 

 

 

 

8.5. PU 6000 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 
 

06008 SREDSTVA ZA PLAČE IN MATER. STR. INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI 

 

Inšpektorat  predstavlja na osnovi sprejetega odloka skupno službo občine za opravljanje 

posameznih nalog občinske uprave. Naloge delodajalca opravlja sedežna občina, v našem 

primeru 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.  

 

Stroški za plačo  inšpektorice, 4  redarjev  in administratorja za   našo občino so v letu 2020 

znašali 20.232,06 €.  Tekoči materialni stroški so znašali 7.993,87 € 

 

06009 INVESTIC. ODHODKI INŠPEKTORJA IN REDARJEV 

V letu 2020 so stroški za nabavo opreme znašali 205,60 €. 
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9. POROČILO  O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

OBČINE   KRIŽEVCI 

 
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje občine: 

Na podlagi 2. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 

proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 102/10) mora občina pripraviti: 

 1.  zaključni račun svojega finančnega načrta upoštevaje 96. in 97. člen oziroma 98. člen 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in to navodilo in 

2.   letno poročilo upoštevaje 21. člen zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), prvi 

oziroma tretji odstavek 62. člena ZJF, 97. člen oziroma 98. člen ZJF, Pravilnik o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04) v nadaljnjem besedilu: 

pravilnik) in to navodilo. 

 

 

Občina Križevci ja samoupravna lokalna skupnost. Je pravna oseba javnega prava s pravico 

pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno opravlja zadeve 

javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občina ali so določeni z zakonom. Naloge so 

podrobneje  opredeljene v Statutu občine Križevci, Zakonu o lokalni samoupravi in vseh 

zakonih, ki urejajo posamezna področja javne porabe. 

 

 

Dolgoročni cilji občine: 

Dolgoročni cilji Občine Križevci so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov 

občine, kjer so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, 

razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki za programe 

bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. 

Načrt razvojnih programov se vsako leto dopolnjuje in  na novo potrdi, ko se sprejema letni 

proračun oziroma rebalans proračuna.  

Temeljni cilj občine je poleg izvajanja razvojnih projektov, pomembnih za celotno občino in 

širšo regijo,  tudi skrbeti za enakomeren razvoj vseh delov-vasi  občine Križevci. Ker 

proračunska sredstva ne omogočajo, da bi naložbene projekte izvajali vsako leto v vsaki vasi, 

navedenemu cilju sledimo glede na daljše  časovno obdobje večih zaporednih let. 

 

Letni cilji občine: 

Letni cilji občine so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Križevci.  Sestavni del 

odloka je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V 

posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile začrtane za 

proračunsko leto 2020 in kakšna je bila realizacije le-teh. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: 

Ocena je podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega računa. V 

obrazložitvah realizacije so opisani doseženi cilji oziroma je obrazloženo, zakaj določeni cilji 

niso bili doseženi. 

 

 

Občinska uprava je sočasno z delom na projektih tekoče izvajala naloge v smislu »servisa 

občanom«, ki se kaže predvsem v tekočem sprejemanju strank in telefonskih klicev vse 

delovne dni, poln delovni čas, obveščanja občanov preko  spletne strani ter drugih sredstev 

javnega obveščanja. Občinska uprava izdaja različna potrdila, projektne pogoje in soglasja pri 

gradnjah, organizacijah prireditev, prometu z nepremičninami, ki ga izvajajo fizične osebe z 

zemljišči v naši občini, odločbe o dodelitvi sredstev občanom (pomoč ob rojstvu otroka, 

enkratna denarna socialna pomoč), odločbe o komunalnem prispevku, o priključitvi na javno 

kanalizacijsko omrežje…. 

 

Občinska uprava nameni veliko časa tudi za izvajanje razpisov za subvencije občanom in 

društvom, kjer je za transparentnost postopka, kot nujni pogoj za dodelitev sredstev potrebno 

pripraviti tako kvalitetne strokovne podlage, jih uskladiti s komisijami, pripraviti razpisno 

dokumentacijo, preveriti prispele vloge, jih točkovati, zagotoviti njihovo dopolnitev v primeru 

pomanjkljivosti, skleniti pogodbe za vsako dodeljeno subvencijo, preveriti skladnost 

izvedenega s končno predloženim poročilom. 

 

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela  

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna, nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih 

posledic, ki bi vplivali na izvajanje programa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

poročila preteklega leta ali več preteklih let: 

Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je le delno izvedljiva, saj se cilji 

v investicijskem delu iz leta v leto spreminjajo. Primerjava doseganja ciljev je  v določenem 

delu razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter iz obrazložitev 

posameznih programov.  

Realizacije prihodkov je bila v letu  2020 (95,7%) v primerjavi s predhodnim letom(104,5%  

nižja za 8,8 %.  

Realizacija izdatkov je bila v  letu 2020 (87,8%) v primerjavi s predhodnim letom (86,7%)  

večja za 1,1 %.  

Doseganje ciljev v letu 2020 je vsekakor pozitivno, saj so bile večje investicije realizirane v 

planiranem obsegu kljub številnim omejitvam zaradi epidemije covid-19. 

 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja občine 

Drugi člen zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna 

upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. To pomeni, da smo v skladu z določili 

Zakona vsi proračunski uporabniki dolžni pri izvrševanju proračuna upoštevati to načelo. 

 

Glede na dejstvo, da država ni predpisala meril in navodil, s katerimi bi lahko merili 

gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev, lahko izhajamo iz dejstva, 

da realizacija proračuna bistveno ne odstopa od načrtovanega in je zaradi tega Občina 
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Križevci pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravnala učinkovito in 

gospodarno. 

Slednje lahko potrdimo tudi z dejstvom, da smo pri izborih izvajalcev za izvedbo investicij 

izvajali javne razpise v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. Pri vseh javnih razpisih 

je bilo poleg ustreznih referenc, osnovno merilo cenovno najugodnejša ponudba. 

 

 

Ocena notranjega nadzora javnih financ: 

Notranji finančni nadzor proračuna Občine Križevci, ki obsega predhodne kontrole, kontrole 

za odkrivanje in preprečevanje napak in kontrole, ki zmanjšujejo ostala tveganja, vrši župan 

kot odredbodajalec, tajnik občinske uprave in zaposleni, ki so odgovorni za določena področja 

izvrševanja proračuna. Nadzor izvrševanja proračuna vrši Nadzorni odbor občine Križevci, ki 

skozi celo leto kontrolira zakonitost poslovanja občine. 

Župan poda občinskemu svetu poročilo o polletni realizaciji in zaključnem računu proračuna 

občine, prav tako pa svoja poročila poda občinskemu svetu tudi nadzorni odbor. 

Na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora financ 

in na podlagi Zakona o javnih financah je Občina Križevci zavezana k vsakoletni reviziji. Za 

leto 2019 je revizijo poslovanja izvajalo podjetje STONIK plus d.o.o iz Ljubljane in podalo 

pozitivno mnenje na celotno poslovanje občine Križevci. 

 

 

Pojasnila, zakaj cilji niso bili doseženi 

Občina Križevci je v letu 2020 zastavljene cilje, ki so bili zajeti v načrtu razvojnih programov 

občine in finančno opredeljeni v proračunu občine, realizirala v skladu z razpoložljivimi 

finančnimi sredstvi in v skladu z omejitvami glede epidemioloških razmer. 

Na nekaterih področjih proračunske porabe oziroma znotraj proračunskih postavk v letu 2020 

planirana sredstva tudi niso bila v celoti realizirana oziroma porabljena, bodisi zaradi 

spremenjenih pogojev in nujnosti določenih aktivnosti, ali pa so bila dela opravljena ob koncu 

leta 2020 in bodo obveznosti za plačilo v letu 2021. 

Posamezna pojasnila so podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega 

računa. V obrazložitvah realizacije so opisani doseženi cilji oziroma je obrazloženo, zakaj 

določeni cilji niso bili doseženi. 

 

Ocena učinka poslovanja na druga področja 

Z dobrim poslovanjem in doseganjem zastavljenih ciljev na večini področij se kažejo učinki 

tudi na druga področja, ki strmijo h kvalitetnejšemu načinu življenja v občini. 

  

Za uresničitev ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi 

sredstvi skrbimo vsi zaposleni v občinski upravi. 

 

Zaključni račun Občine Križevcu za leto 2020 bo župan predložil v obravnavo in potrditev 

občinskemu svetu v skladu z zakonom. 

 

 

Križevci pri Ljutomeru, 24.02.2021 

 

 

Pripravila:        župan Občine Križevci 

Nataša Antolin          mag. Branko Belec 

Višja referentka za proračun in j.finance 
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PRILOGA:PRERAZPOREDITVE 

 

 

PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE PO REBALANSU-ukrepi za uravnoteženje 

proračuna 

 

V skladu s 13. in 14. členom Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2020 (Uradno 

glasilo slovenskih občin 9/2020 in 66/2020) lahko predlagatelji finančnih načrtov 

neposrednega uporabnika samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti 

izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove 

podkonte. Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan 

odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru 

posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če 

nastanejo za to utemeljeni razlogi  oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju 

proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati. 

 

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju 

proračuna ni bilo mogoče predvideti oz. se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza 

ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se prerazporedijo na novo odprti konto. Nov konto se 

odpre v okviru že odprte proračunske postave oz. nove proračunske postavke v okviru 

sredstev posameznega proračunskega uporabnika. To ne pomeni zvišanja ali znižanja višine 

pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah, ampak le določitev ustreznih kontov 

zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov. 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 

rebalans proračuna. 

 

V priloženi tabeli je pripravljen pregled vseh prerazporeditev 
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OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je sestavni del proračuna, v katerem so 

odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt 

financiranja prikazan za prihodnja štiri leta oz. naprej. Če se projekt še nadaljuje, NRP tako 

predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem 

obdobju oz. do zaključka posameznega projekta. 

S sprejemom proračuna za leto 2020 je Občinski svet sprejel tudi Načrt razvojnih programov 

Občine Križevci za leto 2020-2024 in ga ob sprejemu rebalansa proračuna 2020 ustrezno 

prilagodil oziroma spremenil. Vse spremembe NRP po rebalansu so bile narejene na podlagi 

sklepov župana. 

Obrazložitve so podprte s priloženo tabelo. 

 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske  

                 uprave 

06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO  VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV 

V letu 2020 je bil nabavljen namizni  računalnik in monitor– skupaj 1.027,14 €. 

Izvedena so bila vzdrževalna dela in sicer pretapeciranje stolov v  sejni sobi – skupaj 2.155 €. 

 

06009 INVESTIC. ODHODKI INŠPEKTORJA IN REDARJEV 

V letu 2020 so stroški za nabavo opreme znašali 205,60 €. 

 

 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito,reševanje in pomoč 

07002 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE 

V letu 2020  je bil nabavljen nov prenosni računalnik za potrebe CZ ter  oprema v vrednosti 

1.838,80 € 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč 

07005 SOF.NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA) 

V letu 2020 je bila odvedena taksa v poseben  proračunski sklad v višini 10.178,14 €. Za 

sofinanciranje nabave opreme je bilo porabljenih 14.301,33 €. V skladu je na dan 31.12.2020 

ostanek sredstev takse še 4.396,55 € 

 

07007 INVESTICIJE  IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV 

V letu 2020 so bila sredstva nakazana PGD Logarovci in PGD stara Nova vas vsakemu po 

5.000 €. 

 

07008 INVESTICIJE V GASILSTVU 

Za nabavo gasilskega vozila je bil PGD Kokoriči  nakazan sofinancerski del občine v višini 

3.473,54 €  in PGD Logarovci v višini 12.783,50 € . Ostala sredstva v višini 21.335,50 € so 

bila namenjena po sklepu OGZ Križevci za sofinanciranje PGD pri nabavi opreme. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIKACIJE  

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13005 INVESTICIJE IN INVESTIC. VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE 

INFRASTRUKTURE PO VASEH 

 

Obnova mostu na JP 724 321 (v Finediki proti Remizi) 

V celoti je bil izgrajen nov most  širine 6m z obojestranskim robnim pasom za pešce v širini 

1,0 m. Skupen strošek je znašal 85.202,29 €, od tega gradbena dela 76.988,56 €, nadzor 

2.084,14 € ter projektna dokumentacija 6.129,59 € . 

 

Ureditev parka pred občinsko zgradbo 

Z rekonstrukcijo je  osrednji park pred občinsko zgradbo v Križevcih dobil novo podobo z 

novo zasaditvijo dreves, travnatih površin, tlakovanih poti, postavitvijo betonske klopi ter na 

novo urejeno razsvetljavo. Vrednost gradbenih del je znašala 104.922,79 €, nadzor 913,35 € 

in projektna dokumentacija, ki je bila narejena že v letu 2019 , 7.290,56 €. Celotna vrednost 

ureditve parka znaša tako 113.126,70 €. 

 

Rekonstrukcija LC 388 061 Sveti Jurij - Bučečovci 

V letu 2020 je  bil obnovljen  odsek od konca naselja do nadvoza proti naselju Zasadi. V 

dolžini  390 m in širini 5,5m z urejenimi bankinami in ureditev kolesarske steze izven nivoja 

ceste. Skupna vrednost obnove je znašala 243.913,73 €, od tega gradnja 241.635,72 € in 

nadzor 2.278,01 €. 

Obnova LC 344 031 Turjanski vrh-Zasadi 

Obstoječa lokalna cesta, ki poteka od meje z Občino Radenci do začetka naselja, je bila že v 

slabem stanju.  Obnovljeno je bilo cestišče, ki poteka skozi gozd  v dolžini 344 m in širine  

3,5 m z ureditvijo dovozov in odvodnjavanja.   

Skupna vrednost obnove je znašala 85.831,67 €, od tega gradbena dela 80.719,65 €, nadzor 

545,27 € in projektna dokumentacija 4.566,75 €. 

 

Sanacija JP 724291 in JP 724295 v Križevcih    

Ob zamenjavi vodovoda Križevci - Stara  Nova vas   in zaradi  predhodnih investicij v 

komunalno infrastrukturo (kanalizacija, optika) sta bili javni poti  uničeni. Potrebno je bilo 

izvesti sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja in asfaltne prevleke. Uredili sta se v dolžini 

284 m in širini 3,2 m. Obnovilo se je dotrajano odvodnjavanje, uredili so se jaški in ponovno 

profilirali obstoječi jarki. Končna vrednost investicije je znašala 55.529,15 € od tega gradbena 

dela 54.814,24 € in nadzor 714,91 €. 

 
Izgradnja JP 724 191 v naselju Lukavci 

Zaradi  pravilnega priključevanje iz javne poti na lokalno cesto Lukavci – Cezanjevci in tudi 

zaradi ureditve lastništva, se je izvedla ureditev dela javne poti v dolžini  35 m in  širini  3,5 m 

z bankinami širine 0,5m in razširitvami v priključkih. Vrednost del je znašala 4.683,36 €. 

 

 

Obnova dela javne poti JP 724 341 Stara Nova vas – Dobrava  

Zaradi dotrajanosti in povečanih udarnih jam in mrežastih razpok obstoječega dela javne poti 

proti naselju Dobrava, se je pristopilo k sanaciji dela v dolžini  77 m. V tem delu je zajet tudi 

prehod čez železniško progo. 
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V ovinku pred prehodom se je izvedla razširitev na 4,0 m, preostanek poti pa v širini 3,5m. 

Zamenjan je bil tako spodnji kot zgornji ustroj cestišča. Razširile so se bankine na 75 cm. 

Vrednost obnove je znašala 23.011,07 € od tega gradnja 22.402,17 € in nadzor 608,90€. 

 

Ureditev javne poti JP 724 197 v Lukavcih  

Obstoječa javna pot JP 724197 v Lukavcih v dolžini 170 m je bila v gramozirana. Uredil se je 

spodnji  in zgornji ustroj ceste ter izvedel asfaltni zaključni sloj v širini 3,5m z ureditvijo 

bankin in čiščenjem obstoječega jarka. Položila se je  tudi tlačna cev za kasnejšo priključitev 

fekalnega hišnega črpališča za potrebe stanovanjske hiše. 

Skupna vrednost ureditve javne poti je znašala 48.048,78 €, od tega gradnja 44.590,98 €, 

nadzor 1.217,80 € in projektna dokumentacija 2.240,00 €. 

 

 V Bučečovcih je bilo postavljeno novo  avtobusno postajališče v vrednosti 3.572,62 € 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

13011 GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 

 

Zamenjava svetilk javne razsvetljave na trasi Križevci -Vučja vas 

Ob trasi regionalne ceste R1 230 Vučja vas-Križevci smo v letu 2020 zamenjali z  LED 

tehnologijo 50 svetilk javne razsvetljave, s čemer bomo prihranili pri porabi električne 

energije in pri vzdrževanju obstoječih svetilk.  V naslednjih letih bomo na podlagi prihrankov 

lahko zamenjali še  ostale svetilke vzdolž regionalne ceste in pozneje še znotraj naselij. 

Strošek zamenjave je znašal 15.755,17 €. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ  

           KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

-Izločitev sredstev iz najemnin za odlagališče in opremo CEROP v namenski sklad 32.459,08, 

kolikor so znašali prihodki v letu 2020 iz tega naslova. Izvedene so bile investicije v višini 

15.603,43 €. Tako je stanje sklada na dan 31.12.2020  v višini 121.695,58 €. 

 

Širitev zbirnega centra Ljutomer- v začetku leta je zapadel v plačilo račun za ureditev 

razsvetljave  nove nadstrešnice, ki je bila izvedena konec leta 2019 v znesku 948,56 € 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15004 IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANAL.  SISTEMA IN SČN 

• Stroški priključevanja uporabnikov na kanalizacijski sistem so znašali- 490,90 € 

• Investicijsko vzdrževanje in obnove na SČN Ljutomer in kanal.sistema -21.823,06 € 

• -sofinanciranje malih čistilnih naprav 2.000 €. Na razpis za sofinanciranje  sta se v 

mesecu decembru 2020 prijavila 2 občana , ki sta zgradila lastno malo čistilno 

napravo.  
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

16039001 Oskrba z vodo 

16003 VODOOSKRBA 

V letu 2020 je bilo popravljenih ali zamenjanih 16 hidrantov. Vrednost investicijskih del je 

znašala  14.011,48 € 

 

Zamenjava vodovoda Križevci Stara Nova vas 

V letu 2019 se je pričela II. faza - bil je saniran odsek od vrtca Križevci do ceste proti Gajiču. 

V letu 2020 so bile zamenjane cevi do gasilskega doma v Iljaševcih. V letu 2019 je znašal 

strošek gradnje, nadzora in dokumentacije 105.049,78 €, v letu 2020 pa še 87.403,49 €. 

Skupna vrednost  zamenjave AC cevi II. faza je skupaj tako znašala 192.453,27 € (gradnja 

185.417,56 €, nadzor 3.085,71 in dokumentacija 3.950,00 €) 

Pričela se je tudi III. faza - od gasilskega doma Iljaševci do trase v Stari Novi vasi v 

dolžini  990m. V letu 2020 so se  izvedla dela v višini 131.801,60 .  Investicija bo zaključena 

v letu 2021. 

Izgradnja vodovoda v novem naselju v Križevcih 

Ob zamenjavi azbestno cementnih cevi v novem naselju v Križevcih, se cevi niso zamenjale v 

celoti, ker en lastnik parcele ni dal soglasja. Določena je bila nova trasa vodovoda v dolžini 

181 m, cevi dimenzije DN100. Istočasno je bilo obnovljenih 11 priključkov. Vrednost 

investicije je znašala 20.268,13 € €.  

Vodovod v Kokoričih proti Berkovskim Prelogom 

Zaradi prenizkega tlaka v Berkovskih Prelogih in delu Kokorič je bil zaradi izboljšanja tlačnih 

razmer zamenjan obstoječi vodovod v dolžini 1.235 m, ker  je le-ta na več mestih puščal. 

Vrednost investicije je znašala 77.002,80 €. (gradnja 73.632,80 €, nadzor 1.100,00  in 

dokumentacija 2.270,00 €) 

Zamenjava vodovoda v  Berkovskih Prelogih  

Obstoječe cevi, ki so bile starejše od 40 let so že na več mestih  puščale. Zamenjane so bile 

cevi v dolžini 339 m. Na koncu linije je bil nameščen podzemni hidrant, ki bo služil izpiranju 

cevovoda. V sklopu te investicije so se  zamenjali tudi preostali hišni priključki. Vrednost del 

je znašala 22.773,07 € (gradnja 22.423,07 €, nadzor 350,00 €) 

Vodovod Vučja vas –Zasadi-povečanje tlaka 

Investicija ni bila izvedena. Z zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi na relaciji Križevci –

Stara Nova vas se predvideva, da bi se povečal  tlak v ceveh na tem področju. Zamenjava 

salonitnih cevi in prevezave hišnih priključkov bodo dokončane v letu 2021. Takrat bo tudi 

znano, ali je dotično investicijo potrebno izvesti ali ne. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16002 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE 

Uredil se je asfaltirani plato za zabojnike za smeti – 7.658,06 €. 
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16039003 Objekti za rekreacijo 

16021 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 

V letu 2020 je bil v parku doživetij postavljen objekt gostinski lokal s teraso. Vrednost 

objektov z opremo je znašala 79.359,97 €. 

 

16059003Drugi programi na stanovanjskem področju 

 

16017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ 

Na večstanovanjskem objektu v Križevci 34 a, kjer je Občina Križevci lastnik 2 stanovanj in 2 

poslovnih prostorov (ambulanta splošne medicine in zobna ambulanta), je bila izvedena  

toplotna izolacija fasade, zamenjana streha na nadstrešku pred vhodom, zamenjana so bila 

tudi okna na stopnišču. Skupni strošek občine z nadzorom in vodenjem investicije je znašal 

26.827,73 € (račun v višini 482,00 € je bil plačan v začetku leta 2021).  

Investicija je bila sofinancirana s strani  Eko sklada v višini 4.143,77 € (nakazilo v začetku 

leta 2021). 

 

V Večstanovanjski stavbi v Logarovcih so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela kot 

zamenjava grelnika vode, zamenjava notranjih vrat v stanovanju, beljenje stanovanj, obnova 

parketa, sanacija kopalnice – 14.894,21 € 

 

Večja investicija je bila zamenjava dotrajanega oljnega kotla v Logarovcih. Strošek je znašal 

11.451,51 €. 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18028 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ 

V letu 2019 je bila v Anini kapeli zraven cerkve  urejena  in opremljena spominska soba dr. 

Matije Slaviča. Preko LAS Prlekije smo na razpisu kandidirali za sofinancerska sredstva s 

projektom PRLEŠKI VELIKANI V SOBAH SPOMINA (Prlek-veki ded).Celotna vrednost 

projekta je ocenjena na 37.260 € (od tega sofinancerski delež 21.429 € , lastna sredstva v 

višini 15.831 €). V letu 2019  so bili realizirani odhodki v višini 18.890 €. 

Aktivnost v letu 2020 je obsegala vsa pripravljalna in raziskovalna dela za vsebino filma, 

snemanje na terenu, kjer so se  posnela tudi pričanja in spomini še živečih prič, ki so živele in 

delale z dr. Slavičem, celostna obdelava posnetega gradiva ter montaža 

videopredstavitve.  Strošek je znašal  17.541,80 €.    

Sofinancerski delež v višini 21.420 € bo nakazan v letu 2021. 

 

 

 

 

1803 Programi v kulturi 

18039005 Drugi programi v kulturi 

18024 NAKUP,GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN 

KUTURNIH CENTROV 

V kulturni dvorani so konec leta 2019 bile sanirane stopnice. Račun v višini 230,00 € je bil 

plačan v začetku leta 2020. 

Investicijsko vzdrževalna dela v »valilnici« v Ključarovcih se v letu 2020 niso izvajala. 
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19 IZOBRAŽEVANJE  

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU  

Za investicijsko vzdrževanje v vrtcu je bila nakazana dotacija v višini 14.800 € za nabavo 

podlog proti poškodbam na terasah, pleskanje igralnic, zamenjava videocentrale. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje19039001 Osnovno šolstvo 

19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI – 39.056,40 € 

V letu 2020 je bilo izvedenih več  investicijskih del in nabave opreme: 

- nabava računalnikov in IKT opreme – 3.136  € 

- sanacija strehe na telovadnici – 5.066 €, 

- obnova sanitarij za dečke – 25.713 € 

- obnova kuhinjskega razdelilnega pulta – 4.296 € 

- nabava lončarskega vretena – 854 € 

 
 


