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UVOD
Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto . Proračun je tako najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, ker je
temeljni instrument delovanja občine. Proračun je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik
- ovrednoteni plan dela občine za posamezno leto.
V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi, predlaga proračun občine župan, sprejema pa ga občinski svet
z odlokom. Proračun je eden od ključnih orodij vsake občine oziroma njenega občinskega sveta.
Občina Križevci je na osnovi določil 18. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 46/99 in spremembe) za
pripravo proračuna za leto 2022 pripravila Navodila za pripravo proračuna občine Križevci za leto 2022, ki so
temeljila na usmeritvah, ki jih je sprejela Vlada RS, in na osnovi katerih je minister za finance posredoval občinam
globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije in proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto
2022 in 2023. Ti so služili kot kvantitativna izhodišča za pripravo občinskih proračunov. Osnova za pripravo
predlogov državnih proračunov za leto 2022 in 2023 in s tem tudi proračunov občine, je Jesenska napoved
gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji je predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov
Ministrstvo za finance vsako leto občinam posreduje podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, skladno z določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih
podzakonskih predpisov. Navodila so izdana v Proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov.
Namen Proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa poenotenje proračunskih
aktov.
Z namenom poenotenja in primerljivosti izdatkov občinskih proračunov, je Minister za finance izdal Pravilnik o
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/05,88/05popr., 138/06 in 108/08.
Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.
Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s čimer je zagotovljena
primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom.

Pravne podlage:
Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora urejajo številni predpisi. Pri sestavi proračuna je
potrebno v glavnem upoštevati naslednje zakone, predpise in podzakonske akte:
•
•
•

•
•
•
•
•

Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št.11/11-UPB,14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS,
13/18 in 195/20-odl US);
Zakon o fiskalnem pravilu (UR.l. RS, št.55/15 in 177/20-popr.)
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
(Ur.l. RS, št.54/10
in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti:
Zakon o financiranju občin(ZFO Ur.l.RS št. 80/94, 45/97-odl. US 56/98,123/06,57/08,36/11, 14/15 ZUUJFO,
71/17, 21/18-popr.,80/20-ZIUOOPE in 189/20-ZFRO)
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS 94/07-UPB,27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09,14/10- odl US,
51/10, 84/10-odl US , 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl.US30/18 61/20-ziuzeop-a IN 80/20-ZIUOOPE)
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS 91/00
in 122/00)
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS št. 43/00)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS
št. 112/09, 58/10, 104/10, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16 in 75/17, 82/18,79/19 in 10/21);
• Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l.RS 57/05, 88/05popr.,138/06 in 108/08)
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Ur.l. 60/06, 54/10 in 27/16)
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•
•
•

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00)
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 odl US, 40/12ZUJF, 158/20-ZIntPK in 203/20-ZIUPOPDVE), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18)
V zvezi s stroški dela velja, da nanje vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov,
ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumov in kolektivnih pogodb dogovorjenih med
Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki kadrovske politike posameznega
organa. Obveznosti iz naslova stroškov dela v letu 2022 bodo v povprečju nekoliko višje kot v preteklem letu (brez
upoštevanja izrednih izplačil povezanih z epidemijo), predvsem zaradi višjih obveznosti, ki so bile sprejete v letu
2021 in vplivajo na višino tovrstnih izdatkov v prihodnjih letih. Tako so na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih
ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri
proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3.6.2021), ki je
bil sklenjen med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, višja nekatera povračila zaposlenim (prevoz na delo in z
dela, kilometrina, prehrana, ipd.). Dodatno na rast v tem letu vpliva tudi učinek spremembe uredbe o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23.7.2021). Navedene obveznosti morajo
biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih
transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.
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I.
SPLOŠNI DEL
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1. SPLOŠNI DEL
Splošni del proračuna mora biti sestavljen po ekonomski klasifikaciji,.
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, KAJ se plačuje iz
javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in
občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi
njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.
Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevati nazive kontov
in podkontov iz omenjenega Pravilnika.
V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance in sicer:
➢
➢
➢

Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb,
Račun financiranja

A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
Proračunski prihodki se delijo na:
-

davčne prihodke (70),
nedavčne prihodke (71),
kapitalske prihodke (72),
prejete donacije (73),
transferne prihodke (74)

Vsi ti prihodki tvorijo prihodke t.i. primerne porabe občin (ki jo določi država) in druge prihodke občine, ki jih
občina razporeja samostojno. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog.
Način izračuna primerne porabe občin (PPo) opredeljuje 13. člen ZFO-1 in predstavlja za posamezno občino za
posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Ugotovi jo Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
-

povprečnina
število prebivalcev občine in
korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in
prebivalci, starejši od 65 let.)

Povprečnina –predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje
državnega proračuna.
Z Dogovorom o povprečnini za leti 2022 in 2023 je za leto 2022 potrjena povprečnina v višini 645,00 eur in za
leto 2023 v višini 647,00 eur
Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022 temelji na podatkih o številu in
starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1,
ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Zajemajo se državljani RS s stalnim
prebivališčem v RS (občini) in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v občini na dan 1.1.2021. Za občino Križevci se za leto 2022 upošteva 3.404 prebivalcev.
Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih cest in javnih poti v
posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi (razmerje
Stran 9 od 111

med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca) in Ci (razmerje med
dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na
prebivalca v celotni državi). Površina občin je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave RS, dolžina
lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste.
Koeficient površine občine na prebivalca (Pi) znaša 1,374356, koeficient dolžine lokalnih cest in javnih poti na
prebivalca (Ci) pa znaša 1,350386.
Izračun koeficientov Mi in Si (razmerji med deležem prebivalcev mlajših od 6 let, starejših od 6 let in mlajših od 15
let, starejših od 65 let in mlajših od 75 let in prebivalcev starejših od 75 let, v skupnem številu prebivalcev v
posamezni občini in povprečjem teh deležev v državi).
Mlajši od 6 let (0-5)
156 občanov ;koeficient PMi=0,810269
Mlajši od 15 let in starejši od 6 let (6-14) 283 občanov; koeficient ŠMi=0,897110
Mlajši od 75 let in starejši od 65 (65-74) 425 občanov; koeficient SUi= 1,041579
Starejši od 75 let (75 in več)
359 občanov; koeficient SDi= 1,155580
Vsota korigiranih kriterijev tako zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe
občine. Primerna poraba občine je tako izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61
ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. Kriterij Pi se upošteva s ponderjem 0,06, Ci s
ponderjem 0,13, PMi s ponderjem 0,12,ŠMi s ponderjem 0,04, SUi s ponderjem 0,015 in SDi s ponderjem
0,025.Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občina zaradi upoštevanja
kriterijev večja ali manjša od 1,00. Za občino Križevci je za leto 2022 izračunana vsota korigiranih kriterijev, ki
je podlaga za izračun primerne porabe v občini, 1,045641.

Izračun primerne porabe občine Križevci za leto 2022

645,00 EUR
(povpr/preb.)

x

3.404

(št. preb.)

x

1,045641

(povpreč. na preb. 645,00 EUR)

=

(vsota kor.kriter.)

2.295.788 EUR
(PRIMERNA PORABA 2022)

Dohodnina-je vir za financiranje primerne porabe občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v
predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba.
Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primere obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi. Na višino
primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi , indeks raznolikosti občin in število
prebivalcev v občini. Če je primeren obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad
15% zmanjša za 50%.
Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež
odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinam pa se
razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.
Občini Križevci v letu 2022 pripada dohodnina v znesku 2.290.529 eur.
Občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena
ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Finančna izravnava se
dodeli občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe ter
se dodeli v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine,ki ji pripadajo v skladu s prejšnjim
členom.
Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlagane povprečnine, znaša 1.324.874.996 eur za leto
2022 in 1.328.983.135 eur za leto 2023. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, za leto 2022 ne zadostuje za
pokritje vseh pripadajočih sredstev, za leto 2023 pa ocena razpoložljive dohodnine zadostuje za pokritje vseh
pripadajočih sredstev.. Zato bodo določene občine (148 občin) v letu 2022 upravičene do finančne izravnave iz
državnega proračuna v skupni višini 4.212.454 eur. V letu 2023 izplačila občinam iz naslova finančne izravnav iz
državnega proračuna niso predvidena.
Občini Križevci v letu 2022 pripada finančna izravnava v višini 5.259 eur.
Za namen uravnoteženja razvitosti občin se bodo v letu 2022 zagotovila sredstva v višini 8% skupne primerne
porabe občin, kar je dve odstotni točki več, kot določa Zakon o financiranju občin. Občini Križevci tako v letu 2022
pripada iz tega naslova 178.611 eur.
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Primerna poraba občine: 2.295.788 eur
Pripadajoča dohodnina: 2.290.529 eur
Finančna izravnava:

5.259 eur

Sredstva za uravnoteženje razvitosti: 178.611 eur
SKUPAJ sredstva, ki jih Občina Križevci v letu 2022 dobi iz državnega
proračuna, znašajo 2.474.399 eur.
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A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 2.495.049 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 2.290.529 €
Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Ministrstvo za finance je poslalo izračun
primerne porabe, dohodnine, in finančno izravnavo. Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in
finančne izravnave za leto 2022 je upoštevana povprečnina v višini 645,00evrov.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 169.670 €
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premičnin in nepremičnin in se zaračunavajo v
določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi davki na spremembe
lastništva premoženja zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od
dogodkov, ki jih ni mogoče točno planirati. Največji delež predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci je objavljen v
Uradnem listu RS št. 75/2017 in v Uradnem glasilu Slovenskih občin št. 59/2018.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 34.850 €
V to skupino davkov spadajo davki na posebne storitve in sicer davki na dobitke od iger na srečo in drugi davki na
uporabo blaga in storitev, kateri zajemajo okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda, občinske takse od fizičnih in pravnih oseb ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 627.800 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 545.700 €
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja zajemajo prihodke iz naslova udeležbe na
dobičku iz naslova obresti in prihodke od premoženja.
Planirani prihodki od udeležbe na dobičku se nanašajo na planirani dobiček KSP Ljutomer d.o.o v deležu
soustanoviteljstva Občine Križevci.
Prihodki od obresti se nanašajo na obresti od vezanih trenutno prostih likvidnostnih sredstev.
V skupini prihodkov od premoženja največji delež predstavljajo najemnine od oddaje komunalne infrastrukture v
najem izvajalcem gospodarskih javnih služb v skupni višini 492.000 €, od tega oskrba s pitno vodo 300.000 € (za
leti 2021 in 2022), odvajanje odpadnih voda 140.000 €, čiščenje odpadnih voda 25.000 € ter zbiranje in odvoz
odpadkov v višini 27.000 €. Ti prihodki so namenska sredstva in se uporabljajo za obnovo in vzdrževanje navedene
infrastrukture.
Ostali prihodki v tej skupini so še prihodki od najemnin za stanovanja, za zdravstveno ambulanto v Križevcih,
prihodki iz naslova podeljenih koncesij (KSP Ljutomer,Pogrebništvo Bratuša), iz naslova podeljenih koncesij za
rudarsko pravico,...
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711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 3.500 €
Med takse in pristojbine spadajo upravne takse in pristojbine, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o
upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Za leto 2022 ocena temelji na podlagi
realizacije v preteklem letu.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 4.100 €
Zajeti so prihodki od denarnih kazni za prekrške, ki pripadajo občini, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora. Vsi ti prihodki so odvisni od kršitev,inšpekcijskih nadzorov in izdanih odločb o kaznih.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Vrednost: 3.000 €
Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2022 predvideni v višini 3.000 € ( prihodek od najema prostora za
stojnično prodajo, najem kulturne dvorane...)

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 71.500 €
Med druge nedavčne prihodke spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za
izvajanje določenih programov tekočega značaja, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
investicijskega značaja in drugi izredni nedavčni prihodki.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 495.284 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 235.174 €
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo:
7400- prejeta sredstva iz državnega proračuna 235.174 € in sicer:
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna - 5.259 €
Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za leto 2022 ne
zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato bodo občine (148 občin, med njimi tudi Občina Križevci), v
letu 2022 upravičene do finančne izravnave iz državnega proračuna.
-740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - 196.795 €:
- požarna taksa

9.500,00 €

- projekt KAJ NAS UČI MURA:

4.428,00 €

-projekt OKUSI PRLEKIJE:

4.256,00 €

-sredstva za uravnoteženost razvitosti občin178.611,00 €
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na podlagi 59. člena ZIPRS2223, za obe proračunski leti
zagotavljajo v višini 8% skupne primerne porabe občin v posameznem letu, kar je 2% več, kot to določa Zakon o
financiranju občin.
-740004 - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - 33.120€ :
-za Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021 - 8.500,00 €
S 1.1.2020 je stopil v veljavo četrti odstavek spremenjenega 26. člena Zakon o financiranju občine, s katerim so
občine upravičene do sofinanciranja nalog za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave
v višini 30% v prejšnjem letu realiziranih odhodkov za plače in druge izdatke ter prispevke zaposlenim , povečani za
20%. Do 1.1.2020 je bilo sofinanciranih 50% sredstev, povečanih za 20%. Z zakonom o finančni razbremenitvi
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občin se poveča sofinanciranje za 5% za vsako nalogo, ki jo opravlja za občino in odpravlja se omejitev, da mora
skupna občinska uprava to nalogo opravljati za vse vključene občine.
-za vzdrževanje gozdnih cest - 4.700,00 €
- projekt kulTURA=naTURA: 6.919,89 €
-sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje za javna dela -13.100 €

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
Vrednost: 260.110 €
Prihodki skupine 741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU zajemajo prihodke, ki jih
občina prejme posredno iz proračuna EU iz državnega proračuna.
7411- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU- 260.110€ :
-projekt KAJ NAS UČI MURA: 17.710,00 €
-projekt PARK DOŽIVETIJ 2 : 45.870,00 €
33.530,00 €

-projekt FKÜPER :

-kolesarska steza Grabe-Branoslavci: 163.000 €

PRIHODKI SKUPAJ:

3.618.133 €

70 DAVČNI PRIHODKI

2.495.049 € - 69 %

71 NEDAVČNI PRIHODKI

627.800 € - 17 %

72 KAPITALSKI PRIHODKI

0€- 0%

74 TRANSFERNI PRIHODKI

495.284 € - 14 %

2.500.000
2.000.000
1.500.000
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1.000.000
500.000
0
ZR OCENA plan
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 721.715 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 151.350 €
V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, se na podlagi kadrovskega načrta v proračunu
za leto 2022 zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, za redno delovno
uspešnost, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, odpravnino ter druge izdatke zaposlenim
javnim uslužbencem občinske uprave. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so bila
upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in vsi veljavni zakonski predpisi, ki določajo način in višino
usklajevanja plač, regresa, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 28.800 €
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za posamezne vrste
obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih, se obračunajo v skupni višini 16,10% in sicer prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, prispevek za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%, prispevek za zaposlovanje 0,06% in prispevek za starševsko varstvo
0,10%.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 495.165 €
Izdatki za blago in storitve zajemajo širok krog izdatkov. Vključujejo vsa plačila za nabavo materiala in drugega
blaga ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, tekoče vzdrževanje občinskega premoženja
(zgradb, občinskih cest, gospodarske javne infrastrukture...), izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse
vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne
opreme, ki je razvrščena glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali
življenjsko dobo. Sem spadajo tudi stroški izobraževanja, plačila članom komisij in odborov, sejnine svetnikov,
članarine, plačila poštnih in bančnih storitev, izdatki za službena potovanja in plačila komunalnih storitev, stroški
povezani z zadolževanjem, dajatve, ki jih je občina dolžna plačevati na podlagi zakona in drugo.

403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 900 €
Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih posojil v skladu z
amortizacijskimi načrti za odplačilo kreditov.

409 - Rezerve
Vrednost: 45.500 €
Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv in sicer splošno
proračunsko rezervacijo ter rezervo za naravne nesreče. Splošna proračunska rezervacija je določena v znesku 5.000
€ in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna, Rezerva za naravne nesreče je
oblikovana v višini 1.000 €.
Med letom se izločajo v posebej oblikovana sklada namenska sredstva požarne takse in sredstva iz najemnin za
namene vzdrževanja CERO Puconci.

Stran 15 od 111

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 1.353.246 €

410 - Subvencije
Vrednost: 195.000 €
Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom za
področje malega gospodarstva in v kmetijstvu, ter subvencije javnim podjetjem (JP Prlekija Ljutomer, kjer prodajna
cena storitev posamezne gospodarske javne službe ne pokriva vseh upravičenih stroškov na ravni posamezne
gospodarske javne službe).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 840.950 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in
gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za te transfere je značilno, da prejemniki le-teh občini
ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Gre za doplačila oskrbnih stroškov v
domovih za ostarele, doplačilo razlik v ceni v vrtcih, študijske pomoči, subvencioniranje stanarin, regresiranje
prevozov v osnovno šolo, enkratne socialne pomoči in drugo...

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 131.411 €
V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje
različnih društev in organizacij (javne ali privatne nevladne institucije) katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak
delovanje za dobrodelno, javno korist.
Financirajo se organizacije in društva s področja kulture, športa, turizma, kmetijstva in humanitarnega področja,
požarnega varstva, politične stranke...

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 185.885 €
V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj
ali soustanovitelj je Občina Križevci in jim je občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje, tekoči
transferi v sklad socialnega zavarovanja - izdatki za področje zdravstva iz naslova prispevkov za zdravstveno
zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni za delovanje javnih zavodov na
področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture,športa, mladine..., tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za
delovanje regionalnih razvojnih agencij, za delovanje lokalne akcijske skupine LAS- programi CLLD.
Vsebinsko so tekoči transferi podrobno predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu
proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 1.493.680 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 1.493.680 €
V okviru te podskupine so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva. Sem
spadajo tudi stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov. Zajeti so odhodki, ki se nanašajo na investicije
s področja gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanj, področje urejanja prostora,
nakup zemljišč, stroški za izdelavo projektne dokumentacije ter nadzor in investicijski inženiring.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 101.280 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Vrednost: 65.280 €
V tem sklopu so zajeti odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije pravnim in fizičnim osebam - športna
društva, gasilska društva...

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 36.000 €
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za investicije, katere izvajajo javni zavodi (šole,
vrtci, ZD Ljutomer,..).

ODHODKI SKUPAJ:
TEKOČI ODHODKI:

3.669.921 €
721.715 € - 20 %

TEKOČI TRANSFERI:

1.353.246 € - 37 %

INVESTIC.ODHODKI:
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
/
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C - Račun financiranja
55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 58.212 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 58.212 €
Za odplačilo glavnice pri NLB za kredit najet v letu 2008 za izgradnjo kanal. sistema Lukavci, Bučečovci in
kanalizacijo Bučečovci II-Stara nova vas, je v letu 2022 planiranih 18.165 €. Na dan 31.12.2021 še znaša
dolg 49.951 €.
V letu 2016 se je Občina Križevci na podlagi 23. člena ZFO pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
zadolžila za obnovo javnih poti v občini. Gre za povratna, brezobrestna sredstva v višini 38.724 € z dobo
odplačevanja 10 let. Moratorij je bil do 15.03.2018. Tako vsako leto do 2026 zapadeta v plačilo dva obroka
glavnice v skupni višini 4.302,68 €.
V letu 2017 se je Občina Križevci na podlagi 23. člena ZFO zadolžila za Obnovo ceste v Kokoričih v višini 55.303
€. Glavnica se je pričela odplačevati v letu 2019. V letu 2021 je planirano odplačilo glavnice v višini 6.144,78 € in
nadalje do leta 2027.
V letu 2018 se je Občina Križevci zadolžila iz istega naslova za Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih v
višini 57.154 €. Odplačevanje kredita se je pričelo v letu 2020 pa vse do leta 2028 v višini 6.350,46 €.
V letu 2019 se je Občina Križevci zadolžila iz naslova povratnih sredstev 23. člena ZFO v višini 40.532 € za
Obnovo mostu na LC 223 161 Logarovci-Gajševci. Odplačevanje glavnice se prične v letu 2021 v višini 4.503,56 €
vse do leta 2029.
Skupen dolg Občine Križevci do MGRT na dna 31.12.2021 znaša še 138.863,46 €
V letu 2021 se je občina dodatno zadolžila v višini 150.000 € pri Deželni banki Slovenije, d.d., z odplačilno dobo 8
let. V letu 2022 zapade glavnica v višini 18.745 €.
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ti pa so sestavljeni po področjih proračunske
porabe, glavnih programih in podprogramih proračunskih postavkah (v letu 2006 predpisana programska klasifikacija)
in kontih (ekonomska klasifikacija)
Prejemki in izdatki morajo biti prikazana po institucionalni klasifikaciji proračunskih uporabnikov- KDO PORABLJA
PRORAČUNSKA SREDSTVA. Gre za razdelitev proračunskih uporabnikov po enotah, ki so nosilci pravi porabe za
financiranje programov iz občinskega proračuna

➢ Neposredni proračunski uporabniki:
-

1000 občinski svet,
2000 nadzorni odbor,
3000 župan in podžupan
4000 občinska uprava
6000 medobčinski inšpektorat
Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti njihovi finančni
plani sestavni del proračuna. Z njimi ni potrebno sklepati pogodb o financiranju dejavnosti.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je župan.

➢ Posredni uporabniki proračuna
so agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi programi delno ali v celoti
financirajo iz proračuna občine. Financirajo se na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom.
Občini morajo posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina
sofinanciranja iz občinskega proračuna.

Finančni načrti neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni na podlagi programske klasifikacije. Programska
klasifikacija daje odgovor na vprašanje ZA KAJ SE PORABLJAJO JAVNA SREDSTVA.
Minister za finance je izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08). S tem pravilnikom je dana podlaga za pripravo občinskih
proračunov po programski klasifikaciji, ki omogoča primerjavo občinskih proračunov med seboj in z državnim
proračunom. Pomeni tudi poenotenje proračunov vseh slovenskih občin. Ministrstvo za finance je za pripomoček
pripravilo tudi računalniško aplikacijo (APPRa-O) za izdelavo občinskih proračunov po programski klasifikaciji.
Uporaba klasifikacije je obvezna za vse neposredne proračunske uporabnike in je začela veljati s 1.1.2006.
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Posebni del proračun je pripravljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna, ki so našteti v prejšnji
točki. Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so tako razvrščeni v:
➢

Področja porabe - PPP (21 področij). To so področja, na katerih občina in država deluje in v katera so
upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih
uporabnikov.

Področja proračunske porabe so naslednja:
01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNLNA DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

➢

➢

Glavni programi- GPR (61lavnih programov). Glavni programi so del področij proračunske porabe, v
katera so razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s
predpisano programsko klasifikacijo. Glavni programi imajo določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji
področja proračunske porabe.
Podprograme – PPR (122 podprogramov). Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in
kazalce učinkovitosti ter uspešnosti. Z njimi se izvajajo cilji glavnega programa.
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Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so:
➢
➢
➢

Proračunska postavka,
Proračunska postavka – podskupina kontov in
Proračunska postavka – konto.

➢

Proračunska postavka - PP je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti
ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.
Proračunska postavka – podskupina kontov - PPK4 je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim
kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke.
Proračunska postavka – podkonto – PPK6 je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom
natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna.

➢
➢

OBLIKA FINANČNEGA NAČRTA NEPOSRED. UPORABNIKA
Pri oblikovanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov se je upoštevala predpisana oblika in vsebina. Podlaga za
pripravo le-teh je Navodilo za pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
ter Pravilnik o programski klasifikaciji. Finančni načrti so v skladu s predpisi oblikovani na naslednji način:
PRORAČUNSKI UPORABNIK
PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE
Glavni program
Podprogram
POSTAVKA (aktivnosti, projekti)
Podskupina kontov (kontni načrt)
Podkonto (ekonomski namen izdatkov)
V posebnem delu proračuna so tako prikazani vsi predvideni izdatki proračuna za leto 2019 po finančnih načrtih
proračunskih uporabnikov, po področjih in po programih ter projektih. Gre za podrobni prikaz planiranih izdatkov.

Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov za pripravo proračunov za leti 2022 in 2023 ostaja
nespremenjena.
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A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Vrednost: 79.382 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah , Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o
političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
-obravnava in sprejem občinskih prostorskih načrtov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega
računa in drugih aktov, potrebnih za delovanje občine,
-spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Križevci
-sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na
področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles,
-kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem
Vrednost: 79.382 €
Opis glavnega programa
V programu je zajeto delovanje občinskega sveta in delovanje delovnih teles (odborov, komisij), financiranje
političnih strank, izvedba in nadzor volitev in referendumov, dejavnost župana in podžupanov ter izvrševanje nalog,
ki jih občinskemu svetu nalaga zakonodaja in lokalni predpisi.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanom v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti
v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Vrednost: 40.062 €
Opis podprograma
Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije, stroške sej občinskega
sveta, stroške odborov in komisij, financiranje političnih strank in stroške za izvedbo lokalnih volitev.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o referendumu in ljudski
iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut
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Občine Križevci, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje
pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v
skladu z Ustavo RS. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik
sodelovanja občanov pri odločanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Učinkovito delovanje občinskega sveta, delovnih teles in komisij ter občinske volilne komisije.

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 64.102 €

01001 - STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta. Višine sejnin za udeležbo na sejah
občinskega sveta Občine Križevci so opredeljene v 7. členu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, ki ga je občinski svet občine Križevci sprejel na
4. redni seji dne 15.05.2019. Višina sejnin je odvisna od plače poklicnega župana in znašajo konec leta 2021:
- za vodenje seje OS (po poobl. župana ali nadomeščanja po zakonu) - 159,72 € bruto
- udeležbo na redni seji OS -125,86 € bruto
- udeležbo na izredni seji OS- 75,81 € bruto
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov OS, ki jo vodi občinska uprava. Bruto
sejninam je treba prišteti še 8,85% prispevek za poškodbe pri delu in 0,53% prispevek za zdrav. zavarovanje.
Sredstva so planirana za 6 rednih sej in 2 izredni seji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Sredstva se planirajo za 12 svetnikov (podžupanu za udeležbo na sejah sejnina ne pripada) za 6 rednih sej in 2
izredni seji . Višina sejnine je določena s Pravilnikom. Letna dovoljena višina sejnine je odvisna od plače župana,
katera je določena z zakonom.

01002 - STROŠKI SEJ ODBOROV, KOMISIJ
Vrednost: 6.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to proračunsko postavko so planirana sredstva za kritje stroškov sejnin članov odborov in komisij Občine
Križevci.
- za predsedovanje delovnemu telesu OS- 63,94 € bruto
- za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je - 39,93 € bruto
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov OS, ki jo vodi občinska uprava. Bruto
sejninam je treba prišteti 8,85% prispevek za poškodbe pri delu in 0,53% prispevek za zdrav. zavarovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Višina sejnin je določena s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov. Planirane so povprečno 3 seje na odbor.

01003 - IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 bodo izvedene lokalne volitve- volitve članic in članov občinskega sveta, župana. Potrebno je zagotoviti
sredstva za plačilo volilnih odborov, delo občinske volilne komisije, tisk razglasov, pošiljanje vabil, tisk glasovnic....
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena stroškov temelji na realizaciji zadnjih volitev v letu 2018.

01004 - FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK
Vrednost: 3.012 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na volitvah v letu 2018 je pravico za financiranje iz proračuna dobilo 5 političnih strank . Na podlagi 26. člena
Zakona o političnih strankah lahko pridobi sredstva iz proračuna občine tudi stranka, če je dobila najmanj 50%
glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. To pravico financiranja iz občinskega proračuna
je na zadnjih volitvah dobila Nova Slovenija-Krščanski demokrati. Na podlagi Sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Križevci , stranki pripadajo sredstva v višini 0,175 € na glas volivca, ki je veljavno
glasoval za to stranko. Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakažejo pa se jim enkrat letno na podlagi
podpisane pogodbe.
SD-

485 glasov*0,175*12=1.018,50 €

SLS -

348 glasov*0,175*12= 730,80 €

DESUS- 211 glasov*0,175*12= 443,10 €
SDS-

193 glasov*0,175*12= 405,30 €

SMC-

123 glasov*0,175*12= 258,30 €

N.Si -

74 glasov*0,175*12= 155,40 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Predlog temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Križevci in številu prejetih glasov na zadnjih
lokalnih volitvah.
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01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 39.320 €
Opis podprograma
Dejavnost župana in podžupanov vsebuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje
funkcije, materialni stroški vključno s stroški za reprezentanco, odnosi z javnostjo....

Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih
financ, Status občine Križevci in Poslovnik občinskega sveta Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN
Vrednost: 48.320 €

01005 - PLAČE POKLIC.FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA ZA
NEPOKLIC. OPRAVLJANJE FUNKCIJE
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju ter Pravilnikom o plačah funkcionarjev.
Župan občine Križevci je s 1.1.2007 razvrščen v 49. plačni razred. Njegova bruto plača za nepoklicno opravljanje
funkcije na dan 31.12.2020 znaša 1.446,77 €. Na to plačo je treba prišteti še 9,38 % prispevkov.
Podžupan občine Križevci je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev
s uvrščen v 35. plačni razred, kjer znaša bruto izplačilo za nepoklicno opravljanje funkcije 835,47 €. Na to plačo je
treba prišteti še 9.38 % prispevkov. Podžupan je funkcijo nastopil s 1.2.2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev, Zakon o interventnih
ukrepih, Zakon o uravnoteženju javnih financ

01006 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA
Vrednost: 7.320 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 (tudi sprejem odličnjakov vključno s knjižnimi nagradami, sprejem
občanov s posebnimi dosežki...)
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija v preteklem letu.

01007 - ODNOSI Z JAVNOSTJO
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za stroške tiskovnih konferenc, objav v časopisih, intervjuji na televiziji in ostale stroške za stike z javnostjo, ter
druge oblike promocije občine,.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija v preteklem letu.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 8.930 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem
področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in delovanje nadzornega odbora
občine
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
V okviru tega področja se pretežni del sredstev namenja za plačilo stroškov razporejanja javnih prihodkov,
delovanju nadzornega odbora v skladu s programom dela in skrbi za zakonito poslovanje občine skozi notranje
revidiranje poslovanja občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Zagotavljanje sredstev za redno plačevanje storitev plačilnega prometa ter zagotavljanje sredstev za delovanje
nadzornega odbora in zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja poslovanja občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 3.900 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Redno plačevanje obveznosti, ki jih ima občina do Uprave RS za javna plačila in Banke Slovenije za vodenje
enotnega zakladniškega računa, ter do izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju
občine.

Stran 28 od 111

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Plačane obveznosti do Uprave RS za javna plačila, Banke Slovenije ter izvajalca GJS.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 3.900 €
Opis podprograma
Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa, provizij Uprave RS za javna plačila,
provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks
in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča ipd.,v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna
plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o
načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri
Upravi RS za javna plačila
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Plačane obveznosti do organizacij, bank in izvajalcev GJS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Tekoče plačevanje obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

02001 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
Vrednost: 3.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani so stroški obresti za deponiranje sredstev pri Banki Slovenije, ki vodi EZR Občine Križevci. Sredstva so
planirana tudi za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, kar za občino opravlja Uprava RS za
javna plačila Murska Sobota.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta.

02002 - PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV
Vrednost: 600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za plačilo provizije za pobiranje okoljske takse na območju občine Križevci, ki se plačuje izvajalcu GJS
JP Prlekija Ljutomer d.d..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Stran 29 od 111

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija v preteklih letih.

0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 5.030 €
Opis glavnega programa
Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini
Križevci ter delovno področje notranjega nadzora javne porabe skozi revizijo poslovanja z javnimi sredstvi občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s
pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in
morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. Cilj je neodvisno in nepristransko preverjanje
poslovanja in svetovanje, s ciljem izboljšanja poslovanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor sprejme program dela za tekoče leto. V okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor na razpolaganjem
s premoženjem Občine Križevci, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje
finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje
načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 5.030 €
Opis podprograma
Podprogram vsebuje nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in plačilo materialnih stroškov ter notranje
revidiranje poslovanja občine z zunanjimi izvajalci.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju , Zakon o uravnoteženju javnih
financ, Statut Občine Križevci, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci, Odlok o proračunu občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter popravljalnimi ukrepi
prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju, dolgoročni cilj notranjega revidiranja pa je neodvisno in
nepristransko preverjanje poslovanja z namenom izboljšanja poslovanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora in
notranje revizije.
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2000 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 5.030 €

02003 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Vrednost: 2.830 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, sredstva za izobraževanje.
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta, ki ju predloži županu. Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor proračuna in zaključnega
računa proračuna občine ter nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev
(javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
O svojem delu mora županu in občinskemu svetu posredovati tudi letno poročilo za preteklo leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plan dela NO in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.

02004 - STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE PRORAČUNA OBČINE
Vrednost: 2.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotovitev sredstev za plačilo izvedbe notranje revizije poslovanja občine za leto 2021, ki jo mora občina Križevci
na podlagi 100. člena zakona o javnih financah zagotavljati vsako leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Vrednost: 28.070 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema vodenje kadrovskih zadev, obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč
izvedbo protokolarnih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Križevci.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 28.070 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilj je uspešno informirana javnost, kvalitetna izvedba dogodkov, zagotavljanje sredstev za pravno
zastopanje občine in zagotavljanje sredstev za razpolaganje z občinskim premoženjem.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljeni v okviru dolgoročnega cilja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Vrednost: 5.150 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje objave občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin in spletni strani Lex Localis,
izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine ter obveščanje javnosti preko javnih medijev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine, objava predpisov v uradnih glasilih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 64.102 €

04002 - OBJAVE
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena objavi sprejetih občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklih let.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

04001 - IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI OBČINE
Vrednost: 3.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki načrtujemo sredstva za vzdrževanje spletne strani občine (zakup prostora na strežniku, najem
domene, vzdrževanje spletne strani).
Zajeti so tudi stroški objave v katalogu informacij javnega značaja na spletni strani Lex localis.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 18.700 €
Opis podprograma
Izvedba protokolarnih dogodkov zajema pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih
izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo proslav in ostalih prireditev ter srečanj na ravni občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi.

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 64.102 €

04003 - STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN DRŽAVNIH
PRAZNIKOV
Vrednost: 14.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri organizaciji in izvedbi prireditev, ki so občinskega
pomena. Gre za stroške proslav ob državnih praznikih (slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan
državnosti in dan samostojnosti in enotnosti) ter stroške praznovanja občinskega praznika Občine Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta. Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Križevci
Stran 33 od 111

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN
Vrednost: 48.320 €

01008 - POKROVITELJSTVA OBČINE
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokroviteljstva občine/župana na tradicionalnih in protokolarnih dogodkih, ki so
posebnega pomena za kraj in niso vključena v redno sofinanciranje dogodov oz. prireditev. Pokroviteljska sredstva
se dodeljujejo na osnovi donatorske pogodbe. Kriteriji in merila glede višine sredstev so v pristojnosti župana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklih let.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 4.220 €
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stvarnopravni zakonik
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi organi ter zagotavljanje
sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pravno zastopanje je odvisno od primerov, ki se bodo pojavili v planiranem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

04004 - IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE
Vrednost: 4.220 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za izvršbe in druge sodne stroške, sredstva za odvetnike in notarje v zadevah, kjer občina ne
more samostojno nastopati, ampak mora za to pooblastiti odvetnika oz. v zemljiško knjižnih zadevah notarja.
Občina Križevci ima tudi sklenjeno pogodbo pri Zavarovalnici Arag za zavarovanje pravne zaščite.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 334.070 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje nevladnih institucij, zvez in združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin, sredstva za dejavnost uprave in ožjih delov občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Križevci priprava podlag za strokovno
in kvalitetno vodenje nalog v občini , z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Kakovostna izvedba upravnih , pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Vrednost: 7.840 €
Opis glavnega programa
Na programu so planirana sredstva za nacionalna združenja lokalnih skupnosti, povezovanja lokalnih skupnosti,
delovanja ožjih delov občin ter delovanje zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag ter učinkovito sodelovanje z drugimi
organi, institucijami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovanje in vključevanje v delo Združenja občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije ter sodelovanje z
drugimi občinami.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Vrednost: 1.100 €
Opis podprograma
V Sloveniji delujeta dve nevladni instituciji lokalne samouprave (Skupnost občine Slovenije, Združenje občin
Slovenije). Občina Križevci deluje in uveljavlja svoje interese preko obeh združenj .

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Statut Občine Križevci

Stran 35 od 111

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država-občina.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 64.102 €

06006 - DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH
SKUPNOSTI
Vrednost: 1.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci je članica Združenja občin Slovenije in združenja Skupnosti občin Slovenije. V proračunu se
zagotavljajo sredstva za plačilo letne članarine obeh združenj. Kot člani smo deležni ugodnih cen raznih
izobraževanj in primerov dobre prakse, ugodnosti pri reševanju odprtih vprašanj delovanja lokalnih skupnosti..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Sklepi občinskega sveta o članstvu.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
Vrednost: 6.740 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje druge oblike povezovanja občin v okviru regije.

Zakonske in druge pravne podlage
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o regionalnih razvojnih programih, Zakon o lokalni
samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Učinkovito črpanje evropskih (strukturni in kohezijski skladi ) in drugih sredstev, zmanjšanje razvojnega zaostanka
regije.
Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na
podlagi izvedenih projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije . Kazalec uspešnosti bo učinkovitost črpanja
evropskih in drugih sredstev, aktivno sodelovanje z RRA Mura
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1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 64.102 €

06007 - POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI
Vrednost: 6.740 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Župan in občinska uprava vsako leto organizira strokovno ekskurzijo v eno od slovenskih občin, kjer si ogledamo
primere dobre prakse pri črpanju sredstev za razne investicije, spoznavanje delovanja drugih občin z namenom še
učinkovitejšega delovanja naše občine, prav tako pa se seznanimo tudi z delovanjem državnih institucij, s katerimi
se srečujejo pri svojem delu.
Na podlagi sklepa Skupščine PRA giz občine ustanoviteljice plačujejo članarino v višini 0,5 € na prebivalca ter
stroške delovanja oz vodenja projektov .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 326.230 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in medobčinskega inšpektorata.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, varnost pri delu in zagotovitev materialnih pogojev za delo, strokovno
opravljanje nalog za dosego tega cilja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi za doseganje zastavljenih ciljev ter strokovno
izvedene naloge občinske uprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave
Vrednost: 263.890 €
Opis podprograma
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške in stroške počitniške
dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Uredba o
upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski
odloki, interni akti in pravilniki
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

06001 - PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
Vrednost: 180.150 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust,
povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov na plače, sredstva za povečan obseg dela,
premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. Za delo v občinski upravi je v Aktu o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Križevci na dan 31.12.2021 sistemiziranih 7 delovnih mest
in sicer 6 delovnih mest za nedoločen čas ter 1 delovno mesto za določen čas.
Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, s 1.12.2021 dva zaposlena napredujeta za
dva plačilna razreda, en zaposleni pa za en plačilni razred. Načrtuje se tudi zaposlitev javnega delavca na delovno
mesto komunalnega delavca za obdobje 5 mesecev (ko mu preneha status javnega delavca).
Osnova za izračun stroškov plač predstavlja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni
sektor, Podzakonski akti (zlasti Uredba o napredovanjih javnih uslužbencev v plačne razrede), Dogovor o plačah in
drugih stroških dela v javnem sektorju, Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred .
Višina planiranih sredstev za plače delavcev občinske uprave je usklajena s Predlogom kadrovskega načrta, ki je v
prilogi proračuna sestavni del proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom, veljavno zakonodajo in
navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače.

06003 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE
Vrednost: 44.040 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni na nemoteno
delo občinske uprave, občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in podžupana. Gre za izdatke za nabavo
pisarniškega materiala, računalniških storitev, strokovne literature, telekomunikacijskih storitev,drobnega
inventarja, poštnih storitev, ogrevanja, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čiščenje poslovnih prostorov, strokovne
literature, gorivo za službeno vozilo, prevozne stroške, vzdrževanje službenega vozila, zavarovanje vozila,
vzdrževanje računalniške in programske opreme, izobraževanje zaposlenih , stroškov praktikantov in drugih
operativnih odhodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklega leta.
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6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Vrednost: 42.700 €

06008 - SREDSTVA ZA PLAČE INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI
Vrednost: 39.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medobčinski inšpektorat predstavlja na osnovi sprejetega Odloka skupno službo občine za opravljanje posameznih
nalog občinske uprave. Naloge delodajalca opravlja sedežna 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.
Zagotavljajo se sredstva za šest javnih uslužbencev (inšpektor in štirje redarji ter administrator). Pri stroških čistilni
material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče
vzdrževanje poslovnih objektov je predviden strošek za 80m2, kar pomeni dve manjši in eno večjo pisarno na
sedežu Medobčinskega inšpektorata in redarstva in predstavlja 10% skupnih stroškov zgradbe, v kateri je sedež
organa.
Po preteku proračunskega leta, vsaka občina ustanoviteljica skupne službe, pošlje Ministrstvu za notranje zadeve za
preteklo leto poročilo in hkrati zahtevek za sofinanciranje dela stroškov. Občina je do sredstev upravičena v višini
30% v prejšnjem letu realiziranih odhodkov za financiranje skupnih občinskih uprav za plače in druge izdatke ter
prispevke delodajalca zaposlenih, z najmanj eno nalogo, povečani za 20%.. Za vsako dodatno nalogo se
sofinanciranje poveča za pet odstotnih točk.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vrednost: 62.340 €
Opis podprograma
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema tekoče in
investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakup opreme nakup prevoznih sredstev, plačilo najemnin za upravne
prostore, investicije v upravne prostore.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon
o izvrševanju proračuna RS, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnava na
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je
tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije, je
potrebna postopna zamenjava računalniške opreme ter pisarniškega pohištva, da bo občinska uprava lahko
nemoteno delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov ter organom občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

06005 - TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH
PROSTOROV
Vrednost: 52.640 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- v okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup
računalniške in programske opreme.
-Z operacijo FKÜPER za boljše okolje rešujemo in nagovarjamo številne izzive iz SLR LAS Prlekija za obdobje
2014-2020, najbolj pa izzive na področju varovanja okolja in ohranjanja narave. Tako z operacijo spodbujamo
uporabo obnovljivih virov energije ter učinkovito rabo energije, prav tako skrbimo za osveščanje o pomenu
varovanja okolja med vsemi generacijami, predvsem pa med osnovnošolskimi otroki.
Vodilni partner je občina Križevci, k sodelovanju pa smo povabili še druge partnerje, ki bodo ozaveščali na
področju varovanja okolja in ohranjanja narave.
Glavni cilj operacije je varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri. Vse aktivnosti operacije so tako
naravnane k temu, da spodbujajo prebivalce območja LAS Prlekija k skrbi za boljše okolje ter k uporabi obnovljivih
virov energije. V sklopu operacije bomo tako izvedli en pilotni projekt s področja uporabe obnovljivih virov
energije. V stavbi občine Križevci, ki se med drugim uporablja tudi kot kulturna dvorana, bomo obstoječo
peč na fosilna goriva zamenjali s toplotno črpalko. Vrednost investicije znaša 51.136 € (lastni delež občine
Križevci je 17.604 €, sofinancerski delež pa 33.532 €).
Izvedena naložba bo dolgotrajno prispevala k varovanju okolja, saj se bo zmanjšala uporaba fosilnih goriv in
posledično onesnaženost okolja. Celotno investicijo bomo tudi primerno nadzorovali in usmerjali, za kar bo
odgovoren partner M-Energetika, ki ima relevantne izkušnje z imenovanega področja. Pilotni projekt bo prav tako
pomemben primer dobre prakse in izhodišče, s katerim bomo tudi druge občine iz območja LAS Prlekija spodbujali
k vpeljevanju podobnih rešitev s področja uporabe obnovljivih virov energije. V ta namen bomo, na podlagi
izvedene investicije, pripravili za eno javno stavbo v vsaki občini idejno zasnovo, ki bo vsebovala predlog in
finančne okvirje za izvedbo investicij v OVE (in URE) v občinskih oz. drugih javnih stavbah. Tak dokument oz.
idejna zasnova, ki jo bomo predali vsem občinam iz območja LAS Prlekija, bo prispevala k vsesplošnemu
osveščanju o pomembnosti uporabe obnovljivih virov energije, prav tako bo dokument pomembno orodje za
spodbujanje varovanja okolja. Za pripravo dokumenta bosta odgovorna partnerja LEA Pomurje in M-Energetika.
Naša najpomembnejša ciljna skupina pa bodo osnovnošolski otroci oz. same osnovne šole iz območja LAS Prlekija.
Na osnovnih šolah bomo izvedli po eno delavnico na temo energetskega opismenjevanja, v sklopu katere bomo
otrokom na razumljiv način predstavili primere učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter posledično
varovanja okolja. V ta namen bomo pripravili tudi zanimivo gradivo za otroke. Da bodo znanje o uporabi
obnovljivih virov in o varovanju okolja čim bolj utrdili, pa bomo pripravili tudi zanimive energetske kartončke z
ilustracijami, ki bodo vsebovali najpomembnejše napotke za varovanje okolja in uporabo obnovljivih virov energije.
Kartončki bodo na voljo na vsaki vključeni osnovni šoli.
Partnerji operacije bodo enakovredno prispevali k uresničevanju rezultatov in ciljev operacije. Vodilni partner
občina Križevci bo z investicijo pomembno prispeval k doseganju zastavljenih kazalnikov, pri čemer bo imel
strokovno pomoč partnerja M-Energetika, ki ima relevantne izkušnje na imenovanem področju. Partner LEA
Pomurje bo s svojim strokovnim imel vodilni vlogo pri pripravi idejnih zasnov zamenjav ogrevalnih sistemov za
javne stavbe v občinah LAS Prlekija. Partner RIS Dvorec Rakičan bo prevzel aktivnost 4 v okviru operacije, in sicer
izvedbo delavnic na osnovnih šolah, prav tako bo skupaj z vodilnim partnerjem skrbel za nemoteno izvedbo
operacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0001, OB166-21-0003
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta in ocenjeni stroški.
-Vrednost projekta FKÜPER.
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06012 - OBČINSKA BLAGAJNA
Vrednost: 6.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z marcem 2016 lahko občani občine Križevci lahko na blagajni Deželne banke plačujejo nekatere položnice brez
provizije. V letu 2022 ostaja nadomestilo provizije v višini 0,75 € za plačilo naslednjih položnic:
- Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. (stroški odvoza odpadkov),
- Občina Križevci (NUSZ, upravne takse, komunalni prispevek, globe za prekrške.)
- Javno podjetje Prlekija d.o.o. (str. porabljene vode)
-Pogrebno podjetje Bratuša Dušan (najemnina za grobove)
-Osnovna šola Križevci
-Glasbena šola Ljutomer
-prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje za kmete
- plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja pri zavarovalnicah Adriatic Slovenica, d.d., Triglav zdravstvena
zavarovalnica, d.d., Vzajemna d.v.z.
-plačilo električne energije pri različnih ponudnikih,
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pogodba z Deželno banko Slovenije.

6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Vrednost: 42.700 €

06009 - TEKOČI IN INVESTIC. ODHODKI
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov za nakup strojne in programske računalniške opreme
za delovanje medobčinskega inšpektorata.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0061
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letni plan

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 109.970 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja ter ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število
nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in
druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Zviševanje ravni reševalnih storitev s krajšanjem odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in opremljenosti,
izboljševanje sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti, zviševanje ravni odpornosti in
pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih
posledic teh nesreč, ter hitra vzpostavitev pogojev za normalno življenje ljudi po nesrečah.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 109.970 €
Opis glavnega programa
Glavni progam vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa
varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in
materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. Sestavni del tega
cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah
nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne dobrine ter okolje pred uničenjem,
poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zviševanje ravni reševalnih storitev s krajšanjem odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in opremljenosti,
izboljševanje sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti, zviševanje ravni odpornosti in
pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih
posledic teh nesreč ter hitra vzpostavitev pogojev za normalno življenje ljudi po nesrečah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno opremiti službe in pripadnike enot CZ, ohranjati oz. izboljševati požarno pokritje območja občine,
opremljanje gasilskih enot, usposabljanje in izobraževanje operativnih gasilcev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 4.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in
opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč
in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč...
Občina samostojno organizira ter vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju, ocenjuje škodo kot tudi
odpravlja posledice nesreč. Program Civilna zaščita in protipožarna varnost v proračunu zajema sredstva, ki so
potrebna za delovanje enot zaščite in reševanja in delovanje gasilskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o Rdečem križu, Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja
in alarmiranja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Odredba o merilih za organiziranje in
opremljanje Civilne zaščite, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite,
Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah, Navodilo o pripravi ocen ogroženosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite, reševanja in pomoči
kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Stran 42 od 111

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Občina izvaja spremljanje nevarnosti in obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov,
razvijanje osebne in vzajemne zaščite-organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za
zaščito, reševanje in pomoč

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

07001 - USPOSABLJANJE IN DELOVANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena usposabljanju društev in drugih organizacij Civilne zaščite in sicer za pokrivanje stroškov,
nastalih pri vajah in tekmovanjih ter pri reševanju na vodi ali z vode, urejanju in vzdrževanju sredstev za alarmiranje
ter pokrivanje stroškov vaj s področja CZ, morebitno refundacijo ob izostanku z dela.
Sredstva so namenjena tudi za nakup opreme in zaščitnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

07002 - OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE
Vrednost: 3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za opremljanje enot in služb CZ in sicer za nabavo opreme za izvajanje intervencij ob
naravnih in drugih nesrečah (nabavo potopnih črpalk in črpalk za poplavno vodo, protipoplavnih vreč, osebne in
skupne zaščitne opreme za reševalne enote...), ter za vzdrževanje opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0003
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 105.470 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje stroške za delovanje Občinske gasilske zveze, dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v
občini, zavarovanje gasilcev, izobraževanje gasilcev, intervencije in rezerve, vzdrževanje gasilske opreme,
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme iz požarne takse,
preventivne vsebine in prireditve.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba
o požarni taksi, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in
reševanja na operativne gasilske enote, Pravilnik o požarnem varovanju, Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev

Stran 43 od 111

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestavov CZ, enakovreden in enakomeren razvoj in opremljanje
gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot
v občini Križevci in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilsko reševalne tehnike, izobraževanje in usposabljanje
pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v Občini Križevci.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

07003 - DELOVANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE
Vrednost: 63.170 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-sredstva za delovanje občinske gasilske zveze Križevci,
-dejavnost prostovoljnih gasilskih društev -tehnični pregledi vozil, vozil, registracije, gorivo,
mazivo,vzdrževanje vozil, ogrevanje prostorov in operativno pripravljenost,
-sredstva za nezgodno zavarovanje članstva in operativnih enot za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni,zavarovanja gasilskih vaj med letom, kjer se zavaruje odgovornost,
- stroški zdravniških pregledov,
-usposabljanje in izobraževanje operativnih članov PGD za nosilce posamezne specialnosti ( nosilcev izoliranih
dihalnih aparatov, mentorjev mladine, sodnikov gasilsko športnih disciplin, poveljnikov PGD, tehničnih
reševalcev), izvajanje vaj, sodelovanje na regijskih in državnih tekmovanjih, izobraževanje in delovanje članic in
veteranov, izvedba tabora Mladi gasilec in gasilskega kviza za mladino.
-sredstva za intervencije-nadomestila za stroške PGD ob požarih in intervencijah v primeru naravnih in drugih
nesreč, nadomestilo uničene in poškodovane opreme, polnjenje gasilnikov, dihalnih aparatov, ki se porabijo na
intervencijah in na vajah, okvar gasilske tehnike, popravila vozil, pokrivanje neplaniranih stroškov v povezavi z
opravljanjem javne gasilske službe
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
pogodba

07005 - SOF. NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA
TAKSA)
Vrednost: 9.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno opremo, motorne brizgalne, dihalne aparate,
gasilske cevi in različno gasilsko opremo ob sofinanciranju PGD. Gre za namenska sredstva požarne takse, za katero
je oblikovan poseben sklad.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0004
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

Stran 44 od 111

07007 - INVESTICIJE IN INVESTI. VZDRŽEVANJE GASILSKIH
DOMOV
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vaško gasilski domovi imajo poleg orodišča, kjer je shranjena oprema za zaščito in reševanje še druge prostore, ki
služijo za druženje vaščanov, športne aktivnosti mladih zlasti v zimskem času, delovanje kulturnih društev. Z
določeno stopnjo sofinanciranja naštetih dejavnosti s strani občine, se razbremenijo proračuni PGD, ki morajo
skrbeti še za vozila, opremo in strokovno usposobljenost svojih kadrov za opravljanje javne gasilske službe v občini
Križevci.
Tako se z rednim vzdrževanjem zgradb ustvarjajo kakovostnejši prostorski pogoji za vadbo, druženje, vaje,
prireditve in družabne dogodke za vse generacije prebivalstva. Vzpodbujajo se kulturni, športni in drugi potenciali
med vaščani. Izboljša se izgled zgradb in okolice in s tem večja turistična privlačnost. Po drugi strani se zmanjšajo
stroški ogrevanja vaško gasilskih domov zlasti v zimskem času.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0005
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

07008 - INVESTICIJE V GASILSTVU
Vrednost: 22.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža nabave vozil PGD po planu OGZ Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0006
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 300 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 300 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Udeleženci
cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude
posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnin. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh
udeležencev v prometu.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč s smrtnim izidom
in težjimi poškodbami. Med te cilje spada tudi izobraževanje učencev osnovne šole za večjo varnost v cestnem
prometu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Stran 45 od 111

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost
Vrednost: 300 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Statut Občine Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

08001 - DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU
Vrednost: 300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški zajemajo aktivnosti v okviru programa (sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo, aktivnosti na prvi in zadnji
šolski dan, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, varna pot v šolo. prostovoljna prometna
služba itd.), program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, JUMICAR, Stopimo iz teme-Bodi preViden,
Bistro glavo varuje čelada...)...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Vrednost: 33.100 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov na trgu dela s programi javnih del, ki zahtevajo različna znanja in
delovne sposobnosti, ima občina Križevci namen vzpodbujati posamezne občane, da se vključijo vanje in da
ponovno pridobijo delovne sposobnosti in delovne navade ali da se na podlagi razvojnih potreb in programov občine
vključijo v njihovo izvajanje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja
Vrednost: 33.100 €
Opis glavnega programa
Program Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov-javnih del na področjih, ki se financirajo iz
občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).
Stran 46 od 111

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb in
spodbujanje razvoja novih delovnih mest z vključevanjem v programe, ki bi to lahko omogočili.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 - Povečanje zaposljivosti
Vrednost: 33.100 €
Opis podprograma
Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske
prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilnik o financiranju javnih del, Javni razpis
Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
znižanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb, vključevanje brezposelnih v javna dela
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

10001 - LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI
Vrednost: 33.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik je občina Križevci, izvajalci pa so poleg
občine tudi drugi izvajalci (zavodi in druge organizacije), ki vključujejo občane iz območja občine Križevci in
izpolnjujejo pogoje za vključitev v posamezne odobrene programe. S programi , objavljenimi na spletni strani
Zavoda RS za zaposlovanje se občina ali zavodi prijavijo na razpis. Če je program s sklepom odobren, zavod sam
določi ustrezne kandidate, ker le ti morajo izpolnjevati določene pogoje. Izvajalec tako lahko izbira med tistimi , ki
jih ponudi Zavod.
V letu 2022 bo občina sofinancirala naslednje programe:
1. Izvajalec OŠ Križevci - Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom v vrtcu ter program informiranje v šoli skupaj dva javna delavca - 8.000 eur
2. Za program komunalna dela v občini so planirana sredstva za dva delavca z II. stopnjo izobrazbe, ki bi bila
vključena v program javnih del od meseca marca do meseca oktobra 2022 - 22.000 € (od tega se planira
sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje v višini 13.000 € oz. odvisno od pogojev, ki jih bo za sofinanciranje javnih
del v letu 2022 določil Zavod )
3.Izvajalec Center za socialno delo Ljutomer -Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin
Program je namenjen otrokom, osnovnošolcem, ki imajo v okviru svojih družin slabše razvojne možnosti ter slabe
vzgojne spodbude, katerih posledice se kažejo v čustvenih, storilnostnih, pa tudi v vedenjskih težavah otrok. V
program bo predvidoma vključenih 6-7 družin. Udeleženec bo obiskoval družine na njihovih domovih, vedno ob
istem času. Pomagal bo otrokom pri učenju, pri koristni izrabi prostega časa, staršem pa pomagal pri vzgoji otrok.
Za zaposlitev invalidne osebe se planira strošek v višini 2.950 eur.

Stran 47 od 111

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Razpis javnih del 2022

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 91.504 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, predvsem program reforme
kmetijstva in živilstva, znotraj tega pa predvsem razvoj in prilagajanje podeželskih območij, prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo. Ukrepi so naravnani k povečanju
konkurenčnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine ter zdravstvenemu
varstvu rastlin in živali.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine, bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in
boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov, spodbujanje ekološkega kmetovanja in s tem naravne pridelave
hrane tako za nadaljnjo prodajo, kot za samooskrbo, prodaja teh pridelkov domačim uporabnikom na lokalni tržnici,
zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva, razvoj podeželja in vzpodbujanje delovanja neprofitnih organizacij.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 74.920 €
Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in
prilagajanje podeželskih območij, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost podeželja, spodbuja trajnostni
razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive
kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na
podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije CLLD.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Ohranjanje dejavnosti društev, delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev, vzdrževanje poljskih poti in
odvodnih kanalov, partnerstvo občine v projektih LAS Prlekija

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
/
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vrednost: 44.920 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega
pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...) podpore
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze),

Stran 48 od 111

Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

11003 - PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV IN ZVEZ V KMETIJSTVU
Vrednost: 7.870 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje društev s področja kmetijstva in strokovno izobraževanje s področja kmetijstva,
ki ga izvajajo društva. Sredstva se razdelijo enkrat letno na podlagi javnega razpisa, financirajo pa se kmetijska
društva iz Občine Križevci in iz ostalih občin, katerih člani so tudi iz Občine Križevci in ki izvajajo svoje programe
tudi v naši občini. Namen sofinanciranja je motivirati civilno iniciativo na posameznih področjih kmetijske
dejavnosti, izboljšati informiranost, dvigniti strokovno izobraževalni nivo kmetov in spodbujati interesno
povezanost v posameznih panogah, s končnim ciljem pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju Občine
Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

11004 - DRUGI UKREPI V KMETIJSTVU
Vrednost: 37.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema naslednje ukrepe:
- Ukrep: zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu -Namen ukrepa je povečati višji nivo strokovne
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu pri optimiziranju vnosa hranil v
zemljo ter posledično zmanjšanje tveganja preobremenjevanja njivskih površin zaradi prekomernega gnojenja z
umetnimi ali organskimi gnojili.
Pomoč se v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Križevci (Ur. list RS, št. 102/2007) dodeli izvajalcu izobraževanja, ki izvaja dejavnosti tehnične podpore in
je za to ustrezno registriran ter zagotavlja, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju
občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. -6.000 €
-Za ostale ukrepe, ki jih bo Odbor za kmetijstvo dodatno vključil v Pravilnik o dodeljevanju pomoči je namenjenih
7.000 € (za pomoč dopolnilni dejavnosti na kmetiji, razplod ljutomerskega kasača...)
-stroški oglaševanja v javnih medijih -300 €
-urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov med kmetijskimi zemljišči. V zadnjih letih ugotavljamo,
da se pojavljajo vedno večji problemi pri vzdrževanju te infrastrukture, kar otežuje dostopnost do kmetijskih
zemljišč in njihovo obdelavo - 21.000 €
-za izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju
severovzhodne Slovenije Občina Križevci sklene pogodbo o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z
letali, z Letalskim centrom Maribor-2.700 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pogodbe, Pravilnik, razpisi,
Stran 49 od 111

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga
Vrednost: 30.000 €
Opis podprograma
Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

11002 - NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje zavarovalnih premij - 15.000 €
Zaradi neugodnih vremenskih razmer in pogostosti pojava vremenskih negativnih pojavov v zadnjem obdobju, ki
povzročijo veliko škodo kmetijskim pridelovalcem (toča, neurja ) se predlaga sofinanciranje zavarovalnih premij.
Namen sofinanciranja zavarovalnih premij je spodbujanje kmetijskih pridelovalcev, da zavarujejo svojo proizvodnjo
pred posledicami naravnih nesreč in v primeru le teh zmanjšajo negativne ekonomske učinke. Za dodelitev tovrstnih
pomoči se pripravlja Pravilnik o dodeljevanju pomoči, ki ga potrdi MKGP.
Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal - 15.000 €
Zaradi ohranjanja oziroma povečevanje rodovitnosti tal se predlaga sofinanciranje zmanjševanja kislosti tal oziroma
kalcifikacija zemlje.
Visoka kislost tal na območju Občine Križevci ima neugodne vplive na pridelavo kmetijskih rastlin. Podpora je
zaradi tega namenjena zmanjševanju kislosti tal in s tem ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti kmetijskih
zemljišč.. Za dodelitev tovrstnih pomoči se pripravlja pravilnik o dodeljevanju pomoči po Uredbi Komisije (EU)
št.: 1408/2013 za ukrep de minimis, ki ga potrdi MKGP in EU Komisija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 5.584 €
Opis glavnega programa
Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje
zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
optimalna skrb za zapuščene živali , trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Stran 50 od 111

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 5.584 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje zavetišč za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon zaščiti živali
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila kotitev potepuških živali (sterilizacija), zmanjšanje števila potepuških
živali
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

11011 - STROŠKI ZAVETIŠČ IN DRUGI STROŠKI ZAPUŠČENIH ŽIVALI
Vrednost: 4.454 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Na podlagi Zakona o zaščiti živali, je Občina Križevci sklenila Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in
namestitve zapuščenih živali z Zavetiščem za živali Mala Hiša v Moravskih Toplicah, ki zagotavlja vso oskrbo
zapuščenim malim živalim na območju Občine Križevci.
V primeru najdene živali najditelj obvesti občino. Sprva se poskuša najti lastnik najdene živali. Če skrbnik živali ni
znan oziroma ga ni mogoče ugotoviti, krije stroške oskrbe v zavetišču do 30 dni občina. V kolikor se lastnik živali
najde, krije stroške le-ta. Zapuščeno žival se pravilom namesti v zavetišče, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo.
Ves čas namestitve zavetišče poskuša za najdeno žival poiskati novega lastnika. V kolikor to ni mogoče, se lahko po
preteku 30 dni, odkar je bila žival nameščena v zavetišču, usmrti.
Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena in se izvaja kot javna služba. Ker je vsaka občina dolžna
zagotoviti en boks v zavetišču na vsakih 800 registriranih psov, občina Križevci mesečno plačuje najem enega
boksa. Krijejo pa se tudi stroški za odlov, odvoz, oskrbo in namestitev zapuščene živali .
-Občina Križevci je konec leta 2021 podpisala pogodbo o sofinanciranju zaposlitve dveh oseb na Društvu za zaščito
živali Pomurja za obdobje dveh let. Letni znesek sofinanciranja znaša 953,64 eur.
Zaposleni člani društva delujejo na ozaveščanju, preventivnem delovanju ter pomoči lastnikom, da bo v Pomurju
čim manj zapuščenih živali, da bo vsak lastnik imel toliko živali za kolikor lahko dostojno skrbi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
podpisane pogodbe

11012 - SOF. AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOPODARJENJA Z
DIVJADJO
Vrednost: 1.130 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci določa način in namen
porabe namenskih sredstev posamezne lovske družine za lovišče, ki leži na območju Občine Križevci. Tako se
sredstva koncesijske dajatve, prejete s strani države, porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Stran 51 od 111

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let in odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje o višini koncesijske dajatve.

1104 - Gozdarstvo
Vrednost: 11.000 €
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, izboljšanje možnosti za koriščenje
drugih funkcij gozdov na neškodljiv način
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture, zmanjšanje stroškov rednega
vzdrževanja
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 11.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cesti in druge gozdne infrastrukture (gozdne
vlake)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

11010 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine in so pogoj za sofinanciranje vzdrževanja
gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževanja gozdnih cest vodi zavod za gozdove
RS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
realizacija preteklega leta, pogodba z Ministrstvom, plan dela potrjen s strani Zavoda za gozdove

Stran 52 od 111

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Vrednost: 1.104.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema cestni promet in infrastrukturo, železniško infrastrukturo, letališke in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in
ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje
večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni,
povezovanj obrobnih območij in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 1.104.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in
gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih
cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost
udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, spodbujanje
gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjšanja zastojev v prometu, boljše
medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 112.760 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine...)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest...
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja, tekoče odvijanje cestnega prometa,
povečanje prometne varnosti in pretočnosti
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

13001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN
LOKALNIH CEST IN CESTNE INFRASTRUKTURE
Vrednost: 109.780 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki ga na podlagi pogodbe o
rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih trenutno opravlja podjetje Nograd
Lotmerk, d.o.o., na javnih poteh pa posamezniki na podlagi pogodb - 72.000 €
V okviru sredstev "sredstva za komunalni razvoj vasi" se urejajo odvodni kanali, gramoziranje, košnja bankin,
popravilo propustov na nekategoriziranih cestah in javnih površinah, popravilo jaškov na pločnikih in javnih poteh,
popravilo ograj na mostovih, - 35.000 €
V okviru te postavka so planirana tudi sredstva za vzdrževanje motorne žage, popravila kosilnic, stroški električne
energije v garažah, kjer so deponirane kosilnice in drugo orodje in material, ..-2.780 ,€
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13008 - VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ
Vrednost: 2.980 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V zvezi z vzdrževanje površin v vaškem jedru v Križevcih ter krožišči v Križevcih in Ključarovcih nastajajo tekoči
stroški, kot košnja, škropljenje in gnojenje zelenih površin, urejanje in vzdrževanje nasadov,poraba vode za
zalivanje, stroški zavarovalnih premij za objekte in opremo v vaškem jedru ....
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
ocena realizacije v preteklem letu, pogodba z Zavarovalnico Triglav

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 936.340 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometagrbine...)

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, odlok o občinskih cestah

Stran 54 od 111

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

13005 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH
POTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH
Vrednost: 936.340 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za naslednje investicije:
OB166-18-0006 OBNOVA JP 724 131 V BERKOVCIH do hš. 29
Cesta je v makadamski izvedbi z urejenim odvodnjavanjem z obcestnimi jarki. Je dovozna cesta do ene hiše v
naselju Berkovci v dolžini 551 m. Širina makadamskega cestišča je cca 2,5 m z bankinami. Sama cesta je dobro
vzdrževana, po zimskem času se pojavijo lokalne manjše udarne jame, ki pa se sproti sanirajo z vsakoletnim
navozom drobljenca. Predvidena je razširitev ceste, dvig nivelete, izvedba asfaltnega vozišča v širini 3,5 m in
bankinami minimalne širine 0,5 m. Obnovijo se jarki ter zamenjajo neustrezni in polomljeni prepusti. Ocenjena
vrednost investicije je 212.960 eur.

OB166-19-0015 ASFALTIRANJE DELA JP 724 363 V STARI NOVI VASI, 160 m
Na cesto je neposredno vezanih 6 hiš in je v dolžini 160 metrov asfaltirana, nadaljuje se makadam za dostop do
kmetijskih zemljišč, ter povezava do Bučečovcev preko nivojskega prehoda z železniško progo. Cesta ima po celem
delu asfaltne površine mrežaste razpoke in posedke. Prav tako so na tem delu v celoti uničene bankine,
odvodnjavanje tega odseka je urejeno z obcestnim jarkom. Cesto je potrebno celotno prenoviti, spodnji in zgornji
ustroj ceste z ureditvijo bankin in ureditvijo odvodnega jarka. Ocenjena vrednost investicije je 52.820 eur.
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REKONSTRUKCIJA CEST V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH (OB166-21,0004, OB166-21-0005 in
OB166-21-0006)
Na ulice v novem naselju Križevec je neposredno vezani 58 hišnih številk. Ulice se na koncih stacionaže končajo in
nimajo povezovalne funkcije na druge ulice. V celotni dolžini cest se pojavljajo mrežaste razpoke vozišča ter večji
posedki na mestih, kjer se je pred 18 leti vgrajevala fekalna kanalizacija. Ceste-ulice, so potrebne celotne prenove
spodnjega in zgornjega ustroja ceste brez širjenja vozne površine, z ureditvijo odvajanja površinskih vod s cestišča v
obstoječo meteorno kanalizacijo. V letu 2022 se planira urediti naslednje ceste- JP 724 236 v dolžini 200 m (h.š. 6972), JP 724 237 v dolžini 104 m (h.š. 81-87), in JP 724 235 v dolžini 66 m (140-143). Ocenjena vrednost
rekonstrukcij znaša 127.040 eur.

OB166-17-0013 IZGRADNJA PLOČNIKOV OZ. KOLESARSKE STEZE GRABE-BRANOSLAVCI (do
športnega igrišča na Grabah)-1. faza
Izgradnja kolesarske poti je v fazi projektiranja. Kolesarka pot bi služila kot povezava do naše turistične destinacijeGajševskega jezera. Služila bi tudi kot začetek povezave do Bioterm Mala Nedelja. Izvajala bi se v dveh fazah. V 1.
fazi je predvidena izvedba kolesarske poti na levi strani stacionaže ceste in sicer od križišča Ključarovci-LogarovciGrabe, pa do športnega igrišča na Grabah. Na poti je predvidena izvedba dvoslojnega asfalta v debelini 6+5 dm, z
bankinami na vsaki strani širine minimalno 0,75 m.
Z investicijo bi kandidirali na razpisu Ministrstva za infrastrukturo-sofinanciranje objektov trajnostne mobilnosti.
Ocenjena vrednost 1. faze je 244.500 eur in sicer v letu 2022 v višini 194.500 in dokončanje v letu 2023 v vrednosti
50.000 €
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OB166-20-0021 UREDITEV JP 724 142 NA GRABAH
Gre za dovozno cesto do dveh hiš na Grabah (hš. 6 in 6a) v dolžini70 m. Cesta je v makadamski izvedbi z
odvodnjavanjem na sosednje parcele oz. njive. Širina makadamskega cestišča je cca 2,7 m. Sama cesta je dokaj
vzdrževana, vendar se pojavljajo kolesnice in udarne jame. Planira se cesto ustrezno razširiti, izvedel se bo
enoslojni asfalt v širini 3,5 m z bankinami, uredilo se bo odvodnjavanje preko mulde v celotni dolžini cestišča, ki bi
bila speljana v bližnji jarek ob cesti. Ocenjena vrednost investicije je 19.600 eur.

OB166-18-0005 OBNOVA JP 724 365 V BUČEČOVCIH
Na predmetno cesto je priključenih 12 hiš. Na odseku dolžine 200 m so vidne mrežaste razpoke po celotni dolžini
ceste, na robovih asfalta pa se že vidne močne deformacije z lokalnimi udarnimi jamami. Na celotni dolžini je veliko
prečnih prekopov, ki se tudi posedajo. Cesto je potrebno v celoti sanirati,kar pomeni zamenjavo spodnjega in
zgornjega ustroja ceste. Cesta je trenutno široka 3,0 m. Potrebno bi jo bilo razširiti na 3,5 m vozne površine, zaradi
težkega prometa, kmetijske mehanizacije. Uredile bi se tudi bankine v širini 0,75 m. Odvodnjavanje ceste bi se
izvedlo v že obstoječo meteorno kanalizacijo. Ocenjena vrednost investicije je 192.420 eur

OB166-21-0016 IZGRADNJA JP 724 233 ZA DOSTOP DO NOVIH PARCEL V NOVEM NASELJU V
KRIŽEVCIH
Zaradi zanimanja za gradnjo stanovanjih hiš na novo izmerjenih parcelah št. 558, 558/7 in 558/10 k.o. Križevci ter
27/5 k.o. Boreci, mora Občina Križevci na novo zgraditi cesto, ki pomeni nadaljevanje ceste JP 724 233 v
Križevcih. Predvideva se izgradnja ceste v dolžini 157 m in širine 3,5m, po prenosu lastništva teh parcel na Občino
Križevci. V projekt je vključena tudi izgradnja vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, IKT in javna
razsvetljava. Ocenjena vrednost investicije je 85.000 eur.

Za investicijski nadzor in izdelavo projektne dokumentacije je planiranih 27.000€.
Za odkupe zemljišč in plačilo odškodnin zaradi izgradnje ali rekonstrukcije cest, se planira 25.000 €.

Stran 57 od 111

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0013, OB166-18-0005, OB166-18-0006, OB166-19-0015, OB166-20-0021, OB166-21-0004, OB16621-0005, OB166-21-0006, OB166-21-0016
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
ocenjene vrednosti investicij

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih
podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, ukrepi trajnostne mobilnosti...)
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja
prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, ter
vzdrževanje prometne signalizacije in neprometnih znakov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

13003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA (prometna signalizacija,
železniški prehodi)
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za postavitev manjkajočih prometnih znakov na cestnih površinah, zamenjavo dotrajanih oz.
neustreznih prometnih znakov na območju občine Križevci, barvanje talnih označb...1.000€
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13006 - KATEGORIZACIJA CEST, BANKA C. PODATKOV
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so zagotovljena za redno letno ažuriranje banke cestnih podatkov, ter posredovanje podatkov na Direkcijo
RS za ceste v skladu s predpisano zakonodajo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
pogodba, naročilnica

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 51.900 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje
cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave
zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oz. povečevanje prometne
varnosti z izboljšanjem vidljivosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

13010 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE
RAZSVETLJAVE
Vrednost: 31.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena plačilu električne energije za potrebe javne razsvetljave in osvetlitve prehodov za pešce ter
plačila najemnine za souporabo oporišč za javno razsvetljavo (drogovi, ki so v lasti Elektra Maribor). Vključeno je
tudi plačilo električne energije za razsvetljavo v vaških kapelah v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
ocena realizacije stroškov v preteklih letih

13011 - GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE
RAZSVETLJAVE
Vrednost: 20.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zamenjava svetilk javne razsvetljave na trasi Križevci -Vučja vas
Ob trasi regionalne ceste R1 230 Vučja vas-Križevci je postavljenih 150 svetilk javne razsvetljave, ki na letni ravni
porabijo za približno 21.000 € električne energije. Z zamenjavo svetilk z LED tehnologijo bomo lahko prihranili cca
12.500 € pri porabi električne energije in 2.500 € pri vzdrževanju obstoječih svetilk. V letu 2020 smo zamenjali 50
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svetilk, v letu 2021 še dodatnih 50. Strošek je znašal cca 32.000 €. V naslednjih letih bomo na podlagi prihrankov
lahko zamenjali še ostale svetilke vzdolž regionalne ceste16 in pozneje še znotraj naselij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-20-0003
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
ocena realizacije preteklih let

14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 98.560 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in turistične ponudbe, promocija občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 35.000 €
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 35.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma je:delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje
programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva,
podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere..), zagotavljanje sredstev za kapitalske
naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

Stran 60 od 111

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

14002 - SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi Pravilnika in razpisa občina Križevci spodbuja gospodarski razvoj s krepitvijo malega gospodarstva in
podjetniške iniciative. S tem ukrepom želimo spodbuditi zaposlovanje, samozaposlovanje, začetne investicije in
investicije v razširitev dejavnosti in razvoj ter posledično zniževati socialne transferje.
Upravičenci po tem razpisu so mikro gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
ter samostojni podjetniki (s. p.), ki so zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti, imajo sedež v Občini Križevci in
opravljajo dejavnost na območju Občine Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 35/2013), vsakoletni
razpis

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 63.560 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Izboljšati prepoznavnost občine Križevci, zagotavljanje kvalitetnega življenjskega in bivalnega okolja, ki bo
privlačno lokalnemu prebivalstvu in njegovim obiskovalcem, vzpostaviti tržne poti za prodajo pridelkov, izdelkov in
storitev podeželja, ohraniti kulturno dediščino.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščinepremične in nepremične- in naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke,
razglednice) in dogodke.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
zagotavljanje promocijskega materiala občine, pomoč pri organizaciji zahtevnejših prireditev
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

14001 - DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE (karte, zloženke)
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditev "Žegnanje konjev", "Prleška gibanica" ,
konjske dirke v Križevcih , Miklavževanje v skupni višini 5.000 €
Priprava prleške gibanice prispeva k posebnosti in pestrosti območja, na katerem je prisotna. Kot tradicionalna
lokalna jed si prleška gibanica zasluži svoj praznik ter še večjo prepoznavnost tako v lokalni skupnosti kot tudi širše.
Prireditev je bila prvič izvedena v letu 2014 v okviru projekta Prlekfest. Čeprav je poudarek na prleški gibanici, je
prireditev namenjena širši promociji prleške kulinarike in gastronomske okrepitvi ponudbe. S tem prispevamo k širši
promociji Prlekije, kajti ravno lokalna ponudba navdušuje goste od zunaj, s tem ko daje občutek "pristnosti" in
ohranja značilni karakter lokalnega okolja. Prireditev Prleška gibanica postaja tradicionalna. Z novim pristopom in
vključitvijo pohodništva postaja atraktivna za ljubitelje pohodništva in kulinarike iz cele Slovenije. Prireditev
pomembno prispeva k večanju prepoznavnosti občine Križevci kot razvijajoče se turistične atrakcije, ki ima veliko
pokazati tudi na področju razvoja podeželja, krajine, pokrajine, ne nazadnje tudi prijaznost in dobrosrčnost
prebivalcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 58.560 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih
organizacij( zavod za turizem, turistično informacijski centri) turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev,
razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih
produktov in znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih
produktov (kolesarske poti).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju in razvoju turizma
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
delovanje turističnega društva, privabiti večje število turistov, povečanje prepoznavnosti območja
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

14003 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
Vrednost: 3.510 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Postavka zajema sredstva za zavarovalno premijo prireditvenega šotora in prikolice za prevoz le-tega ter stroške
postavljanja šotora, popravila šotora,zavarovalna premija ...-3.300 €
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-Sredstva za programe pospeševanja turizma, ki jih pripravlja Pomurska turistična zveza in so vezani na celotno
regijo, se v proračunu občine zagotovijo v istem obsegu kot prejšnja leta. Za tekoče leto se sklene aneks k pogodbi.
Sredstva se namenjajo za skupne prodajno-promocijske aktivnosti turistične ponudbe Pomurja -210 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
realizacija preteklih let, Podpisana pogodba s Pomursko turistično zvezo

14004 - UREDITEV GAJŠEVSKEGA JEZERA
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za košnjo in tekoče vzdrževanje že obstoječe infrastrukture na kroni nasipa jezera je planiranih 3.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
realizacija preteklih let,

14006 - PROJEKTI NA PODROČJU TURIZMA
Vrednost: 10.050 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OB166-20-0018 PROMOCIJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA TURIZMA;
akronim:kulTURA=naTURA
Skupaj z občino Veržej kot vodilnim partnerjem ter še ostalimi partnerji Turističnim društvom Veržej in Zavodom
Marianum, smo se prijavi na 5. javni poziv LAS Prlekija. V sklopu projekta je Občina Križevci v letu
2021 kupila info box, ki bo postavljen na zemljišču ob parkirišču pred cerkvijo v letošnjem letu. Preko info boxa se
bodo turisti in domačini seznanili z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi v občini. Gre za nek nadomestek
turistično informacijskega centra, kjer se uporabnik seznani s turistično ponudbo občine. Projekt je sofinanciran iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 70% upravičenih stroškov brez DDV. Vrednost projekta
znaša 12.060,37 eur, od tega mora občina Križevci zagotoviti lastna sredstva v višini 5.140,49 eur, sofinancerski
delež pa znaša 6.919,89 eur. Izven tega projekta mora Občina Križevci zagotoviti še dodatna lastna sredstva v
višini 3.900 eur za vzpostavitev delovanja spletne strani Visit Križevci, ki bo namenjena turistični ponudbi ter
naložitvi vsebine v info box, ter za tisk zloženk oz. brošur za promocijo občine. Projekt se bo v tem delu
nadaljeval v letu 2022. Tudi sofinancerska sredstva bodo nakazana v letu 2022.

OB166-20-0020 - GASTRONOMSKA TRANSVERZALA LAS PRLEKIJA;
akronim:OKUSI PRLEKIJE
Projekt je bil planiran že v letu 2021. Nadaljuje se še v letu 2022.
Septembra 2020 je bila oddana vloga za prijavo operacije na 6. javni poziv LAS Prlekija. Vlagatelj
projekta/operacije je Prleška razvojna agencija giz, občine Apače, Radenci, Gornja Radgona, Veržej, Križevci,
Razkrižje, Ljutomer in Sveti Jurij ob Ščavnici pa so partnerji v projektu. Odločbe še nismo prejeli. Občina
Križevci bo v letu 2022 kupila šotor in izvedela določene aktivnosti in prireditve, zahtevek bo vložen do
konca leta 2022.
Cilji operacije Okusi Prlekije so:
- združiti vodilne ponudnike na območju 10 - 15 "urbanih" naselij LAS Prlekija v enotno platformo "gastronomska
transverzala LAS Prlekija"
- izboljšati poznavanje in vedenje o avtentični gastronomiji na območju LAS Prlekija in
- izboljšati prepoznavnost (gastronomije) LAS Prlekija
Glavne aktivnosti v operaciji Okusi Prlekije so naslednje:
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- vzpostavitev platforme "Gastronomska transverzala LAS Prlekija"
- pregled primerov lokalnih valut
- izvedba delavnic o lokalnih valutah s ciljnimi skupinami ("Klopotec/Vinar" - 1 klopotec = 2
vinarja)
- sestava in sklenitev sporazuma o sodelovanju v gastronomski transverzali LAS Prlekija
Izdelava gastronomskih piramid in usposabljanja:
- izdelava gastronomskih piramid za vsako od osmih občin v LAS Prlekija
- izdelava gastronomske piramide LAS Prlekija
- priprava in tisk kartic z gastronomskimi piramidami (za lokale)
- izvedba delavnic za ponudnike in za aktive kmečkih žena
Priprava skupnih produktov:
- oblikovanje najmanj dveh 5* doživetij v LAS Prlekija
- izbor in podpora vodilnih gastronomskih prireditev v LAS Prlekija
Promocija operacije:
- oglaševanje v socialnih omrežjih
- priprava in tisk publikacije o lokalni valuti "Klopotec/Vinar" (ugodnosti za obiskovalce z "boni")
- promocijski film
Ciljne skupine operacije so:
-ponudniki (včlanjeni v platformo "gastronomska transverzala LAS Prlekija"), uporabniki;
-javni sektor (občine in zavodi, podpisniki sporazuma in nosilci vodilnih gastronomskih prireditev);
Pričakovani cilji/ učinki operacije so naslednji:
-večje sodelovanje ponudnikov, medsebojna podpora
-močnejša povezava med javnim in gospodarskim sektorjem
-vitalnejša lokalna ekonomija
-ohranjanje nesnovne dediščine
-povečanje popularnosti avtentične gastronomije območja LAS Prlekija
Strateški cilj operacije je izboljšanje pogojev za učinkovito delovanje lokalne ekonomije ter spodbujanje in
povezovanje lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu.
Strošek za Občino Križevci znaša 6.149,14 eur, od tega lastna sredstva v višini 1.919,46 eur ter sofinancerski
delež AKTRP v višini 4.229,68 eur.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-20-0018, OB166-20-0020
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

14007 - UREDITEV KAMENŠNICE V KRIŽEVCIH
Vrednost: 42.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VKLJUČITEV KAMEŠNICE V TURISTIČNO PONUDBO PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI;
akronim:PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 2
Tudi s tem projektov smo se prijavili na 5. Javni poziv. Operacija pomeni nadaljevanje celostne ureditve območja
ŠRC Boreci s ciljem uresničiti javni interes po urejeni turistični infrastrukturi, pospešiti razvoj turizma in s
turizmom povezanih storitev in dejavnosti ter s tem zagotoviti uspešen lokalni razvoj, ki temelji na zagotavljanju
visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja in bivalnega okolja. Občina načrtuje izvesti sanacijo in ureditev
opuščene gramoznice Kamešnica in jo oblikovati v prijeten naravni prostor za rekreacijo in sprostitev ter tako
tematsko zaokrožiti ureditev območja Parka doživetij Križevci. Skupaj s partnerji ŠD Križevci in podjetnikom
Gostilna Zorko bodo aktivnosti operacije usmerjene v razvoj programov športnih in rekreativnih aktivnosti, razvoj
dopolnilnih storitev za obiskovalce ter v promocijske in komunikacijske aktivnosti , namenjene podpori trženju
turistične ponudbe parka.
Uredila se bo a potka ob Kamešnici ter namestila urbana oprema(klopi, pontonske ploščadi na vodi), uredil prostor
na brežini in okrog gramoznice kot prijetno sprehajališče, rekreacijski prostor, prostor za počitek in druženje ter za
ribolov. Izvedba bo v čim večji meri izvedena z uporabo naravnih in lokalno dobavljivih materialov.
Večji del projekta je bil izveden konec leta 2021, nadaljuje se v letu 2022.
Skupna vrednost projekta za Občino Križevci je 168.709,71 eur, od tega lastna sredstva v višini 121.844,35 eur ter
sofinancerski delež AKTRP-Program razvoja podeželja -sredstva EU v višini 46.865,35 eur.
Ker so se v projektu izkazale določene pomanjkljivosti, ki jih je bilo potrebno dopolniti, bo potrebno v letu 2022
zagotoviti dodatnih 40.000 eur za dokončanje investicije.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-20-0019
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 149.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine ter dejavnost
ravnanja z vodo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu , Okoljska politika Evropske unije, Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, Operativni program ravnanja z odpadki
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja in izboljšanje pogojev za življenje občank in občanov občine Križevci.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 149.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad
onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
izboljšanje stanja voda, zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki, s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik
ravnanja z odpadki
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, gradnja in vzdrževanje odlagališč, odvoz in ločeno zbiranje
odpadkov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vrednost: 38.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke,sanacije črnih odlagališč,
ureditev ekoloških otokov, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, sofinanciranje zbirno-sortirnega centra.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki CERO Puconci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z
odpadki
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
vzdrževanje in gradnja odlagališč, ureditev ekoloških otokov

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

15001 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV
Vrednost: 37.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Sredstva so namenjena za tekoče obveznosti po Pogodbi o upravljanju odlagališča komunalnih odpadkov
Ljutomer ter naročilo strokovnih podlag čiščenja izcednih vod iz deponije komunalnih odpadkov Ljutomer - 7.500
€
-Na podlagi podpisanega Aneksa V, ki je bil podpisan v letu 2009, občina sofinancira vzdrževanje CERO Puconci.
Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje vodenja proračunskega sklada ( vodenje združenih sredstev za
investicijska vzdrževanja in nove investicije na področju ravnanja z odpadki- 1/2 najemnine iz naslova nepremičnin
in opreme) ter oblikovanje namenskega sklada iz 1/2 prejetih najemnin, ki je namenjen investicijskemu vzdrževanju
nepremičnin in premičnin v CERO Puconci - 30.000 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0033,
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Na podlagi Letnega plana upravljanja odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer, ki ga pripravi izvajalec
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter pridobljene ponudbe za naročilo strokovnih
podlag.
Podpisani aneks k osnovi medobčinski pogodbi iz leta 2009 v zvezi v sofinanciranjem CERO Puconci.

15002 - SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za odvoz komunalnih odpadkov iz ekoloških otokov, odvoz odpadkov, ki se poberejo iz
obcestnih jarkov, ob Gajševskem jezeru, v parku doživetij, vaškem jedru....
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
poraba preteklih let
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 110.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Odlok
gospodarskih javnih službah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Preprečevanje onesnaževanja območja celotne občine in predvsem vodovarstvenega območja s komunalno odpadno
vodo, varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

15004 - IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE
Vrednost: 50.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za:
-za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil s strani izvajalca gospod. javnih služb- 2.500€;
-stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem in izvedba manjkajočih priključkov, so planirani v višini
5.000 €
-sofinanciranje malih čistilnih naprav v Občini Križevci - 3.000 €
Občina Križevci je v letu 2014 sprejela Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v
Občini Križevci. S pravilnikom je določeno sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE.
Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe, s stalnim prebivališčem v občini Križevci in s
prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši ,za katero uveljavljajo subvencijo.
-sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer in GJI odvajanja odpadne vodeskupaj 30.000 €-Gre za namenska sredstva iz naslova najemnine za čiščenje in odvajanje odpadnih voda. Sredstva se
namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov na osnovi plana izvajalca JP Prlekija, ki je potrjen s
strani občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0034, OB166-17-0035, OB166-17-0036
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15008 - SUBVENCIJE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Vrednost: 60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci trenutno na podlagi veljavnega sklepa občinskega sveta Občine Križevci subvencionira 40 % cene
omrežnine nepridobitnim uporabnikom javne službe odvajanja odpadne vode.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Sklep občinskega sveta občine Križevci o višini subvencije, ocenjena realizacija preteklega leta

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Vrednost: 504.965 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje
stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe
s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski program
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
-doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti
občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora
-ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo
ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine
-načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo
in služijo svojemu namenu
-omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z
javnimi koristmi na področju varstva okolja
-dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe
-izboljšanje kvalitete življenja v občini; izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami
in posodobitvami
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 39.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema
gospodarjenja s prostorom in izdelavo prostorskih dokumentov občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena,
določitev pogojev umeščanja objektov v prostor

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta, priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 14.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih
zemljišč in objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16022 - VZPOSTAVITEV IN UREJANJE GEODETSKIH EVIDENC
Vrednost: 14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Zajeti so stroški za zagotavljanje storitev prostorsko informacijskega sistema na internetu Javni prostorsko
informacijski pregledovalnik. Prostorski informacijski sistem občin (PISO) zaposlenim na občini, občanom in
podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence. PISO vključuje paleto
funkcionalnih in vsebinskih sklopov ter aplikativnih rešitev, s pomočjo katerih imajo uporabniki (odvisno od pravic)
vpogled v :
- Evidenca nepremičnin z vrednostmi (REN)
- Centralni register prebivalcev (CRP)
- Gospodarska javna infrastruktura (GJI)
- Prostorske enote (RPE)
- Cestno omrežje z banko cestnih podatkov (BCP)
- Poslovni subjekti (PRS)
- Občinski prostorski načrt z iskanjem (OPN)
- Državni prostorski načrti (DPN)
- Kmetijska zemljišča (GERK, KG)
- Varstvo narave in kulturna dediščina
- Študije ranljivosti okolja
- Hidrografija in geologija
- Komunalna infrastruktura, občinski katastri
- Turistične in druge namenske karte
-Planirani so tudi stroški za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema za zagotavljanje podatkov, ki jih
potrebujemo za izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč.
-Planirani so tudi izdatki za najem modula v zvezi z zagotavljanjem podatkov za izračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
letna pogodba
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16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 25.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje prostorske dokumente občine, urbanistični natečaji
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena, določitev pogojev umeščanja objektov v prostor
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16012 - PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 je bil izdal sklep o pripravi tretjih sprememb OPN Občine Križevci. Izbran je bil tudi izvajalec
priprave sprememb.
V letu 2021 so se 3. spremembe izvajale v manjšem obsegu, ker je bilo potrebno prioritetno narediti 4. spremembe.
Projekt financira DRSI, zaradi ukinjanja nivojskega prehoda v Lukavcih, kjer se bo izvedla nova povezovalna cesta
med Ključarovci in Lukavci ob železniški progi. Ker so zemljišča, po katerih bo potekala povezovalna cesta,
kmetijska zemljišča, vsa dela potekajo v smeri, da se čim prej naredijo 4. spremembe OPN.
V letu 2022 se bodo nadaljevala dela 3. sprememb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 412.565 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti (poslovne in
stanovanjske cone).
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij, poslovnih in stanovanjskih con
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem
obstoječih; izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo, posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem
zmanjševanja vodnih izgub; upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za
rekreacijo; komunalna ureditev novih poslovnih in stanovanjskih con.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 396.950 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Investicija bo izboljšala kvaliteto pitne vode za prebivalce občine Križevci, ki so priključeni na obstoječi javni
vodovodni sistem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16003 - VODOOSKRBA
Vrednost: 296.950 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Na postavki so planirana sredstva za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil in vodenje katastra infrastrukture s
strani izvajalca gospodarskih javnih služb, razna tekoča vzdrževanja hidrantov, pregled hidrantov, storitve, povezane
s C sistemom - 11.750€;
Glede na višino zbrane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, se
sredstva namenjajo za odpravo napak na omrežju, ki se pojavljajo med letom-razna investicijska vzdrževanja in
obnove ter zamenjava hidrantov v višini 10.000 €.
Na nekaterih odsekih je še vodovod z azbestnimi cevmi, ki se morajo zamenjati zaradi dotrajanosti cevi. V letu 2022
se tako planira rekonstrukcija naslednjih vodovodov:
OB166-17-0069 -Povezovalni cevovod od vodohrana Vučja vas-Zasadi - vrednost 34.500 eur;
OB166-20-0005-Izgradnja izgradnja vodovoda v novem naselju v Križevci (hš. 90-134, hš. 120-130 in hš. 104-118)vrednost 86.500 eur,
OB166-21-0011-Rekonstrukcija vodovoda v Križevcih, (hš. 41-64 a)- vrednost 54.000 eur;
OB166-21-0012 Rekonstrukcija vodovoda v Iljaševcih,(hš. 1-5a) - vrednost 28.000 eur;
( hš. 87-89) - vrednost 22.000 eur;
OB166-21-0014 Rekonstrukcija vodovoda v Bučečovcih, (hš. 34-37) - vrednost 15.000 eur;
OB166-21-0015 Izgradnja vodovoda v Bučečovcih, hš. (44 in 45) - vrednost 7.200 eur.
Za investicijski nadzor in izdelavo projektne dokumentacije je planiranih 8.000 €.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0069,OB166-20-0005, OB166-21-0011, OB166-21-0012, OB166-21-0013,OB166-21-0014 in
OB166-21-0015
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

16013 - SUBVENCIONIRANJE CENE OSKRBE S PITNO VODO
Vrednost: 100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi povečanja vrednosti infrastrukture in s tem posledično višjega zneska plačila omrežnine pri uporabnikih,
občina trenutno na podlagi veljavnega sklepa občinskega sveta Občine Križevci subvencionira 40 % cene
omrežnine nepridobitnim uporabnikom javne službe oskrbe s pitno vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 7.025 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda ...
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16002 - VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE
Vrednost: 7.025 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 smo konec leta pristopili k pripravi idejne zasnove in izdelavi dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za sanacijo mrliške vežice.V naslednjih letih je predvidena zamenjava stavbnega pohištva,
obnova kuhinje in sanitarij, ureditev ogrevanja in hlajenja prostorov. Pred vežico se predvideva tudi postavitev
nadstrešnice. Stroški izdelave dokumentacije se planirajo v višini 7.000 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
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16039003 - Objekti za rekreacijo
Vrednost: 6.590 €
Opis podprograma
Zajeto je upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi...), gradnja in
investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16021 - UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI
Vrednost: 6.590 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za košnjo, dognojevanje in ostalo tekoče vzdrževanje, vzdrževanju in popravilu
vadbenih elementov, zavarovanje objektov in opreme...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

16039004 - Praznično urejanje naselij
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
Program zajema praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16019 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za novoletno okrasitev v središču Križevec-namestitev in odstranitev
elementov novoletne okrasitve. Sredstva se namenjajo tudi za nabavo zastav.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 43.400 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje neprofitne in profitne stanovanjske izgradnje, vzdrževanje in
posodabljanje obstoječih stanovanj ter spodbude na ostalih programih stanovanjskega področja.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjih z obnovami in posodobitvami;
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
Vrednost: 15.000 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16023 - OPROSTITEV PLAČILA KOM.PRISPEVKA ZA MLADE
DRUŽINE
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Križevci na 23. redni seji dne 12.02.2018, se mladim družinam oprosti
plačilo komunalnega prispevka. Ker je to namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme, je občina dolžna
sredstva nadomestiti iz drugih sredstev občinskega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta, sklep občinskega sveta
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16024 - POMOČ PRI RUŠITVI DOTRAJANIH STANOVANJSKIH
OBJEKTOV
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sprejetega Pravilnika v letu 2020, bo Občina Križevci dodeljevala denarno pomoč pri odstranitvi
objektov in hkratni novogradnji. Namen je spodbujati lastnike k odstranitvi dotrajanih stanovanjskih hiš in
stanovanjskih hiš z gospodarskim poslopjem na območju občine Križevci ob istočasni novogradnji na isti lokaciji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pravilnik o denarni pomoči pri odstranitvi objektov v Občini Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2020)

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Vrednost: 28.400 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, obratovalni stroški, zavarovanje, stroški
upravljanja, vpisa etažne lastnine ter investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj in stanovanj za
socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjih z obnovami in posodobitvami

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16017 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJ NEPROFITNIH NAJEMNIH
STANOVANJ
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Križevci
po planu, ki ga predloži upravljavec stanovanj podjetje KSP Ljutomer d.o.o. (vzdrževalna dela v stanovanjih,
obnove dotrajanih instalacij, ureditev stanovanj po izselitvi najemnikov....). 10.000 eur
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0039
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
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16018 - TEKOČE VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH STANOVANJ
Vrednost: 13.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, stroške upravljanja stanovanj in stroške upravljanja z najemnino,
zavarovanje, manjša vzdrževalna dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Vrednost: 10.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
ureditev premoženjsko-pravnih razmerij glede na dejansko rabo nepremičnin v naravi
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve,
geodetske zadeve, cenitve...)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
evidentiranje, odmere in funkcionalne zaokrožitve zemljišč; ureditev lastniških razmerij na nepremičninah glede na
koriščenje v naravi
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

16009 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne
zadeve, geodetske zadeve)
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za geodetske posnetke in dokumentacijo, izmeritve in parcelacije zemljišč ,cenitve, odškodnine zaradi izpada
prihodka na zemljiščih, kjer poteka izgradnja investicij (vodovod, kanalizacija, ceste) je planiranih 10.000 €.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 1.600 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Glavni program vključuje sredstva za zagotavljanje zakonskih obveznosti občine na področju zdravstvenega
varstva, za investicijska vlaganja v opremo in objekte, financiranje vzdrževanja na področju primernega zdravstva
(Zdravstveni domovi)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zagotavljati sredstva za zdravstveno
zavarovanje in mrliško ogledno službo ter za vzdrževanje zdravstvenih domov
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo
Vrednost: 1.600 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v opremo in objekte, financiranje vzdrževanja na
področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi).
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na
primarni ravni
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Vrednost: 1.600 €
Opis podprograma
Podprogram obsega dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov,
nakup opreme za zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

17001 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD
LJUTOMER
Vrednost: 1.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zdravstveni dom Ljutomer je nosilec osnovne primarne zdravstvene dejavnosti na območju občin Ljutomer,
Križevci, Razkrižje in Veržej, ki z namenom sprotnega vzdrževanja objekta in nabave medicinske opreme,
pripravlja plan vzdrževanja in nabav osnovnih sredstev.
V letu 2022 zdravstveni dom ne planirana novih nabav.
Na postavki so planirana sredstva za najemnino za prostore za fizioterapijo v Biotermah Mala Nedelja. Gre za
prostore v skupni velikosti 114,65 m2, za katere se obračunava najemnina v višini 6 €/m2.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračun temelji na dogovoru med občinami soustanoviteljicami Zdravstvenega doma Ljutomer, ki je bil sklenjen v
letu 2019. Planirana sredstva predstavljajo delež Občine Križevci v višini 19,25 % celotne najemnine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 191.820 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije in druge posebne skupine)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o zavodih, zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine, financiranje javnih zavodov, javnih kulturnih programov,
delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, finančna podpora za razvoj športa, sredstva
za delovanje mladinskih organizacij
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 1.020 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev
in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse postopke je potrebno
dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 1.020 €
Opis podprograma
Nepremična kulturna dediščina zajema izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje
kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine
zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih
obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18021 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV
Vrednost: 1.020 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Planirana so sredstva vasi za obnovo oz. vzdrževanje vaških kapelic v višini 1.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1803 - Programi v kulturi
Vrednost: 143.730 €
Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za knjižničarsko dejavnost , založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko
kulturo in druge programe v kulturi. V proračunu Občine Križevci so zagotovljena sredstva za financiranje javnega
zavoda, javnih kulturnih programov in delovanje Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete
izvajanja kulturnih dejavnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja. Kazalci uspešnosti so število in obseg programov in
projektov, njihova raznovrstnost, število obiskovalcev, odmevnost v javnosti
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 44.150 €
Opis podprograma
Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnice,nakup knjig za knjižnico, druge programe v knjižnicah,
izdajanje knjig. brošur, zbornikov, publikacij ipd. Občina Križevci je soustanoviteljica Splošne knjižnice Ljutomer,
zato se iz proračuna občine financira delež plač zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški za
delovanje, sredstva za nakup knjižničnega gradiva, ter nabava opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o uravnoteženju
javnih financ.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva. Eden od
ciljev je tudi popularizacija bralne kulture. Kazalci uspešnosti pa so število izposoj, število obiskovalcev v vseh
enotah knjižnice in število prireditev znotraj eno Splošne knjižnice Ljutomer.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18005 - NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva - sprotni nakupi novitet in obnavljanje knjižnega
fonda (tiskano in elektronsko gradivo).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,Zakon o knjižničarstvu, Izjava o zagotavljanju sredstev za nakup
knjižničnega gradiva

18006 - FINANCIRANJE DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE
LJUTOMER
Vrednost: 43.150 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za financiranje dejavnosti javnega zavoda so planirane v skladu z zakonodajo in veljavno sistemizacijo, ob
upoštevanju dogovorjenih delitvenih razmerij med občinami sofinancerkami- Občina Križevci financira v višini
19,25 % enote Knjižnica in 19,25% upravnih delavcev, enot Galerija, Muzej in Kino pa občina Križevci ne
financira. Na tej postavki so tako zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ,sredstva za prispevke
delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva se nakazujejo na
podlagi letne pogodbe in mesečnih zahtevkov zavoda.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
finančni načrt Splošne knjižnice Ljutomer

18039002 - Umetniški programi
Vrednost: 9.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri),
kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Promocija občine Križevci, razširitev filmskega, glasbenega in medijskega tabora, privabiti čim večje število
obiskovalcev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Nadgraditev kiparske kolonije v RE:PANNONIA FEST 2018

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18030 - UMETNIŠKI PROGRAMI
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Društvo 29 a iz Logarovcev je v zadnjih treh letih v okviru mednarodne kiparske kolonije Re:pannonia osnovalo
ideje in izvedbo o vseslovenskem osnovnošolskem glasbenem in filmskem taboru. V prihodnje ga želijo nadgraditi.
V letu 2022 se ponovno planira organizacija mednarodne kiparske kolonije in mini art festivala, ter filmskega in
glasbenega tabora za mlade. Planirajo se večerni koncerti oz. izvedba dogodkov, ki jih bodo dopuščale
epidemiološke razmere.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
plan za tekoče leto

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 15.000 €
Opis podprograma
Ljubiteljska kultura zajema sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), programi kulturnih društev. Predvideno je sofinanciranje dejavnosti območne izpostave JSKD
preko letne pogodbe in kulturnih društev, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa.
Stran 81 od 111

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o
društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih kulturne dejavnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18001 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMA JSLKD
LJUTOMER
Vrednost: 905 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ljutomer, ki deluje za
območje vseh občin UE Ljutomer, se planirajo sredstva v višini 905 € .
Glavna naloga sklada je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). Letno izbira in pripravlja
predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti občin na osnovi javnega razpisa
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sklepa z izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov,
organizira ali zagotavlja pomoč občinam pri izvedbi kulturnih prireditev. Med prioritetnimi nalogami sklada je tudi
skrb za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta, pogodba o financiranju programa za tekoče leto

18002 - SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN DEJAVNOSTI RC ZOTKS
MURSKA SOBOTA
Vrednost: 815 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje izvajanja programov in dejavnosti Regionalnega centra Zveze za tehnično kulturo Slovenije v
sedežem v Murski Soboti (RC ZOTKS) so planirana sredstva v višini 815 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
pogodba o financiranju programa za tekoče leto

18003 - DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI
Vrednost: 9.280 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Preko javnega razpisa bodo razdeljena sredstva za sofinanciranje letnih programov kulturnih društev in bodo
izplačana na podlagi pogodb v skladu s sprejetim Pravilnikom in razpisom. Od leta 2016 v občini Križevci kandidira
na razpisu 7 društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in se financirajo iz občinskega proračuna. V letu
2017 je bil sprejet tudi novi Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci, ki je bil
leta 2020 tudi spremenjen in dopolnjen.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
letni razpis, letne pogodbe

18027 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA PIHALNEGA ORKESTRA V
OBČINI
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave instrumentov, oblek, stroški not, dirigenta...Sredstva se bodo
dodelila za dejavnost, ki ne bo sofinancirana na osnovi Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev na področju
ljubiteljske kulture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
dokazila o realizaciji v tekočem letu

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Vrednost: 14.970 €
Opis podprograma
Podprogram zajema izdajanje lokalnega časopisa, delovanje lokalnega radia in televizije, sofinanciranje glasil,
izgradnja kabelskega TV sistema...

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o medijih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18007 - IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA
Vrednost: 14.970 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 bo občinsko glasilo Glas občine izšlo dvakrat. Za zbiranje in urejanje prispevkov skrbijo člani
uredniškega odbora občine Križevci. Na postavki so planirana sredstva za tiskanje in raznos glasila ter izplačila
nagrad članom uredniškega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
realizacija preteklega leta

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 60.610 €
Opis podprograma
Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in
kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
izgradnja kulturnega centra v Križevcih
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Redno tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18009 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE
DVORANE KRIŽEVCI
Vrednost: 5.610 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje kulturne dvorane - poraba električne energije, porabo kuriva
in druge stroške ogrevanja, poraba vode, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

18024 - NAKUP,GRADNJA IN INVESTIC.VZDRŽ.KULT. DOMOV IN
KULTURNIH CENTROV
Vrednost: 55.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2017 je občina Križevci kupila objekt Valilnica v Ključarovcih. V letu 2018 se je pristopilo k zamenjavi
strehe, v letu 2019 so bili izvedeni vodovodni in kanalizacijski priključek, zamenjano je bilo stavbno pohištvo.

V letu 2022 se planira ureditev ogrevanja in tlakov - 55.000 eur
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0071
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocenjene vrednosti v projektni dokumentaciji

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 2.070 €
Opis glavnega programa
V okviru tega programa se sofinancirajo neprofitne nevladne organizacije, ki izvajajo programe z naslednjimi
vsebinami: informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, rekreativno preživljanje prostega časa,
domoljubna vzgoja, obujanje tradicije, strokovna vzgoja članov, skrb za lastno zdravje, programi druženj,
spodbujanje k strpnosti, nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Vrednost: 570 €
Opis podprograma
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev,...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Cilj je zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
S sofinanciranje omogočiti izvajanje strokovnih usposabljanj članov združenja, strokovnih ekskurzij članov,
srečanja veteranov, častnikov, proslav, slovesnosti ob raznih obletnicah, delovanje organizacij, postavljanja obeležij,
prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18012 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH
ORGANIZACIJ
Vrednost: 570 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev veteranskih organizacij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta.
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18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 1.500 €
Opis podprograma
V podprogram spada delovanje upokojenskih društev, ki izvajajo predvsem projekte druženja starejših ljudi.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18011 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
KRIŽEVCI
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov Društva upokojencev Križevci, ki izvajajo projekte
druženja svojih članov ob različnih priložnostih in prireditvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
realizacija preteklega leta.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 45.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
-sofinanciranje letnega programa športa in mladine
-ohranjanje in povečevanje interesa za vključevanje občanov v športne aktivnosti
-rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih športnih objektov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
zagotoviti sredstva za delovanje Športne zveze Križevci, sredstva za sofinanciranje programov društev na področju
mladinske in športne dejavnosti, izvedba razpisa za sofinanciranje programov športa
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18059001 - Programi športa
Vrednost: 21.020 €
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje organov športne zveze, nagrade za naj športnika, promocijske športne prireditve,
strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč-obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane,
telovadnice, igrišča), nakup , gradnja in vzdrževanje športnih objektov

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
zagotoviti pogoje za ukvarjanje s športom vsem populacijam, popularizirati športne aktivnosti, zagotoviti primerno
vzdrževanje športnih objektov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18013 - DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI
Vrednost: 3.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Športne zveze Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacije preteklega leta in plan ŠZ Križevci

18014 - ŠPORTNE PRIREDITVE
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov razglasitve naj športnika, morebitno izplačilo nagrad....
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

18016 - DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE KRIŽEVCI
Vrednost: 15.920 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za delovanje športnih društev v občini Križevci. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega
razpisa in podpisanih pogodb o financiranju letnih programov.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
letni razpis, letne pogodbe

18026 - DRUGA ŠPORT.DRUŠTVA, KI NISO ČLANI ŠZ KRIŽEVCI
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 se namenja 500 € za sofinanciranje delovanja Športno kinološkega društva Ljutomer-Križevci. Društvo
ima sedež v Občini Križevci. Je aktivno društvo, vendar ni včlanjeno v Športno zvezo Križevci in ne more
kandidirati na razpisu kot ostala športna društva v naši občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

18059002 - Programi za mladino
Vrednost: 23.980 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi
študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok
in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost,
nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

18020 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH
OBJEKTOV
Vrednost: 23.980 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
-Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za redno delovanje prav
tako upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Za ta namen
predvideva 7.640 € .
-Za ureditev ŠRC (vsako leto dve društvi po 4-letnem investicijskem planu)je namenjenih 5.340 € ter za nabavo
opreme in najem športnih objektov 1.000 € .
-V letu 2022 se bo izdelal idejni projekt za izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Križevci. Planirajo se sredstva v višini
10.000 €.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plan Športne zveze Križevci, realizacija preteklega leta, razpisi

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 746.855 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in
višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, Zakon o vrtcih, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
-kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje,
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih
nacionalnih programov,
-zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol,
-zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok,
-dvig izobrazbene ravni občanov in ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih oz. vseživljenjsko izobraževanje,
-zagotovitev pogojev za delovanje javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, izvajanje zakonskih
obveznosti in izvajanje programov za razvoj dejavnosti
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 534.150 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje 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
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
ustvarjanje ustreznih pogojev za delovanje vrtca Križevci, skrb za kakovostno primerljive programe v vrtcu in
ustvarjanje pogojev, da bi vsi starši, ki to želijo, lahko vključili otroke v vrtec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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19029001 - Vrtci
Vrednost: 534.150 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov v vrtcu Križevci in doplačilo občine k ceni programov
za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine Križevci ter v bolnišnični oddelek. Zagotavljajo se tudi sredstva za
obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo, sredstva za pokrivanje stroškov, ki niso zajeti v ceni
programov vrtca, sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, dodatni programi v vrtcih...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Omogočiti vključitev predšolskih otrok v programe vrtca, ter zagotoviti ponudbe programov, ki so povezani z
okoljem, v katerem živijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

19001 - DEJAVNOST VRTCA KRIŽEVCI (plačilo razlike med ceno
programov in plačili staršev)
Vrednost: 411.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za plačilo razlike do polne cene programov vrtca, ki ga krije občina po
plačilu razlike med plačilom staršev in polno ceno programov vrtca Križevci upoštevaje olajšav staršem. Glede na
dohodek so starši razvrščeni v 9 dohodkovnih razredov, kjer je plačilo razvrščeno od 0% do največ 77% od cene
programa vrtca. O plačilu odloči z odločbo Center za socialno delo. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z
uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30% plačila, ki jim je določeno v
skladu z Zakonom kot znižano plačilo vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila. Starši, ki niso
zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.
Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od 01.09.2020 dalje :
-v prvi starostni skupini - 525,46 eur in
-v drugi starostni skupini - 400,14 eur.
Pri plačilu staršev za otroke iz naše občine, veljajo tudi določene ugodnosti kot:
-za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti), se zniža cena za stroške neporabljenih živil. Tako
znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije občina Križevci.
-V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni), ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil
in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške
neporabljenih živil),
-v času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni
znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7
dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otroka, zagotavlja Občina Križevci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Število vpisanih otrok, število oddelkov, veljavna cena programov,
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19002 - DEJAVNOST ZUNANJIH VRTCEV (plačilo razlike med ceno
programov in plačili staršev)
Vrednost: 65.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina, kjer ima eden od
staršev z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče, je dolžna plačati razliko v ceni med ceno programov
in plačilom staršev.
Na dan 30.11.2021 je v zunanjih vrtcih skupno 21 otrok (Vrtec Radenci-1 otrok, VrtecIg-1 otrok, Waldorfski vrtec v
Murski Soboti-1 otrok, Vrtec Cezanjevci-6 otrok, Vrtec Cven-1 otrok, Vrtec Velika Polana-1 otrok, Vrtec Murska
Sobota-2 otroka, Vrtec Ljutomer-4 otroci, Vrtec Stročja vas-1 otrok, Vrtec Sveti Jurij-2 otroka, Vrtec Rače-1 otrok)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
ocena realizacije preteklega leta

19004 - POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
Vrednost: 18.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za poravnavo stroškov dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi
potrebami v vrtcu. Trenutno ima en otrok iz Občine Križevci, ki obiskuje Vrtec v Ljutomeru, na podlagi
ugotovitvenega sklepa multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo in ocene strokovne skupine za
zgodnjo obravnavno, s 1.9.2021 za šolsko leto 2021/2022, zagotovljeno dodatno strokovno pomoč in sicer
specialnega pedagoga 1 uro na teden, fizično pomoč-spremljevalca celi čas prisotnosti, logopeda 1 uro na teden ter
individualno prilagoditev prostora in pripomočkov. Mesečni strošek na podlagi sklepa in realizacije, znaša cca 1.650
eur.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
ugotovitveni sklep za otroka

19005 - DRUGI PROGRAMI V VRTCU
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prevoza otrok na plavalni tečaj ter za za nabavo igral in didaktičnih
pripomočkov v vseh oddelkih-novoletna obdaritev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
realizacija preteklih let
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19006 - PREDŠOLSKA VZGOJA V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU
RAKIČAN
Vrednost: 300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V času, ko je otrok zaradi bolezni nameščen v bolnišnici in je vključen v oddelek vrtca v bolnišnici, mora občina
plačati stroške programe vrtca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
realizacija preteklih let

19007 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 se planirajo naslednje investicije in investicijsko vzdrževalna dela:
-obnova ograje na zunanjih terasah - 3.000 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0059
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
predloženi plan OŠ Križevci

19008 - IZGRADNJA NOVEGA VRTCA KRIŽEVCI
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi prostorske stiske v vrtcu, so člani Občinskega sveta Občine Križevci na podlagi vloge OŠ Križevci,sprejeli
odločitev, da se pristopi k izgradnji prizidka k Vrtcu v Križevcih z dvema igralnicama za otroke najstarejše starostne
skupine, garderobo in sanitarijami.
V letu 2022 se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja. S tem bi bili
pripravljeni, da kandidiramo na razpisu za sofinanciranje izgradnje prizidka v prihodnjih dveh letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
sklep občinskega sveta

19025 - POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN
PLAČILI STARŠEV
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra
za socialno delo, še dodatno zniža.Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi
zahtevka občini. Občina mora od 1. januarja 2018 ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih
ugodnosti, kajti ti izdatki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Dodatne
ugodnosti, ki jih občina Križevci nudi staršem so :
-v času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in
na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške
neporabljenih živil);
-v času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni
znesek dnevne oskrbnine
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 95.665 €
Opis glavnega programa
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
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
-skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih
nacionalnih programov
-zagotoviti sredstva, ki jih je ustanovitelj osnovnih in glasbenih šol v skladu s področno zakonodajo dolžan
zagotavljati za izvedbo programa, za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-zagotoviti optimalne materialne pogoje za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja
-zagotoviti osnovnim in glasbeni šoli sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov in sredstva za obnovo in
vzdrževanje objektov in opreme
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 84.200 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne
stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja učencev (nagrade), nakup,
gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

19009 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ KRIŽEVCI
Vrednost: 46.180 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina pokriva v OŠ Križevci stalne materialne stroške, stroške čistil, elektrike, komunalnih storitev, kurjave,
plina, telefonskih storitev, ostale stroške storitev tekočega vzdrževanja. Za ta namen je planiranih 42.000 €.
Za zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti je planiranih 4.180€
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
predlog OŠ Križevci

19011 - DODATNI PROGRAMI V OŠ KRIŽEVCI
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina že vsa leta financira izvajanje programa - delo z nadarjenimi učenci, eko šola ter pokriva stroške prevoza
otrok na plavalni tečaj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
predlog OŠ Križevci

19012 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se planirajo sredstva v višini 30.000 € za naslednje investicije:
-zamenjava vrat v starem delu šole in pleskanje starega dela
-oprema kabineta za DSP
-oprema za arhiv (nabava ognjevarnih omar in omar na ključ)
-nabava računalniške opreme za potrebe vzgojno- izobraževalnega procesa
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0060
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
predlog OŠ Križevci
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19016 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ CVETKO GOLAR
Vrednost: 3.745 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za pokrivanje tekočih materialnih stroškov v podružnični šoli s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi otroci
iz naše občine.
Občina Križevci bo tudi v letu 2022 sofinancirala svetovalne urice multidisciplinarnega tima v višini 722 eur.
Vključeni so otroci, učenci in dijaki iz vseh občin UE Ljutomer. Podpora je nudena tako otrokom kot njihovim
družinam in po potrebi še ustanovam, kjer so vključeni(predšolsko ali šolsko obdobje). Izvaja se tudi strokovna
diagnostika, kar vpliva na krajše in kvalitetnejše postopke usmerjanja v pristojnih institucijah, otroci pa strokovno
pomoč in podporo dobijo prej. V okviru svetovalnih uric se lahko po potrebi izvaja tudi individualizirani
računalniški program za izboljšanje pozornosti in koncentracije. V multidisciplinarnem timu na podružnici
sodelujejo specialno rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog, logoped, psiholog, inkluzivni pedagog in
tiflopedagog.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

19024 - STROŠKI V OSTALIH OŠ
Vrednost: 275 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ker ena učenka iz naše občine obiskuje oddelek OŠ s prilagojenim programom v OŠ IV v Murski Soboti, je naša
občina dolžna v sorazmernem deležu kriti materialne stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
podpisane pogodbe

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 11.465 €
Opis podprograma
Podprogram zajema materialne stroške glasbenih šol (najemnina za prostore, obratovalni stroški in oprema
glasbenih šol, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni programi v
glasbenih šolah, sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje .
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Glasbeni šoli, katere soustanoviteljica je tudi Občina Križevci, zagotoviti sredstva za sofinanciranje obratovalnih
stroškov, stroškov prehrane in prevoza zaposlenih na delo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

19019 - PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI LJUTOMER
Vrednost: 10.490 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci kot soustanoviteljica Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer sofinancira programske stroške po
kriteriju števila prebivalcev v višini 19,25%
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
plan

19026 - PROGRAMSKI STROŠKI V ZASEBNIH GLASBENIH ŠOLAH
Vrednost: 975 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina z letom 2019 sofinancira materialne stroške v dveh zasebnih zavodih in sicer Zavod svetega Cirila in
Metoda Beltinci, kjer program glasbene šole v letu 2021/2022 obiskujeta 2 učenca iz naše občine, ter Zavod Antona
Martina Slomška Maribor, OE glasbena in baletna šola, ki ga obiskuje 1 učenka iz naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
86. člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja - po določilu 2. odstavka navedenega člena, pripadajo
zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo navedene
pogoje, sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti. Zasebni šoli pripada za posameznega
učenca oziroma dijaka 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne
prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oziroma dijaka v javni šoli.

1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 117.040 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za plačilo prevozov šoloobveznih otrok, sredstva za pomoči in nagrade
študentom.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
učencem, ki so oddaljeni do šole več kot 4 kilometre in tisti, katerih pot do šole je opredeljena kot nevarna,
zagotoviti prevoz v šolo in iz šole domov, študente nagrajevati za napredovanja v višji letnik in ob zaključku študija
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
organizirati prevoz učencev po območju cele občine tako, da bo prevoz organiziran za vse učence, ki so upravičeni
do prevoza, dodeliti nagrade za napredovanje v višji letnik in ob zaključku študija vsem upravičencev, ki bodo
podali vlogo in bodo izpolnjevali pogoje
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 104.540 €
Opis podprograma
Podprogram zajema subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje
šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
izvajanje zakonske obveznosti zagotoviti prevoz učencem, ki so do prevoza upravičeni
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

19010 - SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE (Nadstandard)
Vrednost: 14.540 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo tudi v letu 2022 zagotovila sredstva za financiranje 0,80 kuharice (pokrivanje stroškov za plačo in druge
prejemke, prispevek na plačo) . S tem se zniža cena zajtrka, druge malice in kosila za učence.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
predlog OŠ Križevci

19018 - REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV V OŠ
Vrednost: 90.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, je sredstva za prevoze učencev
osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati občina.
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 pa obiskuje oddelek s prilagojenim programom v Gornji Radgoni.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta, podpisane pogodbe z izvajalci prevozov

19069003 - Štipendije
Vrednost: 12.500 €
Opis podprograma
podprogram zajema štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

19020 - ŠTIPENDIJE IN ŠTUDIJSKE POMOČI
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik in za zaključek študija. Do
nagrade so upravičeni vsi, ki na podlagi razpisa oddajo vlogo in izpolnjujejo pogoje za dodelitev nagrade.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, 34/2018), realizacija preteklega
leta

19021 - ČLANARINA USTANOVI dr. ANTONA TRSTENJAKA
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ustanova dr. Antona Trstenjaka deluje z namenom pospeševanja vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric
in Haloz ter celotne Slovenije. in sicer s štipendiranjem podiplomskega študija ter s sofinanciranjem različnih
projektov in simpozijev, kongresov.... Sredstva za ta namen ustanova pridobi s plačilom članarine, ki jo občine
plačujejo glede na število prebivalcev. Letno se podeli največ 15 štipendij , štipendisti pa naj bi jih "vračali" z delom
v korist svojega območja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
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20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 180.895 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, programe pomoči, ki so namenjeni
varstvu družin, starih, revnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Slovenije, UMAR,
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
-transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina
-zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih
storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije za
stanovanja...)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine
Vrednost: 9.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Tako se iz proračuna občine
Križevci namenjajo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok in sredstva za sofinanciranje programa varne hiše.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
družinam zagotavljati dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka, zagotoviti sredstva za
sofinanciranje programa varne hiše
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 9.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva, ki jih Občina Križevci namenja za sofinanciranje socialno -varstvenega programa
materinski domovi in zavetišča za ženske in otroke žrtve nasilja in denarno pomoč, ki jo občina nameni družini ob
rojstvu otroka.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o denarni pomoči ob rojstvu otroka
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
zagotoviti del sredstev za izvedbo programov socialno-varstvenim ustanovam, družinam zagotoviti dodatna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

Stran 99 od 111

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

20010 - POMOČ V DRUŽINI
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na Podlagi Pravilnika lahko starši uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. S 1.1.2018
znaša znesek 300 €. Tako se planira 9.000 € za 30 otrok (povprečje preteklih let)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Na podlagi realizacije preteklih let, Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 171.895 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na
lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
-zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih
storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije,...)
-zagotoviti sredstva v skladu z zakonodajo, sprejetimi sklepi o cenah izvajanja pomoči na domu in za institucionalno
varstvo, ter za pomoč materialno ogroženim, za plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, za sofinanciranje
programov društev s področja socialnega varstva ter programov za starejše za višjo kakovost življenja doma

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči
na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika
-zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin...)
-izvedba socialnih programov in nemoteno izvajanje javne službe Pomoč na domu, dodelitev socialne pomoči
vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje in poravnava stroškov pogreba za nepreskrbljene občane
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Vrednost: 6.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje,
financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

20012 - REGRESIRANJE OSKRBE V POSEBNIH ZAVODIH
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V posebnem zavodu VDC Murska Sobota občina Križevci doplačuje oskrbo za dva občana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 130.700 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva, za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih,
sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše,
dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotoviti sredstva za doplačevanje oskrbe v domovih in sofinanciranje pomoči na domu
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

20002 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV
Vrednost: 85.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po Zakonu o socialnem varstvu so občine dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih
zavodih za odrasle-domovih za starejše občane tistim občanom občine Križevci, ki s svojimi prihodki oz. prihodki
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zavezancev, ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve
institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.
Sredstva zajemajo doplačilo stroška namestitve in oskrbe v posebnem zavodu v Lukavcih, stroške namestitve in
oskrbe v splošnih zavodih - Dom starejših občanov Ljutomer, Dom starejših Rakičan , Zavod župnije Trnovo
Ljubljana , Zavod Karitas za oskrbo , nego in socialo Slovenske Konjice- Center za starejše občane Ormož.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta

20003 - STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO
UPORABNIKOV
Vrednost: 42.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno
službo izvaja koncesionarka Olga Lupša iz Kokoričev. Na dan 30.11.2021 je vključenih 14 oseb, skupno število
efektivnih ur je 268. Veljavna cena znaša 14,89 € na uro, za uporabnika je cena 5 €. Cena ob nedeljah znaša 18,76
€, za uporabnika 6,38 €, cena med prazniki 19,53 €-za uporabnika 6,64 €. Če je upravičenec oziroma drug
zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev plačila. Trenutna sta
dve osebi v celoti oproščeni plačila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
realizacija preteklega leta

20011 - SKRB ZA STAREJŠE OBČANE
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov s pogostitvijo, sprejem in
priznanja za zlatoporočence ter sredstva za novoletno obdaritev obnemoglih starejših občanov na domu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 23.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja
(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo
svojcev in ne premoženja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Pravilnik o
dodeljevanju socialnih pomoči v občini Križevci, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
vlagateljem, ki rešujejo svojo socialno stisko nameniti finančno pomoč, poskrbeti za poravnavo stroškov pogreba
pokojnih, delno kritje najemnin
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

20004 - SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN
Vrednost: 16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih za tiste upravičence, ki na podlagi
vloge in podatkov o socialnem stanju ne zmorejo pokrivati najemnine v celoti. Osnova za izračun subvencij je
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Število in višina izdanih odločb o prejemanju subvencij za neprofitna stanovanja in realizacija v preteklih letih.

20005 - ENKRATNE SOCIALNE POMOČI MATERIALNO OGROŽENIM
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski svet občine Križevci je na seji v mesecu novembru 2009 sprejel Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči
materialno ogroženim. Tako so namenjena sredstva za pokrivanje pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, enkratne
socialne pomoči socialno ogroženim zaradi izgube zaposlitve, smrti v družini, doplačilo bivanja v zavetišču za
brezdomce…-7.000 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči materialno ogroženim (Uradni list RS, št. 95/2009)

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 12.195 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje društev in organizacij s področja socialne varnosti .
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
društvom in organizacijam, ki izvajajo programe, v katere so vključeni občani iz občine Križevci, zagotoviti
sredstva za sofinanciranje programov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

20006 - FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU
SOCIALNEGA VARSTVA
Vrednost: 1.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi vlog in predloženih program in podpisane letne pogodbe se društvom dodelijo sredstva za izvajanje
socialnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

20007 - SOF. PROGRAMA "VARNA HIŠA"
Vrednost: 2.835 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje delovanja Varne hiše Pomurja, ki jo sofinancirajo tudi
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, druge pomurske občine, sponzorji in donatorji- 1.514 €.
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 bi projekt financirale v višini 20%, ostali del pa Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Delež Občine Križevci za leto 2020, 2021 in 2022 znaša 1.320 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklega leta.

20008 - FINANCIRANJE DELOVANJE OORK LJUTOMER
Vrednost: 7.660 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Križevci sofinancira programe Rdečega Križa, Območne enote Ljutomer, ki izvaja programe na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti v višini
5.010 eur.
Za sofinanciranje pokrivanja materialnih stroškov je namenjenih 2.500 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
pogodba o financiranju
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 900 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Odplačilo anuitet v delu, ki se nanaša na odplačilo obresti za najete kredite in plačilo stroškov za upravljanje z
dolgom
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 900 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnih dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Odplačilo obresti za najete dolgoročne kredite in plačilo stroškov v zvezi z vodenjem kredita.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 900 €
Opis podprograma
Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu
kapitala in odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem
letu; zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na obresti za najete kredite v preteklih letih in
po potrebi najete kratkoročne kredite v tekočih letih.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

22004 - PLAČILO OBRESTI KREDITOV
Vrednost: 900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plačilo obresti za najete kredite je na osnovi podatkov iz amortizacijskega načrta odplačila dolga v letu 2022
planirano 900 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
amortizacijski načrti ob upoštevanju trenutnega stanja na področju obrestovanja in realizacije v preteklem letu

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 6.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih
nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Vrednost: 1.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče-požari, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prebivalstvo
obveščala o morebitnih nevarnostih. Kriterij so sprejeti zaščitni ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo in učinkovito odpravo posledic naravnih nesreč.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 1.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in omogoča optimalno
sanacijo razmer.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Odlok o proračunu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in optimalno sanacijo razmer.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 3.509.769 €

23001 - PRORAČUNSKA REZERVA ZA ODPRAVO POSLEDIC
NARAVNIH NESREČ
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki deluje kot proračunski
sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah, ki bi jih povzročile naravne sile
ali ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s
katerim se sprejema občinski proračun, odloča župan, in o uporabi obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V
drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča
občinski svet občine s posebnim odlokom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
V skladu z zakonskimi omejitvami oblikovanja zneska rezerv, ki spodnje meje ne določa, zgornja meja pa je
določena kot 1,5% prejemkov proračuna.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 5.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene ali niso bile predvidene v zadostnem obsegu v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu ali niso predvidene v zadostnem
obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, odlok o proračunu občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN
Vrednost: 48.320 €

23003 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (tekoča proračunska
rezerva)
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi,
ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O
uporabi teh sredstev v občini odloča župan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zakon o javnih financah
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 58.212 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 58.212 €
Opis glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 58.212 €
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Vrednost: 58.212 €

22003 - GLAVNICA ZA ODPLAČILO DOLGOROČNIH KREDITOV
Vrednost: 58.212 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za odplačilo glavnice pri NLB za kredit najet v letu 2008 za izgradnjo kanal. sistema Lukavci, Bučečovci in
kanalizacijo Bučečovci II-Stara nova vas, je v letu 2022 planiranih 18.165 €.
Za odplačilo glavnic Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (vračilo brezobrestnih povratnih sredstev na
podlagi 23. člena ZFO) je v letu 2021 planirano 21.302.
Za odplačilo glavnice kredita, najetega v letu 2021 za izvedbo planiranih investicij pri Deželni banki Slovenije, se
planira 18.745 eur
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
kreditne pogodbe in amortizacijski načrti odplačil
Stran 110 od 111
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