


 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. 

 

 



 

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. 



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.  

 



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 €. 

 

 

 

 

 



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. 

 



 

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 € 

 


