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PREDSTAVITEV OBČINE
Osnovni podatki občine
Občina Križevci leži sredi Murskega polja. Razprostira se na 46,2 km2 in šteje 3.613 prebivalcev.
Ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij leta 1999 in
obsega 16 vasi: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe pri
Ljutomeru, Iljaševci, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci,
Lukavci, Stara Nova vas, Vučja vas, Zasadi.
Občina Križevci meji na občine Veržej, Ljutomer, Radenci ter Sveti Jurij ob Ščavnici.
Občinski praznik občine Križevci je 8. september, dan male maše in dan spomina na prve konjske
dirke, ki so bile 12. septembra po cesti med Križevci in Ljutomerom leta 1874. Tega dne so kmetje
priredili tako imenovano preizkušnjo konj. Kasneje je postal to dan kmečkega praznika. Preizkušnje
konj so bile vsako leto obsežnejše in privlačnejše, zato so počasi prešle v konjske dirke.
V občini deluje fara Sv. Križa, katera presega meje občine, saj sega v občino Ljutomer v naselja
Šalinci, Krištanci in Grlavo.
V Lukavcih v gradu je dom starejših občanov. V občini je tudi opekarna pod imenom Wienerberger
d.o.o., nekdaj Križevska opekarna. Izdelujejo predvsem strešno kritino. V Gajševcih je umetno
akumulacijsko jezero na toku reke Ščavnice, na katerem so dostikrat ugodne razmere za surfanje.
Občina Križevci je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z
vsemi vrstami premoženja. Sedež Občine je v Križevcih pri Ljutomeru 11, pošta 9242 Križevci pri
Ljutomeru. Matična številka občine je 1332147000, identifikacijska številka za DDV je
SI84582057.
Po Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, ZUE 138/06, 120/07, 112/09 , 58/10, 97/12,
100/15,75/17 in 82/18) spada Občina Križevci med druge uporabnike enotnega kontnega načrta.
V skladu z določilom 140 . člena Ustave Republike Slovenije spadajo v pristojnost občine lokalne
zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine. Država lahko z
zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi
tudi potrebna sredstva.
Naloge občine
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene s statutom občine in z
zakoni. Za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja naslednje naloge:
-

normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena-sprejema statut in druge predpise občine,
sprejema proračun in zaključni račun občine, načrtuje prostorski razvoj ter sprejema
prostorske akte, sprejema programe občine.
upravlja občinsko premoženje;
omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s
področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
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-

načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v
prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada
stanovanj;
v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto
življenja njenih prebivalcev;
pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo
dejavnost na svojem območju;
pospešuje razvoj športa in rekreacije;
pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov,
zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter skladu z zakonom skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju:
gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine,
v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;
opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami;
organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini,
skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;
lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali
obletnicah občanov;
organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
ureja zadeve iz sovje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;

Neposredni in posredni proračunski uporabniki
Neposredni uporabniki občinskega proračuna Občine Križevci so:
1000-OBČINSKI SVET,
2000- NADZORNI ODBOR,
3000- ŽUPAN IN PODŽUPAN,
4000-OBČINSKA UPRAVA,
6000-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
zdravstva, kulture in socialnega varstva.
Občina Križevci je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Križevci.
Na podlagi delitvene bilance je sofinancer Zdravstvenega doma Ljutomer, Splošne knjižnice
Ljutomer, Osnovne šole Cvetko Golar in Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer.
Občina Križevci je soustanoviteljica Javnega podjetja Prlekija d.o.o. Ljutomer ter Javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..
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Organiziranost občine
Organi občine Križevci so:občinski svet, župan in nadzorni odbor.
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Šteje 13 članov, ki se volijo za štiri leta in svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Občinski svet
sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte , sprejema občinski proračun in zaključni račun
občine, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega
sveta, nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede odločitev občinskega sveta,
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, odloča o drugih zadevah, ki jih določa
zakon.
Župan predstavlja in zastopa občino ter predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa
pravice glasovanja. Župan je odgovoren za izvrševanje proračuna. Mandatna doba traja 4 leta. Za
obdobje 2018-2022 je župan Občine Križevci mag. Branko Belec, ki opravlja funkcijo nepoklicno.
Zakon določa, da ima občina najmanj enega podžupana, ki ga izmed članov občinskega sveta
imenuje župan. Podžupan Občine Križevci za mandatno obdobje 2018-2022 je
Bogomir Gaberc. Njegova funkcija je pomoč županu pri opravljanju nalog iz njegove pristojnosti.
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov, ki svoje
naloge opravljajo nepoklicno. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad
razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzor
vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov občinske uprave,
javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb za ravnanje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Občinska uprava
Sedež občinske uprave je v Križevcih pri Ljutomeru 11,9242 Križevci pri Ljutomeru, z uradnim
elektronskim naslovom info@obcina-krizevci.si in naslovom spletne strani www.obcina-krizevci.si.
Na občinski upravi je bilo v letu 2021 zaposlenih 5 javnih uslužbencev, ki so zaposleni za
nedoločen čas (2 zaposlena v V. tarifnem razredu, 2 zaposlena v VI. tarifnem razredu ter 1 uradnik
na položaju-direktor občinske uprave) ter 1 zaposleni –strokovno tehnično delovno mestokomunalni delavec.
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I. ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne
račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v
skladu s predpisi s področja javnih financ.
Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter
odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V
zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega
proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja
javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.
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I . I . PR A VN E P O DL AG E ZA P R I P R AV O ZA K L J U ČNE G A
RAČUNA
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih
uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:
-

Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4 Url. RS št. 11/11, 14/13-popr., 101/13,55/15 ZFisP
, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US)
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07,102/10)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,
94/14, 100/15,84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21)
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99,30/02-ZJF-C in 114/06- ZUE)
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10-popr.,104/10,104/11, 86/16 in 80/19)
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 –ZUE, 138/06, 120/07 ,112/09,
58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18)
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,
108/13 in 100/15)
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11, 109/13 in 76/20) in
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa /Uradni list RS, št. 120/07, 104/09 in 76/20).
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I . I I . PR E D L A G A NJ E L E T NI H P O RO ČI L
V skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu morajo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta
do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katerega se sestavlja letno poročilo, predložiti
letno poročilo organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov-AJPES.
Na osnovi računovodskih izkazov in letnega poročila neposrednih uporabnikov proračuna je župan
dolžan pripraviti in predložiti predlog zaključnega računa proračuna Občine Križevci do 31.3. na
Ministrstvo za finance in do 15.4. v sprejem Občinskemu svetu Občine Križevci.
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I . I I I . ZA V E ZA NC I ZA S E S T A VO L ET NE G A P O RO ČI L A
Zavezanci za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega
kontnega načrta, so:







državni in občinski proračuni,
državni in občinski organi in organizacije,
ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter
javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali država.

Zakon o javnih financah kot tudi podzakonski predpisi, ločijo pravne osebe oziroma zavezance za
vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, ki se po zakonu o računovodstvu uvrščajo
med pravne osebe javnega prava, na neposredne in posredne uporabnike proračuna. Ta delitev pa ne
ustreza oziroma ni enaka delitvi na določene in druge uporabniki enotnega kontnega načrta, kot jo
določa v prvem oziroma tretjem odstavku 11. člena odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ur. l. RS, št. 86/99, 110/99 in 134/03)
Po opredelitvi iz 3. člena odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 97/01, 81/02 in 46/03) so neposredni uporabniki državnega
oziroma občinskih proračunov
1. državni oziroma občinski organi in organizacije ter občinska uprava, ki so ustanovljeni z
zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom, ter
2. ožji deli občin, ki so pravne osebe,
kot druge uporabnike enotnega kontnega načrta pa Odredba o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta opredeljuje državne in
občinske proračune, državne in občinske organe ter organizacije, ožje dele lokalnih skupnosti.
Na podlagi teh določil se Občina Križevci uvršča med neposredne uporabnike državnega
proračuna in med druge uporabnike enotnega kontnega načrta.
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I . I V . S E S T A VNI DE L I L E T N E G A PO RO ČI L A
Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega načrta je v skladu z 21. členom zakona o
računovodstvu sestavljeno iz:
bilance stanja,
izkaza prihodkov in odhodkov,
pojasnil k izkazom ter
poslovnega poročila.

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



bilanca stanja, ki se sestavlja na obrazcu Bilanca stanja (priloga 1)
izkaz prihodkov in odhodkov, ki se sestavlja na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov drugih
uporabnikov (priloga 2)

Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s Pravilnikom o
vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov.

POJASNILA K IZKAZOM
Po pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov sta obvezni prilogi k bilanci stanja



preglednica, ki se sestavi na obrazcu Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/a)
preglednica, ki se sestavi na obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in
posojil (priloga 1/b).

Ti preglednici spadata med predpisana vrednostna pojasnila k bilanci stanja.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, kot določa drugi
odstavek 9. člena pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov, sta obrazca



Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 2/a) ter
Izkaz računa financiranja (priloga 2/b).

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov
režijskih obratov, ki ga kot obvezno prilogo k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
določa tretji odstavek 9. člena pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov.
Sestavijo ga občine, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 17. člena zakona o gospodarskih
javnih službah.
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I . V . O B R A ZL O ŽI T E V R A ČU NO V O DS K I H I ZK A ZO V
I.V.I. BILANCA STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke pravne osebe o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob
koncu proračunskega obdobja.
 I. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU –
18.351.431,86 €
02-Nepremičnine -20.430.411,71 €
1. Zemljišča
Na dan 31.12.2021 je knjigovodska vrednost zemljišč 229.924,80 €:
kmetijska zemljišča
stavbna zemljišča
gozdna zemljišča
zemljišče SČN
druga zemljišča

32.896,98 €
132.049,75 €
36.342,44 €
20.039,63 €
8.596,00 €

2. Zgradbe in objekti
Na podlagi 35. računovodskega standarda, mora imeti občina na dan 31.12.2009 računovodsko
evidentirana sredstva za opravljanje gospodarske javne službe v svoji lasti in ne več kot sredstva v
upravljanju, prav tako tudi neprofitna stanovanja. Zato se je vsa infrastruktura in oprema vodovoda,
kanalizacije, odpadkov evidentirala v poslovnih knjigah občine kot sredstva v lasti.
Nabavna vrednost gradbenih objektov na dan 31.12.2021 znaša 18.986.838,16 €. Amortizacija
objektov znaša 5.570.586,91 €.
Neodpisana vrednost objektov je 13.416.251,25 €:
-

garaže –2.282,29 €

-

mrliška veža – 8.116,55 €

- ograja in vhodna vrata na pokopališču -7.046,09 €
-

AP Križevci – 3.798,31 €

-

montažna AP- 21.001,89 €

-

vaška tržnica- 5.302,39 €
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-

kolesarska nadstrešnica v Kokoričih -2.353,68 €

-

objekt »Valilnica« v Ključarovcih – 78.049,34 €

-

objekti v Parku doživetij – 108.985,42 € (sanitarije za ženske in invalide, sanitarije za
moške, podest, nadstrešek)

-

poslovni prostori občine –60.553,52 €

-

poslovni prostori v večstanovanjskih stavbah-48.081,27 €
-poslovni prostor v Logarovcih – 19.330,02 €;
-prostori zobne ambulante v Križevcih 34 a – v letu 2021 so bila zamenjana okna, in na
novo urejene elektroinštalacije (izvedena so bila še druga vzdrževalna dela), za kar se je
povečala nabavna vrednost prostorov za 9.202,90 € - 18.100,20 €
-prostori ambulante splošne medicine v Križevcih 34 a- 10.651,05 €
objekt kulturne dvorane – 149.234,50 €

-

-

ceste – 5.298.987,90 €
V letu 2021 so bile izvedene naslednje rekonstrukcije in novogradnje (v celoti plačane in
predane v uporabo) v skupni vrednosti 191.277,89 € (knjigovodska nabavna vrednost):
 cesta in hodnik za pešče z javno razsvetljavo proti OŠ Križevci – 63.049,54 €
 JP 724 352 v Stari Novi vasi – 45.530,31 €
 JP 724 238 v Križevcih proti AMD z javno razsvetljavo – 24.240,53 €
 JP 724 232 Križevci v novem naselju- 57.178,45 €
neprofitna stanovanja - 494.855,27 €

-

upravni objekt SČN – 172.469,30 € (38,0952 % od skupne vrednosti)

-

infrastrukturni objekti SČN – 209.913,59 € (38,0952 % od skupne vrednosti)

-

vodovod C sistem-neodpisana vrednost objektov znaša 1,630.716,14 €

-

infrastrukturni objekti vodovoda zgrajenega pred letom 2016 – 1.528.790,03 €
v letu 2021 je bil odpisan vodovodni sistem v 9.120,18 € (nabavna vrednost tega je znašala
84.153,34 €)

-

Infrastrukturni objekti vodovoda, zgrajenega po letu 2016 v lasti samo Občine
Križevci- 742.018,49 €
V letu 2021 je bila zaključena rekonstrukcija AC vodovoda Križevci-Stara Nova vas- Faza 3
v nabavni vrednosti 147.971,89 € (neodpisana knjigovod. vrednost je 145.523,40 €)
-Zamenjava 8 nadzemnih hidrantov – nabavna vrednost je 4.819,81 € (neodpisana
knjigovod. vrednost je 4.811,81 €)

-

infrastrukturni objekti kanalizacije – 2.795.954,84 €
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-

odpadki-Zbirni center Ljutomer 47.740,42 €

-

Investicije v teku - 1.213.648,75 €:
CERO Puconci 293.078,37 €
projektna dokumentacija za rekonstrukcijo R2-118.858,27 €
PGD, PZI Fekalna kanalizacija 18.500 €
PZI za obnovo mostu v Iljaševcih– 3.937,55 €
PZI za rekonstrukcijo JP 724 012 Gajševci – 2.860,00 €
PZI za rekonstrukcijo JP 724 363 Stara Nova vas – 2.020,00 €
PZI kolesarska steza Ključarovci-Grabe – 8.960,00 €
PZI za rekonstrukcijo JP v Logarovcih – 10.414,97 €
Rekonstrukcija JP 724 031 v Logarovcih- 302.687,14 €
Obnova vodovoda ob JP 724 031 v Logarovcih – 35.744,11 €
Rekonstrukcija JP 724 061 in JP 724 071v Kokoričih- 279.538,04 €
Novogradnja vodovoda ob JP 724 232 V Križevcih – 8.433,09 €
Novogradnja kanalizacija ob JP 724 232 V Križevcih – 20.557,20 €
Ureditev Kamešnice - 108.060,01 €

04- Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja znaša 2.122.528,63 €, amortizacija opreme
znaša 1.305.612,00 €.
Neodpisana vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2021 je tako 816.916,63 €:
-oprema v upravi – 12.089,74 €
V letu 2021 je bila nabavljena oprema (nabavna vrednost):
- TV sprejemnik Philips – 1.395,60 €
- osebni namizni računalnik – 719,54 €
- drobni inventar v vrednosti 2.726,65 € (arhivski regali, stenski nosilec za TV sprejemnik,
računalniški monitor, optični nivelir)
Odpisana je bila oprema v vrednosti 25.670,65 € (nabavna vrednost) oz. neodpisana vrednosti
12.026,09 €
-oprema civilne zaščite – 115,88 €
Odpisana je bila oprema v vrednosti 1.374,35 €(nabavna vrednost=neodpisana vrednost)
-kulturna dvorana: 2.012,69 €
V letu 2021 je bilo nabavljenih 40 stolov v vrednosti 855,38 €.
Odpisana je bila oprema v vrednosti 983,52 € (nabavna vrednost=neodpisana vrednosti)
-park doživetij – zasaditev – 29.560,72 €
-park doživetij I.faza– vadbeni elementi in igrala – 24.313,83 €
-park doživetij II.faza – 8.295,71 €
V letu 2021je bila nabavljena naslednja oprema:
 trampolin – 1.013,17 €
-Park pred občinsko stavbo – 73.736,25 €
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-stanovanja – 8.779,47 €
-krožišča – 5.500 €
-oprema ob Gajševski potki - 0 €(knjigovodska vrednosti)
-vaško jedro Križevci – zasaditev – 0 € (knjigovodska vrednost)
-vaško jedro Križevci- oprema – 5.663,05 €
-pokopališče – spomenik z marmorno ploščo na prostoru za razstros pepela – 4.786,18 €
-prireditveni šotor – 417,68 €
Odpisana je bila oprema v vrednosti 508,66 €
-Slavičeva soba v Anini kapelici – 11.246,15 €
-Ceste-21.228,81 €
V letu 2021 je bi nabavljen prikazovalnik hitrosti v Lukavcih – 2.963,15 € ter postavljen nov
semafor na prehodu za pešce proti osnovni šoli – 14.192,48 €
-oprema SČN Ljutomer – 141.567,42 €
nabavljeno je bilo novo puhalo-5.206,30 €, nadzorni računalnik – 839,25 €, mikrokontroler in
nadgradnja rač.programa – 18.293,92 €,
odpisana je bila oprema v vrednosti 4.616,29 €
-oprema vodovoda sistema C – 335.992,32 €
-oprema vodovoda zgrajenega pred letom 2016 – 3.990,01 €
odpisani so bili hidranti v vrednosti 8.856,40 €
-oprema vodovoda, zgrajenega po letu 2016 v lasti samo Občine Križevci- 49.015,06 €
-oprema kanalizacijskega sistema – 70.762,12 €
-oprema Zbirni center odpadkov Ljutomer in ekološki otoki – 5.572,45 €
V letu 2021 so bili nabavljeni kovinski kotalni zabojniki 3 kom v vrednosti 2.839,22 €.
06- Dolgoročne finančne naložbe- 66.333,26 €
Revidirana knjigovodska vrednost delnice Pomgrad-cestno podjetje d.d. Murska Sobota je na dan
31.12.2019 znašala 54,74 €, na dan 31.12.2020 pa 57,01 € (občina Križevci je lastnik 625 delnic).
Skupna knjigovodska vrednost delnic na dan 31.12.2021 se je zvišala za 1.418,75 € in znaša
35.631,25 €.
Vrednost osnovnega kapitala v Komunalno stanovanjskem podjetju Ljutomer je nespremenjena in
znaša 9.772,01 €.
Vrednost ustanovitvenega kapitala JP Prlekija Ljutomer znaša 18.140,00 €
Delež v CERO Puconci znaša 2.790,00 €
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070-Dolgoročno dana posojila -3.302,15 €
Na dan 31.12.2021 znaša terjatev za stanovanjske kredite (Razlagova Ljutomer) 311,48 €
079-Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov -2.990,67 €
Za zapadle dvomljive terjatve iz naslova stanovanjskih posojil v višini 2.286,87 € in danega
depozita v višini 834,59 € je oblikovan popravek vrednosti.
09- Terjatve za sredstva dana v upravljanje-skupna vrednost

2.605.055,02 €

Zdravstveni dom Ljutomer-vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje je v višini 269.980,05 €
-dolgoročne finančne naložbe (v Skupnost zdravstvenih zavodov MS) 5.558,36 €
-Osnovna šola Križevci - 2.329.516,61 €.

 II. KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AČR –
1,068.005,06 €
11-Denarna sredstva na računu- 499.567,61 €



stanje prostih denarnih sredstev na transakcijskem računu občine Križevci na dan 31.12.2021
je bilo 474.567,61 €
Kratkoročni depozit pri NLB banki v višini 25.000 €.

12-Kratkoročne terjatve do kupcev v državi – 216.320,63 €
Terjatev do ostalih dolžnikov znašajo na dan 31.12.2021 171.426,36 €.
Terjatve do dolžnikov podpisnikov pogodb za kanalizacijo v višini 9.431,96 €
Terjatev za plačilo komunalnega prispevka v višini 29.491,12 €
Največji delež predstavljajo že zapadle terjatve do JP Prlekija za neplačano najemnino za
gospodarsko javno infrastrukturo v višini 98.859,99 €.
Za terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnave ali da ne bodo poravnane v celoti, je bil
oblikovan popravek vrednosti terjatev, kar pomeni izvedbo oslabitve terjatev v višini 5.971,19 €.
14-Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov – 31.944,16 €
Terjatev do Občine Puconci
5.275,25 €
Terjatev do Občine Puconci za nakazani avans (sklad CEROP)
10.275,30 €
Terjatev do Ministrstva za šolstvo za izpad v vrtcu 10,11/2021 – 502,17 €
Terjatev do Občine Ljutomer (še nerazčiščeno)za sredstva C sistema znaša 15.891,44 €.
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16-Kratkoročne terjatve iz naslova obresti – 0,03 €
Gre za obresti za kratkoročno vezana prosta denarna sredstva na dan 31.12.2021 in sicer pri NLB
(vezano 25.000 € )v višini 0,03 €
17-Druge kratkoročne terjatve- 37.384,44 €
-Ostale terjatve iz preteklih let so v višini 222,54 €.
-V okviru drugih kratkoročnih terjatev ima občina v letu 2021 izkazane terjatve iz naslova dajatev,
za katere je nadzornik FURS in vključujejo podatke o stanju terjatev po vrstah davkov in podkontih
javnofinančnih prihodkov v glavnih knjigi FURS-a. Višina terjatev znaša 36.527,39 € :
davek o premoženja od stavb od fizičnih oseb 367,60 €
zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0,55 €
NUSZ od pravnih oseb
3.685,03 €
NUSZ od fizičnih oseb
- 19.779,79 €
zamudne obresti iz naslova NUSZ
2.339,19 €
davek na dediščine in darila
84,78 €
zamudne obresti od davka na nepremičnine
4,07 €
davek na promet nepremičnih od pravnih oseb 4.633,20 €
davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb 4.522,44 €
zamudne obresti od davka na promet nepremičnin - 305,58 €
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
132,24 €
nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora 672,92 €
-terjatev do zavezancev za plačilo promocijske takse - 134,51 €
-terjatev do ustanove dr. Antona Trstenjaka za dvakrat plačano dotacijo 500,00 €
18- Neplačani odhodki – 282.788,19 €
Neplačani tekoči odhodki znašajo
110.105,96 €
Neplačani tekoči transferi znašajo
112.256,57 €
Neplačani investicijski odhodki znašajo 52.970,17 €
Neplačani investicijski transferi znašajo
7.455,49 €
 III. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV- 524.758,66 €
21-Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – 11.856,75 €
Zajete so obveznosti za izplačilo neto plač zaposlenim , plačilo prispevkov in davek iz plač za
mesec december 2021.
22- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 145.798,35 €.
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23- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 17.637,08 €
Obveznosti za obračunane prispevke in davke iz plač, sejnine, pogodb in drugih
prejemkov,obveznost za neto izplačil sejnine in nagrad župana in podžupana za mesec december
2021 na dan 31.12.2021 znašajo 7.415,26 €.
Obveznost za plačilo DDV po obračunu za obdobje december 2021 znaša 6.999,00 €
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (nerazporejena plačila na kontih, katerih nadzornik je
FURS) 3.200,20 €:
-okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
7,02 €
-nerazporejena plačila
- 3.193,18 €
Obveznost do Javnega zavoda RTV za prispevek– 22,62 €
24-Kratkoročne obveznosti do proračun. porabnikov na ravni občine 100.531,66 €
240-obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države160,39 €
241-obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine- 100.236,76 €
242-obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države –
134,51 €
26-Kratkoročne obveznosti iz financiranja- 23,11 €
Obveznost za plačilo decembrskih obresti iz naslova prejetih kreditov znašajo pri NLB d.d. v višini
16,44 € in pri DBS d.d. v višini 23,11 €.
28-Neplačani prihodki- 248.911,73 €
Neplačani davčni prihodki znašajo 182.113,78 €
Neplačani nedavčni prihodki znašajo 66.797,95 €
29 -pasivne časovne razmejitve 0,02
Zajemajo nerazporejena sredstva PDP v višini 0,02 €
 IV. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI – 18.894.678,26 €
90 SPLOŠNI SKLAD v višini 18.524.236,32 € sestavljajo namensko oblikovani deli
splošnega sklada in sicer:





9000
9001
9003
9006

-

SK
SK
SK
SK

za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
za finančne naložbe (dolgoročni dolg)
za terjatve za sredstva, dana v upravljanje
za posebne namene

15.711.276,70 €
-272.481,20 €
2.605.055,02 €
127.179,62 € :

Stanje 31.12.20 povečanje 2021 Poraba 2021
Stanje 31.12.21
Požarna taksa
4.396,55
10.551,00
11.149,81
3.797,74
Najem. cerop
121.695,58
27.723,81
26.037,51
123.381,88
Sredstva najemnin CEROP in požarna taksa se knjižijo na konte 9006 kot oblikovanje
sklada namenskih sredstev z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409.
Poraba sredstev najemnine in požarne takse:
Požarna taksa:
-sofinanciranje nabave gas. opreme po planu GZ Križevci – 11.149,81 €
Stanje na dan 31.12.2021 je 3.797,74 €
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Najemnina GJI CEROP (delež lastništva Občine Križevci 2,261 %):
-nabava delovni TEREX TW85 na platoju za kosovne odpadke – 1.175,72 €
-pisarniški stol-2,57 €
-nabava prenosnih računalnikov - 76,17 €
-nabava boksa za skladiščenje mletih kosovnih odpadkov -202,36 €
-nabava opreme za obdelavo kosovnih odpadkov – 15.760,01 €
-gradnja skladiščne hale – 424,42 €
-postavitev platoja opreme za obdelavo kosovnih odpadkov -268,36 €
-zamenjava svetilk zunanje razsvetljave – 391,97 €
-nabava čelni nakladalec VOLVO L70H – 3.829,98 €
-nabava nakladalec VOLVO L45H – 2.324,10 €
-investicijsko vzdrževalna dela ………
Stanje na dan 31.12.2021 je 123.381,88 €, od tega se sredstva sklada v višini 10.275,30 €
likvidnostno nahajajo pri občini Puconci.


9009 - SK za drugo –ostanek sredstev na dan 31.12. 2021:
ostanek sredstev
najemnine GJS
okoljska dajatev
Stanje
Prihodek 2021 Poraba 2021
31.12.20
GJI vodooskrba
114.782,51
63.495,45
GJI odvajanje
140.212,00
34.411,62
GJI čiščenje
14.550,00
3.708,57
GJI ZC Ljutomer 2.367,77
2.367,77
Okoljska dajatev
112.791,14
28.247,98

353.206,18 €
44.238,19 €
167.928,87 €
141.039,12 €
Stanje
31.12.21
51.287,06
105.800,38
10.841,43
141.039,12

Poraba sredstev najemnine:
Najemnina GJI vodooskrba:
-Csistem-zamenjava protipovratnih ventilov in auma pogonov na vodarni Podgrad- 936,79 €
-Csistem-zamenjava strežnika za nadzorni center (delno plačilo računa) – 941,45 €
-zamenjave hidrantov, zamenjava termojaškov in prevezave – 6.168,34 €
-zamenjava AC cevi Križevci –Stara Nova vas -12.720,29 €
-novogradnja v novem naselju v Križevcih ob JP 724 232 – 7.792,17 €
-novogradnja v Logarovcih ob JP 724 031- 33.086,41 €
-investicijski nadzor v Križevcih in Logarovcih – 1.850,00 €
Najemnina GJI odvajanje:
-vzdrž. in izgradnja kanal. priključkov – 10.028,81 €
-sanacija kanal cevovodov -4.732,80 €
-zamenjava sesalne cevi na vozilu Moro – 655,16 €
-novogradnja kanalizacije o novem naselju v Križevcih ob JP 724 232 – 18.994,85 €
Najemnina GJI čiščenje:
-zamenjava puhala – 2.337,63 €
-nadgradnja progra.opreme – 1.047,13 €
-zamenjava elektropogona na drsnih vratih-323,81 €
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Najemnina GJI ZC Ljutomer:
-nabava 3 kom kotalni kovinski zabojniki - 2.839,22 €
91 REZERVNI SKLAD je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo, ki se po drugem odstavku 48.
člena zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični
pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni…).Na konte skupine 91 se knjiži
oblikovanje rezervnega sklada z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409.
Na dan 31.12.2021 ima občina Križevci oblikovan sklad v višini 31.627,48 €
96 DOLGOROČNO PREJETI KREDITI -Dolgoročni kredit najet v letu 2006 pri Eko skladu za izgradnjo primarnega kanala NoršinciLukavci je bil v letu 2021 dokončno odplačan.
-V letu 2008 je občina najela dolgoročni kredit pri NLB za izgradnjo kanal sistema Lukavci in
Bučečovci ter Bučečovci II. –Stara nova vas v višini 277.000 €. Dolg na dan 31.12.2021 znaša še
49.951,00 €.
Občina je pri MGRT na podlagi 23. člena ZFO črpala brezobrestna povratna sredstva:
-v letu 2016 - 38.724 € za obnovo javnih poti v občini Križevci
-v letu 2017- 55.303 € za obnovo ceste v Kokoričih
-v letu 2018 - 57.154 € za ureditev JP v Berkovcih in Lukavcih
-v letu 2019 – 40.532 € za obnovo mostu na LC 223 161 Logarovci-Gajševci
Odplačane so bile glavnice v skupni višini 21.301,48 €, tako da skupen dolg do MGRT znaša
138.863,46 €
-konec meseca decembra 2021 je bil pri Deželni banki Slovenije d.d. bil najet dolgoročni kredit v
višini 150.000 € za namen izgradnje LC v Logarovcih in Kokoričih
Skupen dolg občine Križevci na dan 31.12.2021 znaša 338.814,46 €.
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II. SPLOŠNI DEL
1.UVOD
Proračun za leto 2021 ni bil sprejet pred letom za katerega velja, zato je župan na podlagi Zakona o
javnih financah sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar-marec
2021, ki se je uporabljal od 1. januarja 2021 dalje.
Predlog odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2021 je bil obravnavan na 15. redni seji
občinskega sveta dne 20.01.2021 in posredovan v 15-dnevno javno obravnavo, na 16. redni seji
dne 02.03.2021 je bil proračun sprejet.
Na 17. redni seji dne 19.05.2021 je bil sprejet rebalans št. 1 proračuna Občine Križevci za leto
2021.
Na 18. redni seji dne 22.06.2021 je bil sprejet rebalans št. 2 proračuna Občine Križevci za leto
2021.
Na 20. redni seji dne 22.12.2021 je bil sprejet rebalans št. 3 proračuna Občine Križevci za leto
2021.

2.MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA
Proračun za leto 2021 je bil pripravljen na podlagi izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne
izravnave za leto 2021-predhodni podatki, ki jih Ministrstvo za finance posreduje občinam v
jesenskem času za prihodnje leto. Pri izračunu primerne porabe občine, dohodnine in finančne
izravnave za leto 2021 je bila upoštevana povprečnina v višini 628,20 € po prebivalcu.
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A . B I L A NC A P RI H O DK O V I N O D H O DK O V
1.PRIHODKI PRORAČUNA
Skupni prihodki proračuna občine Križevci so bili v letu 2021 planirani v višini
3.172.075,00 €, realizirani so bili v višini 3.144.741,50 €. Realizacija glede na sprejeti proračun
je 99,1 %.
70 DAVČNI PRIHODKI : 2.478.085,94 € (101,0 % glede na plan)
Davčni prihodki predstavljajo 78,8 % delež v skupnih prihodkih in spadajo med tekoče prihodke
Glede na plan so bili realizirani v višini 101,0 %
700 Davki na dohodek in dobiček-2.249.164,00 € (100,0 % glede na plan)
Največji del vseh davčnih prihodkov predstavlja dohodnina v višini 2.249.164 €
703 Davki na premoženje – 192.473,91 € (113,4% glede na plan) kamor spadajo:
-davek na nepremičnine
-davek na premičnine
-davki na dediščine in darila
-davki promet nepremičnin in finančno premoženje
Z davki na premoženje je občina v letu 2021 zbrala 192.473,91 € kar predstavlja 113,4 %
realizacijo glede na plan
Največji del predstavljajo davki na nepremične, zlasti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki so znašali 115.828,11 €.
Večji delež v skupini davkov na premoženje predstavlja še davek na dediščine in darila v višini
45.832,84 € in davek od prometa nepremičnin v višini 28.556,98 €
704 Domači davki na blago in storitve-39.495,73 € (113,3% glede na plan), kamor spadajo:
-davki na posebne storitve
-drugi davki na uporabo blaga in storitev
Med davke na posebne storitve spada davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini
36.452,09 €
Med druge davke na uporabo blaga in storitev spada Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda , ki je bila pobrana v višini 28.247,98 €, turistična taksa v višini
5.103,86 € in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.100,25 €.
706 Drugi davki – - 3.047,70 € , konto 706099 - PDP nerazporejeno.
Gre za nerazporejena in neidentificirana plačila davkov in javnofinančnih prihodkov, katerih
nadzornik je FURS. Stanje na dan 31.12.2021 je bilo na tem kontu negativno – 3.047,70 €. V
skladu z navodili Ministrstva za finance v primeru negativnega stanja, izkazanega v poslovnih
knjigah občin, je bil znesek preknjižen na podkonto 714199-drugi izredni nedavčni prihodkikonto71419903-donatorstvo ob občinskem prazniku, da je potem možno izpolniti obrazce Izkaz
prihodkov in odhodkov za AJPES.
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71 NEDAVČNI PRIHODKI- 432.932,48 €
Predstavljajo 13,70 % delež v skupnih prihodkih. Realizacija glede na plan je bila 110,6 %
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja- 356.813,85 € (117,5% glede na plan)kamor
sodijo:
-prihodki od udeležbe na dobičku in dividend
-prihodki od obresti
-prihodki od premoženja
Med prihodke od udeležbe na dobičku in dividend je zajeto izplačilo iz naslova dividend po sklepu
skupščine KSP Ljutomer v višini 6.955,00 €.
Prihodki od obresti od vezave prostih likvidnostnih sredstev in od obresti od sredstev na vpogled v
letu 2021 znašajo 217,83 €
Med prihodke od premoženja so zajeti:
-Prihodki od najemnin za stanovanja, ki v letu 2021 znašajo 39.940,07 €
-Prihodki od drugih najemnin:
- za prostore splošne ambulante v Križevcih 3.035,76 €
-za najem gostinskega lokala v parku doživetij – 2.516,13 €
-najem kulturne dvorane – 83,46 €
-Najemnine za uporabo infrastrukturnih objektov na področju GJS
(vodooskrba=114.782,51 €, odvajanje odpadne vode=140.212 €, čiščenje odpadne vode=14.550 €,
odvoz in ravnanje z odpadki=30.091,58 €) znašajo 299.636,09 €. Gre za namenska sredstva, za
katere so oblikovani proračunski skladi, sredstva pa se tudi namensko porabijo za investicijsko
vzdrževanje in obnove infrastrukture.
Iz naslova najemnine infrastrukture na področju vodooskbe, nam dolguje JP Prlekija 98.959,99 €
najemnine za leto 2021. Prihodek iz tega naslova tudi presega plan za 82,2%, ker plačil iz strani
JP Prlekija nismo načrtovali, vendar smo konec leta uspeli del prihodka realizirati z dogovorom o
kompenzaciji prihodkov iz najemnin in na drugi strani obveznostjo do JP Prlekija, ki jo ima Občina
Križevci iz naslova plačila subvencije cene.
-Prihodki iz naslova podeljenih koncesij- Koncesijska dajatev za pogrebne storitve Bratuša Dušana
za leto 2020 znaša 1.784,26 €,
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1.127,60 €, koncesijska dajatev KSP d.o.o. Ljutomer za leto 2020 1.517,65 €.
711 Takse in pristojbine-4.004,31 € (114,4 % glede na plan)
Upravne takse so bile pobrane v višini 4.004,31 €.
712 Globe in druge denarne kazni – 5.273,74 % (114,4% glede na plan) kamor spadajo:
Globe in druge denarne kazni: globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih so se stekle v
proračun občine v višini 5.273,74 € .
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev – 9.374,31 € (312,5% glede na plan) kamor sodijo:
Prihodki od prodaje blaga in storitev
-plačilo Elektra Maribor, Energija plus za rabo polnilne postaje za električna vozila – 1,00 €
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-letno nadomestilo za služnost –streha OŠ Križevci – 6.147,55 € (
-prihodki od najema prostora za stojnično prodajo – 239,50 €
-nadomestilo za služnost za bazno postajo Telekom – 1.789,20 €
-oglaševanje v občinskem glasilu – 1.197,06 €
714 Drugi nedavčni prihodki -57.466,27 € (74,6% glede na plan)
-sofinanciranje Občine Veržej v višini 1.824,02 € za pleskanje prostorov v zobni ambulanti v
Križevcih
-prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 42.049,31 €
-prispevek občanov za izgradnjo kanalizacijskega sistema 5.074,90 €
*-donatorstva ob občinskem prazniku – 5.500 €
-Materialni stroški za šolski okoliš Šalinci-Grlava-Krištanci 2.600 €
-Drugi izredni nedavčni prihodki (prihodki od zavarovalnice za škodne primere poškodovanja
avtobusnih postajališč, stanovanj),... 418,04 €.
*V skladu z navodili Ministrstva za finance, v primeru negativnega stanja, izkazanega v poslovnih
knjigah občin na kontu 706099, je bil znesek v bilanci stanja zmanjšan za 3.047,7 €- preknjižen iz
kontov skupine drugi nedavčni prihodki- 714199, da je potem možno izpolniti obrazce Izkaz
prihodkov in odhodkov za AJPES.
72 KAPITALSKI PRIHODKI- 2.090,00 €722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev – 2.090,00 €
V letu 2021 smo prodali kmetijsko zemljišče parc. št. 642, k.o. Krašči- vrednost 1.390,00 € in
gozd, parc.št.143/3, k.o. Logarovci-vrednost 700,00 €. (zemljišča, ki smo jih »podedovali« od
občanov, za katere je občina plačevala domsko oskrbo)
74 TRANSFERNI PRIHODKI –231.633,08 € predstavljajo 7,3 % vseh prihodkov proračuna.
Realizacija glede na sprejeti plan je bila 70,8 %.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna-207.796,87 €
 Za ureditev gozdne ceste na osnovi pogodbe o sofinanciranju je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nakazalo delež v višini- 4.782,12 €
 Sredstva požarne takse so bila nakazana v višini- 10.551,00 €
 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata za leto 2020 v višini- 8.497,47 €
 Sofinanciranje javnih del iz ZRSZ -14.492,53 €
 COVID dodatki za zaposlene,župana,podžupana Občine Križevci za obdobje oktober
2020-junij 2021 – 33.958,63 € (II.bruto)
 Sofinanciranje projekta Prlek-veki ded v višini - 4.184,52 €
 Sofinanciranje projekta Prleška gibanica v višini - 738,60 €
 Prejeta sredstva za uravnoteženje razvitosti občin - 130.592,00 €
Projekt KULTURA NATURA in OKUSI PRLEKIJE v letu 2021 ni bil izveden oz. ni bil dokončan,
zato tudi ni bilo realizirano nakazilo planiranega sofinancerskega deleža v skupni višini 7.928 €
Tudi sofinancerski delež Fundacije za šport za novogradnjo rokometnega igrišča pri OŠ Križevci v
planiranem znesku 20.482 € v letu 2021 ni bil nakazan.
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7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
V začetku leta so bila nakazana sofinancerska sredstva Eko sklada v višini 4.143,77 € za namen
energetske obnove fasade na večstanovanjski stavbi v Križevcih 34 a. (projekt je bil izveden v letu
2020)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU -19.692,44 €
Predstavljajo 0,6% vseh prihodkov proračuna, realizacija glede na plan je bila 22,9 %
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne
kmetijske in ribiške politike
 Sofinanciranje projekta Prlek-veki ded v višini 16.738,06 €
 Sofinanciranje projekta Prleška gibanica v višini 2.954,38 €
Planirana so bila še sredstva v višini 18.597,52 za projekt Kaj nas uči Mura. Projekt je bil v letu
2021 zaključen in poslan zahtevek za sofinanciranje. Sredstva v letu 2021 še niso bila nakazana.
Planirana so bila tudi sredstva za projekt Park doživetij 2-ureditev Kamešnice v višini 46.865,35 €,
vendar še projekt v letu 2021 ni bil zaključen in zahtevek za sofinanciranje zato tudi ni bil poslan.
REALIZACIJA PRIHODKOV GLEDE NA SKUPINE KONTOV
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2. ODHODKI PRORAČUNA
Celotni odhodki proračuna občine Križevci za leto 2021 znašajo 3.198.216,79 €
Glede na plan so bili realizirani v višini 89,4 %
Podroben pregled porabe javnih sredstev po posameznih področjih proračunske porabe je v
posebnem delu zaključnega računa proračuna občine Križevci za leto 2021.
40 TEKOČI ODHODKI – 674.246,29 € (86,4 % realizacija glede na plan)
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim-165.824,84 € (96,0 % realizacija glede na plan)
Na podlagi kadrovskega načrta v proračunu za leto 2021 so bila zagotovljena 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 in porabi 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-26.475,50 € (86,3% realizacija glede na plan)
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih, so bili obračunani 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 – 442.006,47 € (83,4 % realizacija glede na plan)
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 – 664,67 € (51,1% realizacija glede na plan)
Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih
posojil.
409 – Rezerve-39.274,81 € (87,1% realizacija glede na plan)
Izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv in sicer splošno
proračunsko rezervacijo ter rezervo za naravne nesreče. Splošna proračunska rezervacija je bila s
sprejetim proračunom določena v znesku 5.000 € in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala
nemoteno izvrševanje proračuna, prerazporejena so bila sredstva v višini 118,18 €.
V sklad proračunske rezerve za naravne nesreče se je v letu 2021 izločilo 1.000 €.
Med letom se izločajo v posebej oblikovana sklada namenska sredstva požarne takse in sredstva iz
najemnin za namene vzdrževanja CERO Puconci.
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41 TEKOČI TRANSFERI-1.181.109,26 € (98,2% realizacija glede na plan)
410 – Subvencije-141.285,22 € (141,10% realizacija)
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).
Realizacija odstopa zaradi neplaniranega plačila najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo
vodovod. JP Prlekija d.o.o.ni plačevalo najemnine, Občina Križevci pa je zato na drugi strani
zaustavila plačevanje subvencij. Zato smo z rebalansom ta sredstva tako na prihodkovni kot na
odhodkovni strani znižali. Konec leta je prišlo do dogovora in smo zapadle terjatve in obveznosti
delno uspeli poravnati s kompenzacijo. Zato realizacija presega plan.
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom-748.606,91 € (93,0% realizacija)
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-129.884,26 € (98,0% realizacija)
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-161.332,87 € (97,6% realizacija)
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-1.232.734,13 € (83,5% realizacija glede na plan)
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
V okviru te podskupine so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna
sredstva. Sem spadajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih
sredstev, premoženja, opreme, investicijskega vzdrževanja. 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- 110.127,11 € (91,4 % realizacija glede na plan)
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki –
54.973,00 € (84,2 % realizacija)
V tem sklopu so zajeti odhodki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (neprofitne organizacije in ustanove) za nakup ali
gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – 55.184,11 € (100,0 % realizacija)
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za investicije in investicijsko
vzdrževanje in obnove, katere izvajajo javni zavodi (šole, vrtci, ZD Ljutomer,..).
REALIZACIJA ODHODKOV GLEDE NA SKUPINE KONTOV
(ekonomska klasifikacija)

TEKOČI O.
TEKOČI T.
INVESTIC.O.
INVESTIC.T.

3-ZR 2020

2-Plan 2021

3-ZR 2021

% 3/2

3.280.909
667.078
1.184.464
1.252.398
176.969

3.578.755
780.074
1.202.620
1.475.581
120.480

3.198.217
674.246
1.181.109
1.232.734
110.127

89,4
86,4
98,2
83,5
91,4

% v skupnih
O
21,1
36,9
38,5
3,5

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

tekoči o

800.000

tekoči t

600.000

invest. O

400.000

investic. T

200.000
0
ZR
2020

plan
2021

ZR
2021
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REALIZACIJA ODHODKOV GLEDE NA PODROČJA PORABE
(programska klasifikacija)- skupaj 3.258.598 €

Področje porabe

plan

rea

% rea

01 POLITIČNI SISTEM
02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA
04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE J.
STORITVE
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
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN
KOM.
14 GOSPODARSTVO
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE
16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUN.
DEJAVNOST
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
19 IZOBRAŽEVANJE
20 SOCIALNO VARSTVO
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23
INTERVENCIJSKI
PROGRAMI
IN
OBVEZNOSTI

62.872
9.080
39.070

55.938
6.752
31.288

88,9
74,4
80,1

% v
skup.
1,71
0,20
0,96

296.933
111.021

279.022
110.081

93,9
99,1

8,56
3,37

300
26.770
91.209
1.092.981

0
26.770
73.258
924.192

0
100
80,3
84,6

0
0,82
2,24
28,36

271.816
153.200

198.485
123.081

73,0
80,3

6,09
3,77

250.625

208.397

83,1

6,39

26.940
283.950

25.092
260.225

93,1
91,6

0,77
7,98

710.289
202.795
61.762
1.000

681.341
192.394
61.282
1.000

95,9
94,9
99,2
100,0

20,90
5,90
1,88
0,03

17

19

1

2

4

6

7

8

10

11

13

14
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15

16

18

20

22
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B . R A ČUN F I NA ČN I H T E RJAT E V I N N AL O ŽB
V okviru računa finančnih terjatev in naložb tako v sprejetem kakor tudi v veljavnem proračunu v
letu 2021 ni bilo prometa.
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C . R AČ UN F I NA N CI R ANJ A
V računu financiranja so zajeti prejemki in izdatki občine iz naslova zadolževanja, tako najetje novih posojil,
kakor tudi odplačila dolga od najetih posojil v preteklih obračunskih obdobjih.
Realizacija odplačila dolga-glavnic za že najeti kredit pa je bila:






Za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Križevci- dolg občine do Eko sklada je bil konec
leta odplačan v celoti. V letu 2021 je bila odplačana glavnica v višini 20.915,96 €.
Za namen izgradnje kanalizacije Lukavci in Bučečovci ter Bučečovci II.-Stara nova vas, najet bil
v letu 2008 najet kredit pri NLB Murska Sobota v višini 277.000 €. V letu 2021 je bila odplačana
glavnica v višini 18.163,92 €. Ostanek dolga je v višini 49.951,00 €
Najet kredit-povratna sredstva MGRT iz proračuna države 2016 – 38.724 € (v letu 2021
odplačana glavnica v višini 4.302,68 €); dolg še 21.513,28 €
Najet kredit-povratna sredstva MGRT iz proračuna države 2017 - 55.303 €( v letu 2021
odplačana glavnica v višini 6.144,78 €); dolg še 36.868,66 €
Najet kredit-povratna sredstva MGRT iz proračuna države 2018- 57.154 €(v letu 2021
odplačana glavnica v višini 6.350,46); dolg še 44.453,08€




Najet kredit-povratna sredstva MGRT iz proračuna države 2019 – 40.532 €(v letu
2021 je bila odplačana glavnica v višini 4.503,56 €); dolg še 36.028,44 €
V letu 2021 se je Občina Križevci dodatno zadolžila pri DBS d.d. v višini
150.000,00 €

 Zadolženost občine Križevci na dan 31.12.2021 znaša 338.814,46 €

PRIMERJAVA REALIZACIJE 2021 S SPREJETIM PLANOM 2021
PRIHODKI
ODHODKI SKUPAJ

1/Plan
(rebalans)
3.172.075
3.578.755

tekoči odhodki
tekoči transferi
investic.odhodki,transf.

Prorač.presežek (primanjkljaj)
zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA
POVEČANJE KAPITAL.DELEŽ
Sprememba stanja na računu
Stanje na računu 31.12.

2021 2/Realizacija 2021

2/1%

3.144.741
3.198.217

99,1
89,4

780.074
1.202.620
1.596.061

674.246
1.181.109
1.342.861

86,4
98,2
84,1

-406.680
150.000
-60.382
-317.062
317.062

-53.475
150.000
-60.381
36.143,35
317.062,83

13,2
100,0
100,0
-

Prihodki so glede plan realizirani 99,1 %
Odhodki so glede na plan realizirani v višini 89,4%
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2021 znaša 53.475,29 €.
odplačilo glavnic najetih kreditov je v letu 2021 znašalo 60.381,36 €.
Zadolževanje v letu 2021 je znašalo 150.000,00 €.
Tako je na dan 31.12.2021 ugotovljen presežek po denarnem toku (tekoči) v višini 36.143,35 €.

Skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let se prenaša na računu v leto 2022 353.206,18 €.
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POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV TER PREJEMKOV IN
IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI
PRIMANJKLJAJU TER ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA
Prihodki in odhodki se izkazujejo na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu in
se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).
Realizacija prihodkov proračuna za leto 2021 je izkazana v višini 3.144.741,50 € oziroma 99,1%
glede na sprejeti plan.
Realizacija odhodkov proračuna za leto 2021 je izkazana v višini 3.198.216,79 € oziroma 89,4%
glede na sprejeti plan.
Tekoči proračunski primanjkljaj v Bilanci prihodkov in odhodkov, ki pomeni razliko med
realiziranimi prihodki in odhodki, v letu 2021 znaša 53.475,29 €.
Bilanca finančnih terjatev in naložb nima realizacije.
Konec meseca decembra 2021 se je občina zadolžila pri DBS d.d. v višini 150.000 €.
Občina je v letu 2021 odplačala glavnice dolgoročnih kreditov v višini 60.381,36 €.
Iz vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je občina leto 2021 zaključila s proračunskim
presežkom v višini 36.143,35 €.

IZRAČUN PRESEŽKA V SKLADU S FISKALNIM PRAVILOM

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/15. Občine smo s
strani Ministrstva za finance prejele tudi pojasnila o ugotovitvi presežkov, ki pravi, da občine
presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo uporabljati v skladu s
5. členom ZFisP, izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane
obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene
donacije in za neporabljena namenska sredstva.
Izračunane presežke mora občina zbirati na ločenem računu. Presežki se smejo porabiti za namene
iz 5. člena ZFisP. Če je občina zadolžena, jih lahko porabi izključno za odplačilo glavnic dolga.
V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo presežkov,
saj so skupaj obveznosti za neporabljena namenska sredstva ( nanašajo se na namenska sredstva
najemnin komunalne infrastrukture, požarna taksa, okoljska dajatev), obveznosti za neplačane
obveznosti ter neporabljene donacije višje, kot znaša celotno stanje sredstev na računu konec leta.
Večina neporabljenih namenskih sredstev je bila ob pripravi proračuna za leto 2022 vključena med
načrtovane odhodke.
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Z.š
t

Konto

AOP

Besedilo

Znesek

1.

70,71,72,7
3,74,78
40,41,42,4
3,45
3=1-2
75
44
50
55
8=3+(45)+(7-8)

101

Prihodki po denarnem toku

3.144.741,50

221

Odhodki po denarnem toku

3.198.216,79

927 ali 928
301
321
351
364
379 ali 380

Presežek prihodkov ali presežek odhodkov po denarnem toku
Prejeta vračila danih posojil+prodaja kapital.deležev
Dana posojila+povečanje kapital.deležev
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu (presežek po denarnem toku)

-53.475,29
0
0
150.000,00
60.381,36
36.143,35

20,21,22,
23,
del
24,26
97
Del 9009
13=9-1011-12

035,036,037
038,del
039,041
55
izračun

Če občina izkaže presežek, ga zmanjša za predpisane obveznosti
Kratkoročne obveznosti

275.846,95

Dolgoročne poslovne obveznosti
*Neporabljena namenska sredstva, donacije
Presežek (primanjkljaj) po fiskalnem pravilu -konto 900950

0
436.147,61
-675.851,21

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

*Neporabljena namenska sredstva, donacije:
-sklad okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode - 141.039,12 €;
-najemnine GJS (vodooskrba-51.287,06 €, odvajanje-105.800,38 €, čiščenje 10.841,43 €)
-najemnina Cerop – 123.381,88 €
-požarna taksa – 3.797,74 €

POROČILO O SPREJETIH UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI
REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

41. člen ZJF določa, da župan, v kolikor se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je
določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
V proračunu Občine Križevci za leto 2021 ni bilo sprememb v smislu 41. člena ZJF.

POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA
SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z
OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

47. člen ZJF določa, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost
neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje
neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Če se neposredni
uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo
V proračunu Občine Križevci za leto 2021 ni bilo sprememb.
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POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje sredstev proračunske rezerve (izločenih v preteklih letih) je v začetku leta znašalo 30.627,48
€. Tekom leta smo odvedli dodatnih 1.000,00 €, tako da je končno stanje rezerv 31.627,48 €.
Sredstva v letu 2021 niso bila porabljena.

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV PRORAČUNA

V skladu z 38. členom ZJF in 4., 6., 13. in 14. Odloka o proračunu občine Križevci za leto 2021, so
bile glede na rebalans proračuna opravljene spremembe proračuna, ki so razvidne v stolpcu veljavni
proračuna 2021 tako splošnega kakor tudi posebnega dela proračuna in NRP.
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Prerazporeditve med konti znotraj postavk
POVEČANJE

ZMANJŠANJE

uporab podprogram postavka konto

naziv

znesek

postavka konto

naziv

znesek

4000

02029001

02001

402931

plačila bančnih stor

47,75

02001

402930

plačilo stor.org,poobl.

47,75

4000

6039001

06001

4003010

redna del.uspeš.direktor.

19,19

06001

4003011

redna del. uspeš. ostali

19,19

4000

06039001

06001

400991

mentorstvo

0,92

06001

4003011

redna del. uspeš. ostali

0,92

4000
4000

06039001
06039001

06003
06003

402001
402203

čistilni material in storitve
voda in komunal. Storitve

144,58
9,54

06003
06003

402000
402000

pisarniški material
pisarniški material

144,58
9,54

4000

07039002

07003

402599

drugi izdatki za zavarov.

59,90

07003

41200033 interventni sklad

59,90

4000

10039001

10001

4119993

JD-drugi programi

158,06

10001
10001

4119992
4119995

JD-socialna preventiva
JD-komunalna dela

153,57
4,49

4000

11029002

11004

40299901 sredstva po sklepu župana

828,00

10001

40299999 drugi operativ.odhodki

828,00

4000

11029002

11004

41200099 tek.transferi neprofit.org

900,00

10001

40299999 drugi operativ.odhodki

900,00

4000

13029001

13001

4025037

112,02

13001

4025033

112,02

4000

14039002

14003

41200099 tek.transferi neprofit.org

216,00

14003

40299999 drugi operativ.odhodki

216,00

4000
4000

15029002
15029002

15004
15004

420401
novogradnje
40299999 drugi operativ.odhodki

3.994,85 15004
39,30

420500

4.034,15

4000

16029001

16022

402514

tek.vzdrž.licenčne progr.opr.

1.089,24 16022

40299999 drugi operativ.odhodki

1.089,24

4000

16039003

16021

420300

nakup drugih osn.sredstev

1.013,17 16021

4020991

drugi sploš.mater.in stor.

1.013,17

4000

18039004

18007

40299907 občinsko glasilo

2.802,89 18007

402003

založ.in tiskar. Storitve

2.802,89

4000

18059001

18014

40299999 drugi operativ.odhodki

344,66

18014

41200011 športne prireditve

344,66

4000
4000

19029001
20049006

19004
20008

41330235 spremljevalec otrok
4133001 OORK-sredstva za plače

63,06
358,00

19004
20008

41330234 specialni pedagog
40299901 sredstva po sklepu župana
413302
tek.transf. za blago in st.

63,06
150,00
208,00

sred.zakomunal.razvoj vasi
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zimska služba LC in JP
investic.vzdrževanje

Prerazporeditve med konti znotraj postavk zaradi pravilne opredelitve odhodkov po ekonomski klasifikaciji
POVEČANJE

ZMANJŠANJE

uporab podprogram postavka konto

naziv

znesek

postavka konto

naziv

znesek

4000

13029002

13005

420401

novogradnje

52.832,88

13005

4204022

rekonstrukcija cest

52.832,88

4000

13029002

13005

420802

investci.inženiring

400,00

13005

420801

investic.nadzor

400,00

4000

14039002

14003

402305

zav.prem. za mot.vozila

17,25

14003

402504

4000

14039002

14006

420300

nakup drugih os

12.468,51

14006

4000

14039002

14007

420401

novogradnje

4000

15029001

15001

420300

nakup drugih os

4000

15029001

15002

4000

15029002

4000

zav.prem.za objekte
drugi
40299999 operativ.odhodki

17,25

107.332,98 14007

420500

investic.vzdrževanje

107.332,98

2.839,22

15001

420500

investic.vzdrževanje

2.839,22

4020991 drugi sploš.mat.in stor.

176,58

15002

402204

odvoz smeti

176,58

15004

4202020 nakup računalnikov

1.047,13

15004

420500

investic.vzdrževanje

1.047,13

15029002

15004

420300

nakup drugih os

2.337,63

15004

420500

investic.vzdrževanje

2.337,63

4000

16039001

16003

420202

nakup strojne rač.opreme

941,45

16003

420500

investic.vzdrževanje

941,45

4000

17029001

17002

402500

tek.vzdrž.poslovn.objektov 62,22

17002

420500

investic.vzdrževanje

62,22

4000

18039001

18006

4133010 ZKL-prispevki

4.253,12

18006

4133000

ZKL-plače

4.253,12

4000

18039001

18006

4133002 ZKL-regres za ld

604,28

18006

4133000

ZKL-plače

604,28

4000

18059002

18020

420802

750,00

18020

420801

investic.nadzor

750,00

investci.inženiring

namenski prihodki, razporejeni na odhodke
konto
prihodka

POVEČANJE
postavka

konto

07005

409300

16013

4100000

naziv
požarni
sklad

znesek

postavka

konto

znesek

1.351,00

naziv
požarna
7400012 taksa

51.782,51

7103044

51.782,51 kompenzacija plačil
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1.351,00

12.468,51

Prerazporeditve med postavkami
POVEČANJE

ZMANJŠANJE

uporab podprogram postavka konto

naziv

znesek

popgrogram postavka konto

naziv

4000
2000

02029001

02001

402931

plačila bančnih storitev

278,07

02029001
02039001

02002
02004

40299999 drugi operativ.odh.
402008
računov.revizor.stor

32,21
245,86

4000

06039002

06012

402931

06039001

06003

402004

427,25

4000

07039002

07005

409300

plačila bančnih storitev
427,25
sredstva
proračun.
skladov
100,00

07039002

07003

41200033 interventni sklad

100,00

4000

11039002

11011

40299999 drugi operativ.odh.

156,21

11029002

11004

40299999 drugi operativ.odh.

156,21

4000

13029004

13011

420801

investic.nadzor

243,56

13029004

13010

402200

električna energija

243,56

4000

14029001

14002

410299

997,94

14039001

14001

40299999 drugi operativ.odh.

997,94

4000

16029001

16022

402514

druge subv.zasebnikom
tek.vzdr.licenčne
program.opr

36,35

16039001

16003

402606

druga nadom.za zemlj 36,35

4000

16039001

16013

410000

subv.cen javnim podj.

5.122,52

16039001

16003

420401

novogradnje

4000

18039001

18006

4133002

18039003

18003

41200099 tek.trans.neprofit.org. 1.777,62

4000

18039001

18006

4133020

zavod za kulturo-regres
782,62
zavod
za
kulturomaterial.str.
209,75

4000

18039001

18006

4133100

zavod za kulturo-premije

4000

18059001

18014

40299999 drugi operativ.odh.

218,77

18059001

18018

41200024 šolsko šport.društvo

218,77

4000

19069004

19020

4119998

študijske pomoči

100,00

19069001

19018

411900

100,00

4000

20049004

20004

411920

subvencije najemnin

1.857,87

20049004

20005

41199999 drugi transf.posam.

4000

20049006

20008

4133001

OORK-sredstva za plače

59,50

20049006

20006

41200099 tek.trans.neprofit.org. 59,50

4000

22019002

22005

402932

stroški z zadolževanjem

155,96

22019001

22004

4031010

časopisi,revije…

znesek

5.122,52

785,25
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regres.OŠ prevozov

obresti NLB

1.857,87
155,96

Prerazporeditev sredstev proračunske rezervacije
POVEČANJE
uporab

podprogram postavka konto

4000

10039001

10001

4119993

ZMANJŠANJE
naziv

znesek

postavka konto

118,00

23003

38

409000

naziv

znesek
118,00

II.POSEBNI DEL
01 POLITIČNI SISTEM- 55.937,59 €
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
-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
0101 -POLITIČNI SISTEM-55.937,59 €
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
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
Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanom v proračunskem letu so izvajanje
načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.
01019001 Dejavnost občinskega sveta-14.792,43 €
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 Občine Križevci, Pravilnik o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov.
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Dolgoročni cilji podprograma
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
Učinkovito delovanje občinskega sveta, delovnih teles in komisij ter občinske volilne
komisije.

1000 OBČINSKI SVET -14.792,43 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
01001 - STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA – 8.810,66 € (plan 11.000 €)
Na tej postavki so zajeti 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.
V letu 2021 so bile izplačane sejnine za 5 rednih sej.
Cilj v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izplačilo sejnin članom za udeležbo na sejah občinskega sveta
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zaradi izrednih epidemioloških razmer v letu 2021 se je Občinski svet sestal na manj sejah,
kot je bilo planirano, vendar so bili vsi cilji doseženi.
01002 - STROŠKI SEJ ODBOROV, KOMISIJ- 2.970,37 € (plan 6.050 €)
Pod to proračunsko postavko so sredstva za kritje stroškov sejnin članov odborov in komisij
občinskega sveta. Stroški so znašali 2.970,37 € . Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa
za predsedujočega je znašala 63,94 € bruto, za člane delovnih teles in komisij pa 39,93 €
bruto.
Cilj v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izplačilo sejnin članom za udeležbo na sejah odborov in komisij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zaradi izrednih epidemioloških razmer v letu 2021 so se delovna telesa sestala na manj sejah,
kot je bilo planirano, vendar so bili vsi cilji doseženi.
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01004 - FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK – 3.011,40 € (plan 3.012 €)
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.
V letu 2021 se je iz proračuna financiralo 6 političnih strank. Stroški financiranja so znašali:
SMC
DESUS
SLS
SDS
SD
NSi
skupaj

258,30 €
443,10 €
730,80 €
405,30 €
1.018,50 €
155,40 €
3.011,40 €

Cilj v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za delovanje političnih strank, ki so dobile pravico financiranja iz
občinskega proračuna na zadnjih volitvah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilj je bil uresničen. Politične stranke, ki delujejo v okviru občinskega sveta so
prejele vsa načrtovana sredstva.
01019003-Dejavnost župana in podžupanov -41.145,16 €
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
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov,
skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov
Letni izvedbeni cilji podprograma
Izvajati načrtovane investicije, pridobivanje državnih in evropskih virov financiranja,
usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, priprava proračuna, zaključnega
računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta, okrepiti gospodarsko moč občine,
izboljšati in posodobiti infrastrukturo, zagotoviti sredstva za nemoteno delo javnih zavodov in
ustanov, utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti, izvajanje sprejetih aktov sveta,
zagotavljanje materialnih pogojev na področju prireditev in protokolarnih zadev, promocija
občine v medijih.
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Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in ga nadomešča v času njegove odsotnosti v
skladu z izdanimi pooblastili.

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN-41.145,16 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
01005 - PLAČE POKLIC.FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA ZA NEPOKLIC.
OPRAVLJANJE FUNKCIJE –33.446,54 € (plan 33.490,00 €)
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
neprofesionalno opravljanje funkcije na dan 31.12.2021 znaša 1.446,77 €. Na to plačo je treba
prišteti še 9,38 % prispevkov.
Realizacija v letu 2021 je bila 20.735,11 €, od tega je bil izplačan covid dodatek za čas
trajanja epidemije v višini 1.745,35 € (II. bruto), ki je bil povrnjen iz državnega proračuna.
Podžupan občine Križevci je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka
o plačah funkcionarjev
uvrščen v 35. plačni razred, kjer znaša bruto izplačilo za
neprofesionalno opravljanje funkcije 835,47 €. Na to plačo je treba prišteti še 9.38
% prispevkov. Podžupan je funkcijo nastopil s 1.2.2019.
Realizacija v letu 2021 je bila 12.711,43 €, od tega je bil izplačan covid dodatek za čas
trajanja epidemije v višini 1.745,35 € (II. bruto), ki je bil povrnjen iz državnega proračuna.
Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) v 42.
členu določa, da funkcionarjem plačne podskupine A5, ter županom in podžupanom, ki
funkcijo opravljajo nepoklicno, v času razglašene epidemije COVID-19 (19.10.202015.6.2021) pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 € bruto
mesečno. Skupni strošek za župana in podžupana je znašal 3.490,70 € (II. bruto), kolikor
znašajo tudi namenski prihodki Ministrstva za finance.
Cilji v letu 2021:
Zagotovitev sredstev za delo župana in podžupana
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
01006 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA – 5.990,85 € (plan 7.320,00 €)
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...)
Cilji v letu 2021:
Financiranje in zagotavljanje pogojev za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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01007 - ODNOSI Z JAVNOSTJO – 1.707,77 € (plan 2.000 ,00€)
Za stroške tiskovnih konferenc, objav v časopisih, intervjuji na televiziji in ostale stroške za
stike z javnostjo, ter druge oblike promocije občine.
Cilji v letu 2021:
Učinkovito oglaševanje in predstavitev projektov v javnosti ter izboljšanje kakovosti odnosov
z javnostjo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA -6.752,06 €
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
Zagotavljanje sredstev za redno plačevanje storitev plačilnega prometa ter zagotavljanje
sredstev za delovanje nadzornega odbora in zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja
poslovanja občine.
0202 –Urejanje na področju fiskalne politike-4.295,86 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja
občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci
Plačane obveznosti do Uprave RS za javna plačila, Banke Slovenije ter izvajalca GJS.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike-4.295,86 €
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.
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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
Plačane obveznosti do organizacij, bank in izvajalcev GJS.
Letni izvedbeni cilji
Tekoče plačevanje obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-4.295,86 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
02001 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA – 3.728,07 € (plan 3.450,00 €)
Zajeti so stroški obresti za deponiranje sredstev pri Banki Slovenije, ki vodi EZR Občine
Križevci v višini 3.475,82 € in stroški plačilnega prometa na podlagi mesečnih obračunov
Banke Slovenije. Občina je v letu 2021 za te stroške porabila 252,25 €
Cilji v letu 2021:
Redno plačevanje obveznosti v skladu s tarifo banke.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi s prerazporeditvijo sredstev v višini 278,07 €.

02002 - PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV-567,79 € (plan 600,00 €)
V skladu s Pogodbo št. 012/2011 o izvajanju zbiranja okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda , se plačuje izvajalcu GJS JP Prlekija
Ljutomer nadomestilo. Strošek v letu 2021 je znašal 567,79 €.
Cilji v letu 2021:
Redno plačevanje obveznosti .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
0203- Fiskalni nadzor-2.456,20 €
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
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.
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Glavni letni izvedbeni cilji
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.
02039001-Dejavnost nadzornega odbora-2.456,20 €
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
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
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela
nadzornega odbora in notranje revizije.

2000 – NADZORNI ODBOR-2.456,20 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
02003 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA – 2.456,20 € (plan 2.830,00 €)
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plačilo sejnin članom NO.
Cilji v letu 2021:
Financiranje dejavnosti nadzornega odbora, plačilo sejnin in nadzorov v skladu s Pravilnikom
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih organov Občine Križevci
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Nadzorni odbor je v letu 2021 izvedel nadzore v skladu z zastavljenim programom in imel
tudi 5 rednih sej v skladu s predpisi. Pregledi so bili opravljeni, poročila pripravljena, v
začetku leta pa nadzorni odbor posreduje Poročilo županu in občinskemu svetu. Zastavljeni
cilji so bili doseženi
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02004 - STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE PRORAČUNA OBČINE- 0,00€ (plan 2.200 €)
Notranjo revizijo poslovanje občine Križevci za leto 2020 je izvajala družba J&M Ribič
d.o.o., Betnavska c. 21, 2000 Maribor. Revizija se je izvajala v mesecu novembru in
decembru 2021. Poročilo smo prejeli v mesecu januarju 2022. Račun v višini 2.598,60 €
zapade v plačilo v začetku leta 2022, zato v letu 2021 ni bilo realizacije na postavki.
Cilji v letu 2021:
Zagotovitev sredstev za plačilo izvedbe notranje revizije poslovanja občine za leto 2020, ki jo
mora občina Križevci na podlagi 100. člena zakona o javnih financah zagotavljati vsako leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Revizija poslovanja občine Križevci za leto 2020 je bila izvedena. Valuta plačila računa za
opravljeno storitev je v letu 2022, zato so se sredstva prenesla v proračun za leto 2022.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE -31.288,56 €
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.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini
Križevci.
0403- Druge skupne administrativne službe-31.288,56 €
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
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
Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljeni v okviru
dolgoročnega cilja.
04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti-4.581,61 €
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
Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine, objava predpisov v uradnih
glasilih.
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Letni izvedbeni cilji podprograma
Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine, objava predpisov v uradnih
glasilih

1000 - OBČINSKI SVET-1.050,04 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
04002 OBJAVE – 1.050,04 € (plan 1.500 ,00 €)

Strošek objav sprejetih aktov in predpisov na sejah občinskega sveta občine Križevci in
drugih objav je v letu 2021 znašal 1.050,04 €. Občina Križevci objavlja sprejete akte v
Uradnem glasilu slovenskih občin.
Cilji v letu 2021:
Obveščenost javnosti s sprejetimi akti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sprejeti akti so bili objavljeni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-3.531,57 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
04001 - IZDELAVA IN VZDRŽ. SPLETNE STRANI OBČINE´-3.531,57 € (plan 3.650 €)
Na tej postavki so zajeta sredstva za zakup prostora na strežniku, najem domene in objav na
spletni strani LEX LOCALIS v višini 170,49 €.
Zajeti so tudi stroški za obnavljanje in modifikacijo spletne strani www.obcina-krizevci.si.
Spletno stran Občine Križevci je konec leta 2016 postavilo podjetje PRIMS d.o.o. Mesečno se
v okviru tega plačuje tudi naročnina na Local press-pošiljanje novic preko spletnega portala.
Letni strošek je znašal 3.361,08 €
Cilji v letu 2021:
Obveščenost javnosti s sprejetimi akti, s tekočimi in aktualnimi dogodki v Občini Križevci
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov-25.23791 €
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
Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo proslav in ostalih prireditev ter srečanj na ravni
občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi.
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1000 - OBČINSKI SVET-15.325,71 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
04003 - STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN DRŽAVNIH PRAZNIKOV-15.325,71 €
(plan 20.200 €)
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditev
ob državnih praznikih in občinskem prazniku.
Stroški praznovanja 23. občinskega praznika občine Križevci so znašali 15.193,32 €. Občina
si je pridobila tudi donatorska sredstva v skupni višini 5.500 €. Uspešno je bila izvedena
osrednja prireditev o občinskem prazniku. Načrtovane spremljevalne prireditve in aktivnosti
ob občinskem prazniku niso bile izvedene v celoti oz. v načrtovanem obsegu zaradi
epidemioloških razmer.
Vsako leto se 1. novembra ob spomenik padlim borcem NOB položi venec in sveče, prav
tako tudi ob obletnici poboja pri Žalikovi domačiji v Logarovcih. Stroški so znašali 132,39 €.
Cilji v letu 2021:
Izvedba prireditev v okviru državnih praznikov in praznovanja občinskega praznika
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji zaradi ukrepov za preprečevanje širitve koronavirusa niso bili doseženi v
celoti.

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN – 9.912,26 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
01008 - POKROVITELJSTVA OBČINE-9.912,26 € (plan 11.000 €)
Sredstva so bila namenjena za pokroviteljstva občine za manjše prireditve, dogodke,
srečanja, ki so organizirana s strani društev, organizacij in javnih zavodov. Sredstva se
dodeljujejo na osnovi donatorske pogodbe ali sklepa župana. Kriteriji in merila za
dodeljevanje sredstev so v pristojnosti župana. Sredstva so bila porabljena v skupni višini
9.912,26 € od planiranih 11.000 €.
Cilji v letu 2021:
Financiranje pokroviteljstev društvom in ustanovam za njihove prireditve ter projekte
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, saj je glede na slabe epidemiološke razmere bilo
organiziranih manj dogodkov in prireditev
04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem-1.468,98 €
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.
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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
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
Pravno zastopanje je odvisno od primerov, ki se bodo pojavili v planiranem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA – 1.468,98 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
04004 - IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE- 1.468,98 €
(plan 2.720 €)
Sredstva v višini 752,73 € € so bila porabljena za notarje v zadevah, kjer občina ne more
samostojno nastopati, ampak mora za to pooblastiti odvetnika oz. v zemljiško knjižnih
zadevah notarja, overitve podpisov.
Občina Križevci ima tudi sklenjeno pogodbo pri Zavarovalnici Arag za zavarovanje pravne
zaščite. Letni strošek je znašal 716,25 €
Cilji v letu 2021:
Plačilo nastalih stroškov v zvezi z notarskimi storitvami, overitve podpisov pretežno v zvezi z
odmero zemljišč, potrebnih ob rekonstrukciji občinskih cest in javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Ker v letu 2021 niso bile dokončane izmere ob izgradnji LC v Borecih, niso bili izvedeni
postopki pri notarjih. Občina Križevci v letu 2021 ni imela sodnih postopkov in s tem zvezi
nastalih stroškov. Zato planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA – 279.023,21 €
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 zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje
občinske uprave, razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 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
Kakovostna izvedba upravnih , pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi
proračunskih sredstev.
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0601 –Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni-5.302,46 €
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
Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag ter učinkovito
sodelovanje z drugimi organi, institucijami.
Glavni letni izvedbeni cilji
Sodelovanje in vključevanje v delo Združenja občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije ter
sodelovanje z drugimi občinami.
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti-1.065,59 €
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
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju državaobčina.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih
predlogov.

1000 - OBČINSKI SVET-1.065,59 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
06006 - DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI-1.065,59 €
(plan 1.100 €)
Občina Križevci je članica Združenja občin Slovenije-članarina za leto 2021 je znašala 516,27
€ in združenja Skupnosti občin Slovenije-letna članarina je znašala 549,02 €.

Cilji v letu 2021:
Članstvo v obeh nacionalnih združenjih lokalnih skupnosti. S članstvom lahko občina koristi
vrsto ugodnosti pri seminarjih, izobraževanjih, skupnih javnih naročilih. Sprotna obveščenost
občine o sprejetih novostih na nivoju države…
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji so bili v celoti doseženi. Občina Križevci je plačala letno članarino obeh združenj
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06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti-4.236,87 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje druge oblike povezovanja občin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o regionalnih razvojnih
programih
Dolgoročni cilji podprograma
Učinkovito črpanje evropskih (strukturni in kohezijski skladi ) in drugih sredstev, zmanjšanje
razvojnega zaostanka regije.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije . Kazalec uspešnosti bo
učinkovitost črpanja evropskih in drugih sredstev.

1000 - OBČINSKI SVET-4.236,87 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
06007 - POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI- 4.236,87 € (plan 4.240 €)
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. V letu 2021 zaradi neugodnih epidemioloških razmer ekskurzija ni bila
izvedena.
Prleški razvojni agenciji GIZ, letno na osnovi Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva
Lokalne akcijske skupine Prlekija, ter na podlagi sklepa Skupščine PRA giz, občine
ustanoviteljice plačujejo članarino v višini 0,5 € na prebivalca za plačilo izvedenih aktivnosti
.Ti stroški so v letu 2021 znašali 1.862,00 €.
Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v
programskem obdobju 2021-2027 pa so stroški za plačilo izvedenih aktivnosti v letu 2021
znašali 2.374,87 €.
Cilji v letu 2021:
Organiziranje strokovne ekskurzije, plačilo aktivnosti PRA giz
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zaradi neugodnih epidemioloških razmer strokovna ekskurzija v letu 2021 ni bila izvedena
0603- Dejavnost občinske uprave-273.720,75 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in medobčinskega
inšpektorata.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, varnost pri delu in zagotovitev materialnih pogojev za
delo, strokovno opravljanje nalog za dosego tega cilja
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Glavni letni izvedbeni cilji
Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi za doseganje zastavljenih
ciljev ter strokovno izvedene naloge občinske uprave.
06039001- Administracija občinske uprave-260.984,48 €
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
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih
sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-244.488,37 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
06001 - PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI-192.300,34 € (plan 203.473 €)
V okviru proračunske postavke so bila 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
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 (Ur. l. RS 82/2018).
Zaposlenim so bili izplačani dodatki za delo v posebnih pogojih za čas trajanja epidemije
(19.10.2020 – 15.06.2021) v skupni višini 28.790,40 eur-II. bruto (dodatek se izračuna v
višini 0,65% glede na ure prisotnosti na delovnem mestu in glede na čas izpostavljenosti
nevarnim razmeram, osnova pa je osnovna plača zaposlenega) . Na podlagi Zakona o nujnih
ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) je v času epidemije COVID-19
pripadal tudi direktorjem občinskih uprav. Strošek direktorice občinske uprave je znašal
1.677,53 eur (II. bruto).
Vse sredstva je zagotovilo Ministrstvo za finance.
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE v letu 2021
V kadrovskem načrtu za leto 2021 je bilo predvidenih 7 delovnih mest- 5 javnih uslužbencev
za nedoločen čas (2 v V. tarifnem razredu, 1 v VI. in 1 v VII. tarifnem razredu) ter 1 uradnik
na položaju-direktor občinske uprave. Predvidena je bila tudi zaposlitev 1 komunalnega
delavca za nedoločen čas in 1 za določen čas.
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Med letom je prišlo do spremembe števila zaposlenih in do spremembe v izobrazbeni
strukturi.
S 30.1.2021 je poteklo delovno razmerje komunalni delavki, zaposleni za določen delovni
čas. Novega komunalnega delavca nismo dodatno zaposlili.
S 17.3.2021 je dal odpoved javni uslužbenec zaposlen kot svetovalec za okolje in prostor
(VII. tarifni razred).
Namesto njega smo s 3.5.2021 zaposlili javnega uslužbenca – višji referent II. (VI. tarifni
razred).
Na dan 31.12.2021 je bilo tako zasedenih 6 delovnih mest – 5 javnih uslužbencev (2 v V.
tarifnem razredu, 2 v VI. tarifnem.razredu, 1 direktor občinske uprave) ter 1, komunalni
delavec.
Cilji v letu 2021:
Redno izplačevanje plač in drugih prispevkov za zaposlene v občinski upravi v skladu z
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, skladno s kadrovskim načrtom pogodbami o
zaposlitvah
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti. Izplačani so bili tudi dodatki za delo v posebnih
pogojih (Covid 19)
06003 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE - 40.435,87 € (plan 44.040 €)
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, drobnega
inventarja, stroškov telefonije, 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.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave in zadostitev zakonskih pogojev in določil,
povezanih z delovanjem uprav lokalnih skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani

6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT-29.232,38 €
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je začel z delovanjem v 1.1.2012 (brez občine Sveti
Jurij ob Ščavnici) kot organ skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora občin Ljutomer,
Križevci, Radenci, Razkrižje in Veržej.
Pri izvrševanju nalog nastopa inšpektorat kor organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost
zadeva spada.
Pravne podlage za delovanje skupne občinske uprave so Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat in redarstvo (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 6/2011, Uradno
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glasilo slovenskih občin,št. 22/2011, Uradni list RS, št. 102/2011 in 103/2011), Zakon o
inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Občinski odloki občin ustanoviteljic na njihovem
območju.
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.
Dolgoročni in letni cilji:Odkrivanje nepravilnosti s čim večjo prisotnostjo na terenu,
učinkovitost organa, usmeritev nadzora na področja, v katerih je bilo opaziti nespoštovanje
predpisov, tekoče in kvalitetno reševanje zadev. V letu 2021 so se izvajali redni, izredni in
ponovni inšpekcijski nadzori, saj je Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravljal tudi
preglede po prejetih prijavah, pobudah in obvestilih posameznikov in državnih organov,
predvsem pa po prioritetah, določenih s strani občin. Glede na obseg inšpekcijskega nadzora
se je izvajal samo tematski nadzor (ne pa celoviti), saj so se nadzori pri zavezancih opravljali
na delu posameznega dela področja inšpektorata (npr. ravnanje s komunalnimi odpadki,
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje…). Glede na način izvedbe so bili nadzori
napovedani kot tudi nenapovedani. Inšpektorat opravlja tudi naloge pooblaščene osebe
prekrškovnega organa.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je sodeloval tudi z drugimi inšpekcijskimi službami,
policijo ter drugimi državnimi organi, zlasti z vzdrževalci cest, i izvajalci gospodarske javne
službe (KSP Ljutomer d.o.o., JP Prlekija d.o., Saubermacher d.o.o., s Policijskima postajama
Ljutomer in Gornja Radgona, z državnimi inšpekcijskimi službami, zlasti s prometnim
inšpektoratom in Inšpektoratom za okolje in prostor
Letni cilji skupne občinske uprave:
V letu 2021 je delo v posamezni občini potekalo po prioritetah, kot so jih določile občine
(priklop na kanalizacijsko omrežje, vključevanje v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki,
ceste, zunanji videz naselja-neurejene parcele, plakatiranje…)
Doseženi cilji:
Posamezne zadane naloge v Občini Križevci so bile uspešno opravljene
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
06008 - SREDSTVA ZA PLAČE INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI-28.248,27 €
(plan 31.750 €)
Zagotovljena so bila sredstva za pet javnih uslužbencev (inšpektor in štirje redarji).
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.
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Cilji v letu 2021:
Občina Križevci zagotavlja sredstva v višini 16 % obsega delovne obveznosti, ki se opravijo
za občino, za plače in sredstva za kritje materialnih stroškov za predvidenih 7 uradniških
delovnih mest in 1 strokovno tehnično delovno mesto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
V letu 2021 je bilo zasedenih 5 uradniških delovnih mest (1 inšpektorica in 4 redarji-od tega 1
daljša bolniška odsotnost zaposlene), strokovno tehnično delovno mesto ni bilo zasedeno.
Zaradi tega je bila realizacija odhodkov za plače 89 %.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave-12.736,27 €
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
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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-11.752,16 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:

06005 - TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV4.624,91 € (plan 4.630 €)
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih
prostorov ter nakup računalniške in programske opreme.
V letu 2021 je bilo nabavljeno:
- osebni računalnik in ekran v skupni vrednosti 967,25 €,
-TV sprejemnik s stenskim nosilcem v vrednosti 1.556,96 € in
-arhivski regali 2.100,70 €
Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0001
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Cilji v letu 2021.
Zagotoviti najnujnejšo potrebno opremo za nemoteno delovanje občinske uprave. Projekt ima
značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati nekaj dotrajane oz. zastarele opreme.
Nabaviti opremo, za prezentacijo projektov, ki se izvajajo v občini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi

06012 - OBČINSKA BLAGAJNA – 7.127,25 € (plan 6.700 €)
Z marcem 2016 lahko občani občine Križevci na blagajni Deželne banke plačujejo nekatere
položnice brez provizije. V letu 2021 je nadomestilo provizije bilo 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,
Cilji v letu 2021.
Zagotoviti sredstva, potrebna za pokrivanje bančne provizije za položnice, za katere so občani
Občine Križevci oproščeni plačila le-te.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji zastavljeni v letu 2021 so bili v celoti realizirani. Sredstva so se zagotovila s
prerazporeditvijo v višini 427,25 €.

6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT-984,11€
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
06009 - TEKOČI IN INVESTIC. ODHODKI -984,11 € ( plan 1.000 €)
Sredstva so bila namenjena za nabavo strojne in programske računalniške opreme za
delovanje medobčinskega inšpektorata. Občina Križevci je financirala stroške nabave po
razdelilnem ključu v višini 16 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0061
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti opremo, potrebno za nemoteno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Projekt ima značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati nekaj dotrajane oz.
zastarele opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji zastavljeni v letu 2021 so bili v celoti realizirani.
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH- 110.080,90 €
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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon
o gasilstvu
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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.
0703-Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami-110.080,90 €
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
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
Ustrezno opremiti službe in pripadnike enot CZ, ohranjati oz. izboljševati požarno pokritje
območja občine, opremljanje gasilskih enot, usposabljanje in izobraževanje operativnih
gasilcev. 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
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč-4.500,00 €
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...
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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
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.
Letni izvedbeni cilji podprograma
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-4.500,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:

07001 - USPOSABLJANJE IN DELOVANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE-1.000,00 €
Na podlagi sklepa Odbora za požarno varnost in CZ ter dogovora z GZ Križevci so se vsa
sredstva v višini 1.000 € namenila za nakup prenosnih postelj.
Cilji v letu 2021:
Spremljanje nevarnosti in obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov,
redna usposabljanja enot Civilne zaščite, plačilo zahtevkov podjetij za operativno delo
gasilcev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
07002 - OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE- 3.500,00 €
Na podlagi sklepa Odbora za požarno varnost in CZ ter dogovora z GZ Križevci, so se vsa
sredstva v višini 3.500 € namenila za nakup 100 prenosnih postelj, ki so locirana po gasilskih
domovih. Postelje so namenjene za potrebe izvedbe mladinskih gasilskih taborjenj v GZ
Križevci ter za morebitne potrebe pri večjih naravnih ali drugih nesrečah, kjer bi bilo potrebno
evakuirati ljudi in jih začasno namestiti v varna okolja. Sredstva so se nakazala na GZ
Križevci, ki je pokrila razliko v višini 2.814,44 €
Navezava na projekte v NRP.
OB166-17-0003
Cilji v letu 2021:
Vzdrževanje in nakup opreme in redna usposabljanja enot Civilne zaščite
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Plan je bil realiziran v celoti
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč-105.580,90 €
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
Dolgoročni cilji podprograma
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
Glavne umeritve pri osnovni dejavnosti so obveščanje, alarmiranje in organiziranje
sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Dopolnilna oz. preventivna dejavnost pa so
servisiranje gasilskih vozil in opreme ter usposabljanje gasilcev. Glavni cilji na področju
intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri
reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega Štaba civilne zaščite.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-105.580,90 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:

07003 - DELOVANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE-62.229,90 € (plan 63.170 €)
-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,

59

popravila vozil, pokrivanje neplaniranih stroškov v povezavi z opravljanjem javne gasilske
službe
Cilji v letu 2021:
Izvajanje javne gasilske službe, redna dejavnost Gasilske zveze Križevci, pospeševanje
preventivnih akcij in izobraževanje gasilcev, redna dejavnost varstva pred požari in drugimi
naravnimi nesrečami, usposabljanje in izobraževanje na ravni prostovoljnih gasilskih društev,
zavarovanje odgovornosti in opreme, opraviti zdravniške preglede gasilcev operativcev
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
07005 - SOF. NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA)10.551,00€
(plan 9.100,00 €)
Gre za namenska sredstva požarne takse (iz zavarovalnih premij požarnega zavarovanja), ki
se izločijo v poseben sklad. Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno
opremo, motorne brizgalne, dihalne aparate, gasilske cevi in različno gasilsko opremo ob
sofinanciranju PGD.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0004
Cilji v letu 2021:
Oblikovanje sklada iz namenskih sredstev
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Znesek je bil usklajen z dejanskimi namenskimi prihodki
na kontu 7400012-10.551,00 €
07007 - INVESTICIJE IN INVESTI. VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV-10.000,00 €
(plan 10.000€)
V skladu z večletnim investicijskim planom GZ Križevci za obnovo in vzdrževanje gasilskih
domov so namenska sredstva bila nakazana PGD Berkovci 5.000,00 € in PGD Križevci
5.000,00 €.
PGD Berkovci so naredili asfaltno dvorišče pred gasilskim domom površine 235 m2 z
geodetsko zakoličbo v skupni vrednosti 7.915,09. PGD Križevci so zamenjali troje garažnih
vrat z dvižnimi vrati ter uredili notranjost pisarn v vrednosti 6.500 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0005
Cilji v letu 2021:
Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom pri obnovi in vzdrževanju objektov
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani
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07008 - INVESTICIJE V GASILSTVU-22.800,00 € (plan 22.800,00 €)
Na podlagi plana investicij GZ Križevci v gasilska vozila, gasilsko zaščitno opremo in orodja
se je skupaj s sredstvi požarnega sklada konta 07005 – Požarna taksa sofinancirala nabava
gasilske opreme. Sredstva so se nakazala neposredno Prostovoljnim gasilskim društvom na
podlagi ponudb in izdanih naročilnic dobaviteljev opreme.
Nabavilo se je : 23 kos zaščitnih oblek, 38 par zaščitni gasilskih škornjev, 30 parov zaščitnih
gasilskih rokavic, 22 zaščitnih gasilskih čelad, 2 muljni črpalki, 4 kos komplet izolirnih di
lahnih aparatov, 12 tlačnih posod za dihalne aparate, prezračevalnik prostorov…, v skupni
vrednosti 50.802,06 € s sofinanciranjem PGD.
Sofinanciranje gasilsko zaščitne opreme 2021
PGD

Občina Križevci:
konto 07008 in
07005
1.661,09
4.628,73
1.559,99
2.041,59
826,53
1.506,43
3.785,04
3.717,44
5.223,55
3.326,16

PGD -lastna
sredstva
872,08
2.430,08
818,99
1.071,83
433,93
790,87
1.647,60
1.618,18
2.742,36
1.447,86

skupaj
vrednost
opreme po PGD
2.533,17
7.058,81
2.378,98
3.113,42
1.260,46
2.297,30
5.432,64
5.335,62
7.965,91
4.774,02

976,76

2.837,24

3.812,78

2.001,71

5.814,49

33.949,80

16.852,26

50.802,06

Berkovci
Boreci
Bučečovci
Grabe
Iljaševci
Ključarovci
Kokoriči
Križevci
Logarovci
Lukavci
Stara
Nova
1.860,48
vas
Vučja vas
skupaj

Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0006
Cilji v letu 2021:
Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom pri nabavi vozil in opreme
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa, prostovoljnim gasilskim društvom za
sofinanciranje nabave opreme
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST-0,00 €
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
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi
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0802 Policijska in kriminalistična dejavnost-0,00 €
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
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.
08029001 Prometna varnost-0,00 €
Opis podprograma
V podprogram so zajeta sredstva z zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventive
aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. Sem sodi
organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje
prometne varnosti. Sredstva so namenjena tudi za nabavo odsevnih trakov, kresničk, rumenih
rutic in druge opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, odlok o občinskih cestah v
Občini Križevci, odlok o kategorizaciji občinskih cest
Dolgoročni cilji podprograma
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem
preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji, Pri izvajanju aktivnosti je cilj
sodelovanje s čim več subjekti in društvi, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotavljanju
večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v
cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so
vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v
prometu s strani udeležencev cestnega prometa.
Letni izvedbeni cilji
Organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v
osnovnih šoli, dijaki in kritične skupine udeležencev cestnega prometa (pešci, kolesarji).
Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega
prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden
kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-0,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
08001 - DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU-0,00 € (plan 300,00€)
Svet za preventivo občine Križevci v letu 2021 ni deloval.
Cilji v letu 2021:
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...)...
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Cilji niso bili doseženi. Svet za preventivo v letu 2021 ni deloval.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI-26.768,18 €
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,
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Dolgoročni cilji
Sledenje k polni zaposlenosti, izboljšanje kvalitete delovnih mest, prijave na razpise za
izvajanje javnih del
1003 Aktivna politika zaposlovanja-26.768,18 €
Opis glavnega programa
Program Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih
delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programovjavnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).
Dolgoročni cilji glavnega programa
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
Nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, Zmanjšati
socialno ogroženost in stiske brezposelnih oseb in zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči
na drugi strani,
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10039001- Povečanje zaposljivosti-26.768,18 €
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
Aktivirati brezposelne, skrb za socialno vključenost brezposelnih oseb, ohranitev in razvoj
delovnih sposobnosti ter spodbujanje samozaposlovanja in razvoja novih delovnih mest ter
poklicnega izobraževanja, znižanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb, vključevanje
brezposelnih v javna dela
Letni izvedbeni cilji podprograma
Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela

4000 - OBČINSKA UPRAVA-26.768,18 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:

10001 - LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI- 26.768,18 € (plan 26.650,00 €)
Postavka 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, v kolikor je to mogoče 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 2021 je 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 - 3.776,06 eur
2. komunalna dela v občini:v program sta bila vključena dva delavca, od meseca marca do
meseca oktobra 2021- 20.995,12 € (sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje v višini 14.492,53
€)
3. Izvajalec Center za socialno delo Ljutomer -Socialno vključevanje posebej ranljivih
skupin-1.846,43 €
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 je bilo vključenih 6-7 družin.
Udeleženec je obiskoval družine na njihovih domovih, vedno ob istem času. Pomagal je
otrokom pri učenju, pri koristni izrabi prostega časa, staršem pa pomagal pri vzgoji otrok.
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Cilji v letu 2021:
Začasna zaposlitev brezposelnih občanov. Pomoč pri nadomeščanju bolniških odsotnosti v
vrtcu, pomoč otrokom v družinah, skrb za urejanje jarkov, zarasti po občini, urejanje
zelenic…
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so kljub epidemiji Covid bili realizirani. Manjkajoča sredstva v višini 118,18
€ so bila prerazporejena iz proračunske rezervacije.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO -73.257,76 €
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
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih,
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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.
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva-56.823,05 €
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
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
Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči spodbujati naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih
gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij-40.639,35 €
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),
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o
spremljanju državnih pomoči
Dolgoročni cilji podprograma
Vspodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti, podpora
stanovskemu povezovanju,krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na
podeželju ter ohranjanje poseljenosti in urejena kmetijska krajina
Letni izvedbeni cilji
Aktivno vključevanje v LAS

4000 - OBČINSKA UPRAVA-40.639,35 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:

11003 - PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV IN ZVEZ V KMETIJSTVU-6.033,43 € (plan
7.870,00 €)
Sredstva so bila 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.
Ker so tudi v letu 2021 prevladovale omejitve zaradi epidemije, je Občinski svet občine
sprejel sklep, da se zaradi razmer Covid-19 epidemije, določi fiksna vrednost točke za
ocenjevanje programov, v višini povprečja vrednosti točk iz leta 2018 in 2019. Določi se tudi
zgornji limit sredstev, ki jih društvo glede na ovrednotene programe lahko dobi, in sicer
povprečna višina sredstev, ki jih je društvo dobilo v letih 2018 in 2019. Do sredstev so
upravičena društva, ki so v letu 2021 izvedla vsaj eno aktivnost po programu. Tako so na
podlagi sklepa in razpisa bila dodeljena sredstva v skupni višini 6.033,43 € naslednjim
društvom:
Društvo za medsosedsko pomoč
Prleško združenje rejcev prašičev »Prleški prašič«
Govedorejsko društvo lisaste pasme
Društvo vinogradnikov Mala Nedelja
Čebelarsko društvo Križevci
Društvo kmetic Križevci – Veržej
Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot
Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer
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757,90 €
296,80 €
424,00 €
789,90 €
439,90 €
1.001,70 €
360,40 €
349,80 €

Društvo Kelih
Društvo podeželske mladine Sv.Jurij ob Ščavnici

1.205,78 €
407,25 €

Cilji v letu 2021:
Izvesti razpis in društvom dodeliti sredstva za delovanje na podlagi njihove aktivnosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi
11004 - DRUGI UKREPI V KMETIJSTVU-34.605,92 € (plan 37.050,00€)
V občini Križevci smo na področju kmetijstva izvajali sledeče aktivnosti:
-zakup in nadomestilo za uporabo zemljišča v matičnjaku 110,89 €,
-nakazilo Kasaško rejskemu združenju Slovenije, Ljutomer za subvencije rejcem žrebet
ljutomerskega kasača 900,00 €
- 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. -1.612,08 €
- test na brejost govedi 7.197,19 €,
-stroški oglaševanja v javnih medijih -452,18 €
-urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov med kmetijskimi zemljišči19.945,66 €
-za izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim
jodidom na območju severovzhodne Slovenije na podlagi pogodbe o združevanju sredstev za
izvedbo obrambe pred točo z letali, z Letalskim centrom Maribor-3.559,92 €
- pomoč čebelarjem iz Občine Križevci za pokrivanje stroškov nabave hrane za čebele – 828 €
(3€ po panju )

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga-16.183,70 €
Opis podprograma
Neposredna plačila v kmetijstvu (premije).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, zakon o gozdovih,
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma
Sofinanciranje dovoljenih ukrepov na področju kmetijstva
Letni izvedbeni cilji podprograma
Izvedba razpisa za sofinanciranje ukrepov na Podlagi Pravilnika
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-16.183,70 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
11002 - NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU-16.183,70 € (plan 30.000,00 €)
Sofinanciranje zavarovalnih premij –zahtevek Zavarovalnice Triglav v višini 8.960 € bo
plačan v začetku 2022.
Občina sofinancira del zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z
namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer (spomladanska
pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave) ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale
zaradi bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.
Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal –realizacija 16.183,70 €
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.
Cilji v letu 2021:
Izvedba razpisa za subvencioniranje stroškov zmanjševanja kislosti kmetijskih zemljišč z
apnenjem tal, sofinanciranje zavarovalnih premij
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani, le plačilo subvencioniranih zavarovalnih premij zaradi
prepozno poslanega zahtevka zavarovalnice, je bilo izvedeno v začetku leta 2022.
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu-5.787,45 €
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
optimalna skrb za zapuščene živali , trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali-5.787,45 €
Opis podprograma
Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati
občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču.
Tako so ključne naloge zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za
oskrbo zapuščenih in potepuških živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon zaščiti živali
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Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih psov in mačk v skladu z veljavno zakonodajo in
zagotoviti zaščito živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja
Letni izvedbeni cilji
Zagotavljati eno mesto za psa v zavetišču za zapuščene živali, zagotoviti oskrbo vseh
zapuščenih živali iz območja občine

4000 - OBČINSKA UPRAVA-5.787,45 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
11011 - STROŠKI ZAVETIŠČ IN DRUGI STROŠKI ZAPUŠČENIH ŽIVALI-4.659,85 €
(plan 4.504,00€)
Občina Križevi ima podpisano pogodbo s zavetiščem Mala hiša d.o.o. iz Moravskih Toplic.
Mesečni strošek najema enega boksa za psa je v letu 2021 znašal 185,71 €- letno to pomeni
2.228,52 €. Stroški odlova ter oskrba zapuščenih živali so znašali 1.477,69 €.
Občina Križevci je konec leta 2019 podpisala pogodbo o sofinanciranju zaposlitve dveh oseb
na Društvu za zaščito živali Pomurja za obdobje dveh let. Letni znesek sofinanciranja je
znašal
953,64 €. 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.
Cilji v letu 2021:
Poskrbeti za potepuške pse in mačke, ki so bili brez lastnika najdeni na območju občine
Križevci
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Manjkajoča sredstva v višini 155,85 € so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo.
11012 - SOF. AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOPODARJENJA Z DIVJADJO1.127,60 € (plan 1.130,00 €)
Sredstva so namenjena kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v
naravne vire in predstavljajo koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci
določa način in namen porabe namenskih sredstev posamezne lovske družine, ki ima
sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišča, ki
ležijo v Občini Križevci. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila
nakazana skupni višini 1.127,60 €
LD Križevci, LD Radenci, LD Mala Nedelja in LD Videm ob Ščavnici.
Cilji v letu 2021:
Na podlagi odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje o višini koncesijske dajatve in
izvedenega razpisa, sredstva koncesnine dodeliti upravičenim lovskim družinam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi
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1104 – Gozdarstvo-10.647,26 €
Opis glavnega programa
Program zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z
načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistem in uresničevanje vseh njegovih
funkcij
Dolgoročni cilji glavnega programa
bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, izboljšanje
možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način
Glavni letni izvedbeni cilji
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-10.647,26 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cesti in druge gozdne
infrastrukture (gozdne vlake)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest
Dolgoročni cilji podprograma
Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in vzdrževanje
gozdnih vlak, v skladu z gozdno gospodarskimi načrti
Letni izvedbeni cilji
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi programa vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove
Slovenije v sodelovanju z občino

4000 - OBČINSKA UPRAVA-10.647,26 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
11010 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST-10.647,26 € (plan 10.647,26 €)
Gozdne ceste so gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom ter
so sestavni del gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo in so javnega značaja.
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, pt.
30/93, 13/98-odločba US, 56/99 ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1,115/06 in 110/07) zagotavljajo
lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin, katerih višino predpiše Vlada RS v
odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest in jih za vzdrževanje
plačujejo lastniki gozdov.
Pristojbina je prihodek proračuna lokalnih skupnosti, ki jih mora le-ta nameniti izključno
vzdrževanju gozdnih cest.
V letu 2021 je znašala pristojbina, kot direktni prihodek v proračun na kontu 704708 v višini
3.100,25 eur, ter prihodek Ministrstva za kmetijstvo , na podlagi zahtevka, ki ga izstavi
občina, v višini 4.782,12 eur.
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Vzdrževanje zagotavlja občina na podlagi programa vzdrževanja, ki ga pripravi v Zavod za
gozdove. Na podlagi postopka zbiranja ponudb je v letu 2021 bilo izbrano podjetje Nograd
Lotmerk d.o.o. Vrednost del je znašala 10.633,69 eur.
Vzdrževalna dela so potekala na gozdnih cestah:
-Stara Nova vas – Selišči v dolžini 694 m,
-odsek v Lukavcih v dolžini 1144 m,
-Kokoriči-Selišče v dolžini 1191 m,
-Šumak-Zasadi v dolžini 935 m
-odsek v Križevcih 101 b v dolžini 900 m
-Kokoriči-iljaševske njive v dolžini 1100 m
-Bučečovci-Selišči-ob AC v dolžini 900 m
Cilji v letu 2021:
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi programa vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove
Slovenije v sodelovanju z občino
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
-924.192,29 €
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
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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-924.192,29 €
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,primerna prometna signalizacija, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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.
71

Glavni letni izvedbeni cilji
Ukrepi so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanja prometne
varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov
prometnega sistema na okolje. Glavni cilj izvajanje programa vzdrževanja je ohranjanje
realne vrednosti cestne infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest -97.910,31 €
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
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
kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja, tekoče odvijanje
cestnega prometa, povečanje prometne varnosti in pretočnosti, zaščita okolja pred škodljivimi
vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest
Letni izvedbeni cilji
Zagotavljanje z zakonskimi in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske
cestne infrastrukture in zagotavljanje zimske službe

4000 - OBČINSKA UPRAVA-97.910,31 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
13001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN LOKALNIH
CEST IN CESTNE INFRASTRUKTURE-92.445,61 € (plan 109.870,00 €)
Tekoče vzdrževanje občinskih cest –področje spada med obvezne gospodarske javne službe
občine. Urejata ga Zakon o javnih cestah in občinski odlok o občinskih cestah ter iz ter
predpisov izhajajoči pravilniki. Občinske ceste so tako enakovredni del celovitega državnega
cestnega omrežja in tako podležejo tudi vsem predpisom, ki zadevajo varnost v cestnem
prometu. Zato je vzdrževanje in upravljanje občinskih cest odgovorna in zahtevna naloga
občine. Na kontu so bila zagotovljena sredstva za letno vzdrževanje asfaltnih in makadamskih
občinskih cest, ter objektov za odvodnjavanje. Letni strošek je znašal 37.929,24 €.
Zimska služba na občinskih cestah- obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za
omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah, ki nastopijo,
ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled…) lahko normalno odvijanje prometa
ogroženo. Letni strošek je znašal 17.144,28 €.
72

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.,
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, 35.112,02 €.
V okviru te postavka so planirana tudi sredstva za vzdrževanje motorne žage, popravila
kosilnic, plačilo zavarovalnih premij za avtobusna postajališča, delovna obleka za komunalne
delavce, električna energija za garaže, nakup škropilnic, kosilnic..-2.260,07 €.
Cilji v letu 2021:
vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje zimske službe
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Na kontu zimske službe realizacija odhodkov

13008 - VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ-5.464,70 € (plan 5.630,00 €)
V zvezi z vzdrževanjem površin v vaškem jedru v Križevcih ter krožišči v Križevcih in
Ključarovcih nastajajo tekoči stroški, kot košnja trave in gnojenje zelenih površin, urejanje in
vzdrževanje nasadov, zavarovalne premije za objekte in opremo, vzdrževanje, poraba vode za
zalivanje zelenih površin ....Stroški so znašali 4.340,€.
V letu 2021 so bili na poštno hišico v vaškem jedru montirani žlebovi. Strošek je znašal
1.124,55 €

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest-756.968,22 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje investicijsko vzdrževanje in gradnjo 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 prometa-grbine, urejanje odvodnjavanja cest, prometne osvetlitve...). Sredstva se
namenjajo tudi za pripravo tehnične dokumentacije, študije, gradbeni nadzor, koordinacijo
varstva pri delu, ter morebitne odkupe zemljišč, kjer ceste posegajo v privatna zemljišča.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora,Odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem-razvoj prometne
infrastrukture, ki je pogoj za tekoče in varno odvijanje prometa, ohranjanje cestnega omrežja
z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v
naseljih, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
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Letni izvedbeni cilji
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje ter povezani stroški projektiranja, nadzora, odkupov….)

4000 - OBČINSKA UPRAVA-756.968,22 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
13005 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN
CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH-756.968,22 € (plan 881.220,00 €)
Na tej postavki so zajeti naslednji odhodki:
-Novogradnja in rekonstrukcije cest – 722.083,14 €,
-Stroški za investicijski nadzor in koordinacijo na gradbišču – 6.846,38 €,
-izdelava projektne dokumentacije – 19.938,06 €,
-Za odkupe zemljišč ob izgradnji ali rekonstrukciji cest – 3.492,60 €,
- nakup optičnega nivelirja – 320,51 €
-stroški čiščenja in snemanja meteorne kanalizacije v Kokoričih – 370,41 €
-postavitev panelne ograje ob pločniku do OŠ- 3.917,12 €
Izgradnja ceste in hodnika za pešce proti OŠ Križevci- 62.469,30 € (plan 66.500 €)
Namen je bil zagotoviti prometno varnost pešcev. Na tej poti je večja frekvenca otrokpredšolskih in učencev. Hodnik za pešce je bil izveden na JP 724 261 v enakem nivoju kot
cestišče po principu umirjenega prometa v dolžini 110 m. Postavljeni so bili štirje kandelabri
javne razsvetljave. Gradbena dela je izvajalo podjetje AGM Zemljak d.o.o. Vrednost
gradbenih del je znašala 61.456,13 €, investicijski nadzor je izvajalo podjetje AKEN ING
d.o.o.-vrednost je znašala
608,90 €, stroški projektne dokumentacije v letu 2021 so znašali 404,27 € (del dokumentacije
v višini 945,00 € je bil plačan že v letu 2020).
Navezava na projekte NRP:
OB166-17-0011
Obnova JP 724 071 Kokoriči (h.š.13-28)- 272.907,04 € (plan 297.360 €)
Obnovljeni sta bili dve veji - prva JP 724 071 poteka od križišča državne ceste v Kokoričih v
smeri proti Kokoriškim Prelogom v dolžini 888 m, druga JP 724 061 proti naselju Berkovski
Prelogi do obstoječega mostu čez reko Lipnico v skupni dolžini 106 m. Spodnji in zgornji
ustroj ceste je asfaltiran v širini 3,5 m. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje GMW
d.o.o.,Radenci. Gradbena dela so bila v letu 2021 sicer končana, konec meseca decembra je
zapadla končna situacija v višini 6.328,33 €, ki pa še ni bila plačana, ker ni bil izveden
pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del. Prav tako v plačilo v letu 2022 zapade
končni račun za nadzor v višini 302,68 €, ki ga je izvajal Štefan Rajnar s.p.
V letu 2021 so bila tako plačana gradbena dela v višini 263.585,28 €, nadzor 1.816,12 €,
koordinacija na gradbišču 198,84 € ter projektna dokumentacija 7.306,80 €. Skupno
272.907,04 €.
Skupna končna vrednost obnove javne poti, po plačilu končnih situaciji bo znašala 279.538,05
€.
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Navezava na projekte NRP:
OB166-18-0008
Izgradnja JP 724 232 v Novem naselju v Križevcih proti novogradnjam - 59.381,72 €
Na območju med naseljema Križevci in Boreci se nahaja več gradbenih parcel, na katerih so
že pričeli z gradnjami novih hiš. Zgrajena je bila nova cesta v dolžini 139 m z vodovodom,
cevovodi za elektriko in CATV, javno razsvetljavo, ter izgradnja meteorne in fekalne
kanalizacije v dolžini 246 m, saj jo je potrebno speljati v območje LC Boreci-Logarovci.
Izvajalec je bilo podjetje GMW d.o.o., Radenci, nadzor je izvajal AKEN ING d.o.o., Boreci.
Vrednost izgradnje ceste s kablovodom za javno razsvetljavo je znašala 52.832,88 €,
projektna dokumentacija 5.967,22 €, nadzor 581,62 €. Skupaj 59.381,72 €.
Vodovod, ki je bil zgrajen hkrati z izgradnjo ceste v višini 8.433,09 €, je zajet pri postavki
16003-Vodooskrba, zaradi pravilnega razvrščanja izdatkov po programski klasifikaciji.
Fekalna kanalizacija, ki je bila zgrajena v višini 18.994,85 € je zajeta pri postavki 15004Izgradnja in vzdrž. kanal. sistema in čistilne naprave.
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0007
Obnova JP 724 238 v Križevcih proti AMD- 24.578,48 € (plan 27.500 €)
Obstoječa javna pot širine 3,5 m je zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja in ostalih
komunalnih vodov bila že večkrat sanirana. Pojavili so se posedki in razpoke. Obnovljen je
bil odsek ceste in javna razsvetljava do zobne ambulante v dolžini 70 m. Gradbena dela v
višini 24.279,27 € je izvajalo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o.,stroški nadzora, ki ga je izvajal
Štefan Rajnar s.p., so znašali 299,21 €.
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0024
Obnova JP 724 352 v Stari Novi vasi (proti h.š.61)- 46.106,66 €(plan 46.200 €)
Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema in v letu 2020 zamenjave vodovodnih cevi je bila ta
javna pot že večkrat sanirana. V dolžini 110 m in širine 3 m so se sanirale mrežaste razpoke,
meteorna kanalizacija ter izvedla preplastitev po celotni trasi. Gradbena dela v višini
45.553,41 € je izvajalo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o.,stroški nadzora, ki ga je izvajal Štefan
Rajnar s.p., so znašali 553,25 €.
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0023
Rekonstrukcija JP 724 031 v Logarovcih- 281.716,38 € (plan 351.510 €)
Javna pot Logarovci JP 724 031 poteka od križišča z javnima potema 724 022 in 724 031 do
rekonstruiranega mostu na križišču javne poti JP 724 031 in lokalne ceste LC 223161.
Izvedena je bila rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in asfaltne prevleke.
Hkrati se je uredilo oz. obnovilo odvodnjavanje ceste ter zamenjal vodovod v območju ceste. .
Gradbena dela so bila v letu 2021 sicer končana, konec meseca decembra je zapadla končna
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situacija v višini 20.303,50 €, ki pa še ni bila plačana, ker ni bil izveden pregled in prevzem
izvedenih obnovitvenih del. Prav tako v plačilo v letu 2022 zapade končni račun za nadzor v
višini 306,22 €, ki ga je izvajal Štefan Rajnar s.p.
V letu 2020 je bila plačana projektna dokumentacija v višini 1.306,64 €.
V letu 2021 so bila plačana gradbena dela v višini 274.376,17 €, nadzor 2.587,28 €.
Koordinacija na gradbišču 201,16 € ter projektna dokumentacija 4.559,99 €. Skupno
281.716,38 €.
Skupna končna vrednost obnove javne poti, po plačilu končnih situacij bo znašala 302.687,14
€.
Zamenjava vodovoda, ki je bil zamenjan hkrati z rekonstrukcijo ceste v višini 33.086,41 €, je
zajet pri postavki 16003-Vodooskrba, zaradi pravilnega razvrščanja izdatkov po programski
klasifikaciji.
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0011
Cilji v letu 2021:
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti , razen pri rekonstrukciji cest v Kokoričih in
Logarovcih, kjer še ni bilo izvedeno plačilo končnih situacij, ker ni bil izveden pregled in
prevzem izvedenih obnovitvenih del
13029003 - Urejanje cestnega prometa-22.461,54 €
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
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma
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
Urejanje cestne signalizacije, izdelava elaborata obvestilne in turistične signalizacije
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-22.461,54 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
13003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA (prometna signalizacija, železniški prehodi)19.881,35 € (plan 44.020,00 €)
V letu 2021 je bil zamenjan semafor na prehodu za pešce proti Osnovni šoli (pri frizerskem
salonu) , ker je obstoječi dotrajan in ni deloval. Strošek novega semaforja je znašal 14.192,47
€.
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0022
Ob vstopu v vas Lukavci iz smeri Ljutomera, je bila odstranjena hitrostna ovira (ležeči
policaj), namesto tega je bil nabavljen prikazovalnik hitrosti katerega vrednost je znašala
2.963,15 €. Stroški postavitve in priključitve so znašali dodatnih 1.856,21 €.
-Nastali so tudi stroški z zamenjavo baterije in servisom obstoječega prikazovalnika hitrosti v
Vučji vasi. Stroški so znašali 869,51 €.
-planirano je bila izdelava Elaborata obvestilne in turistične signalizacije . V letu 2021 smo v
sklopu projekta turistične obvestilne signalizacije imeli več sestankov z izdelovalcem
elaborata glede načina in postavitev lokacij za lokalne ponudnike in turistične destinacije po
Občini Križevci. V začetku decembra smo vsem lokalnim ponudnikom po Občini Križevci
poslali dopis, da se bo poenotil izgled turističnih tabel ob regionalni cest R1 – 230 in R2 –
439. Večina lokalnih ponudnikov je zainteresiranih za turistične table/lamele. Dogovorili se
smo, da si table/lamele ponudniki financirajo sami, v višini 100€/lamelo, postavitev table pa
financira Občina Križevci. Po prejemu vseh odgovorov do določenega datuma (15.12.2021),
smo zbrali podatke in jih poslali izdelovalcu elaborata ˝Turistična obvestilna signalizacija˝, da
bo lahko izdelal končni elaborat, na podlagi katerega se bo projekt izvedel. Predvidoma bo
projekt stekel v drugi polovici leta 2022, zato so planirana sredstva v višini 24.000,00 €
ostala neporabljena
Cilji v letu 2021:
Urejanje cestne signalizacije, izdelava elaborata obvestilne in turistične signalizacije
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Elaborat obvestilne in turistične signalizacije ni bil izdelan.
13006 - KATEGORIZACIJA CEST, BANKA C. PODATKOV-440,89 € (plan 2.000,00 € )
Zajeti so stroški za redno letno ažuriranje banke cestnih podatkov, ter posredovanje
podatkov na Direkcijo RS za ceste v skladu s predpisano zakonodajo so znašali 440,89 €.
Cilji v letu 2021:
Redno ažuriranje banke cestnih podatkov
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji so bili doseženi
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13013 - UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI-2.139,30 € (plan 2.141,00 €)
Stroški električne energije polnilne postaje za električna vozila za do meseca junija so znašali
1.780,99 €, stroški popravila vtičnice so znašali 358,31 €.
Z mesecem junijem 2021 je Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in
storitev d.o.o. izkazalo interes za rabo polnilne postaje za električna vozila Etrel G6 z dvema
polnilnima mestoma. Na podlagi pogodbe o rabi, mora uporabnik za pogodbeno obdobje 10
let Občini Križevci plačati uporabnino v višini 10 € brez DDV.
Občina Križevci nima od meseca julija 2021 več nobenih stroškov s polnilno postajo.
Cilji v letu 2021:
Plačilo električne energije, vzdrževanje polnilne postaje za električna vozila
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil v celoti dosežen
13029004 - Cestna razsvetljava -46.852,22 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu,Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Dolgoročni cilji podprograma
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,
posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi, varčnimi in učinkovitejšimi

4000 - OBČINSKA UPRAVA-46.852,22 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
13010 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE30.650,61 € (plan 32.100,00 €)
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:
-strošek električne energije javne razsvetljave – 24.620,27 €;
-strošek električne energije vaških kapelic – 1.279,41 €;
-strošek vzdrževanja javne razsvetljave – 4.750,93 €
Cilji v letu 2021:
Plačilo električne energije, vzdrževanje javne razsvetljave
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil v celoti dosežen
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13011 - GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE16.201,61 € (plan 16.000,00 €)
Zamenjava svetilk javne razsvetljave na trasi Križevci -Vučja vas
Ob trasi regionalne ceste R1 -230 Vučja vas-Križevci je postavljenih 271 svetilk javne
razsvetljave, na letni ravni porabijo za približno 21.000 € električne energije. ter so neskladne
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07, 62/10 in 46/13) Z zamenjavo svetilk z LED tehnologijo se bo lahko prihranilo cca
12.500 € pri porabi električne energije in 2.500 € pri vzdrževanju obstoječih svetilk. V letu
2020 se je zamenjalo 63 svetilk.
V letu 2021 se je zamenjalo še dodatnih 58 v vrednosti 15.470,93 € V naslednjih letih se bo
na podlagi prihrankov ter delom investicijskih sredstev lahko zamenjalo še ostalih 150 svetilk
vzdolž regionalne ceste, ter pozneje še znotraj naselij.
Strošek nadzora in izdelavo dokumentacije je znašal 730,68 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-20-0003
Cilji v letu 2021:
Zamenjava starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil v celoti dosežen s prerazporeditvijo sredstev v višini 201,61 €.
14 GOSPODARSTVO - 198.484,72 €
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
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni
samoupravi
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti-35.997,94 €
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Glavni letni izvedbeni cilji
Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva v občini
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva-35.997,94 €
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
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(subvencioniranje obrestne mere..), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o izvrševanju proračuna, Statut Občine Križevci, Proračun občine Križevci, Uredba o
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis,
Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Križevci
Dolgoročni cilji podprograma
Spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju
dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za
razvoj podjetništva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-35.997,94 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
14002 - SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA-35.997,94 € (plan 35.000,00 €)
Na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci
(Uradni list RS, št. 35/2013) in javnega razpisa za dodelitev finančne pomoči za spodbujanje
podjetništva v občini Križevci za leto 2021 je bilo na razpolago 35.000 €.Finančno spodbudo
je dobilo 16 podjetnikov, ki so kandidirali na javnem razpisu v skupnem znesku 34.997,94 €.
Zagotoviti je bilo potrebno dodatnih 1.000 € za izplačilo enemu upravičencu po razpisu iz leta
2020, ki se je pritožil za nestrinjanje z dodeljenimi sredstvi. V mesecu marcu 2021 je pritožbo
umaknil, dodeljena sredstva so se mu nakazala, nakar je opravil nakup in dostavil dokazila.
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.
Cilji v letu 2021:
spodbuditi zaposlovanje, samozaposlovanje, začetne investicije in investicije v razširitev
dejavnosti in razvoj ter posledično zniževati socialne transferje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil v celoti dosežen. Manjkajoča sredstva v višini 997,94 € so se zagotovila s
prerazporeditvijo.
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva-162.486,78 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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.
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Glavni letni izvedbeni cilji
Zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj turizma, razvoj lokalne turistične
infrastrukture, uvajanje novi turističnih produktov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 - Promocija občine-3.299,69 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejmih),
predstavitev kulturne dediščine-premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave...) ter
druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) in dogodke.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vzpodbujanju turizma, Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine in razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti

4000 - OBČINSKA UPRAVA-3.299,69 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
14001 - DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE (karte, zloženke)- 3.299,69 €
(plan 5.000,00 €)
Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo prireditev "Žegnanje
konjev", "Prleška gibanica" , konjske dirke v Križevcih , miklavževanje
-Zaradi epidemioloških Covid-19 razmer je bila delno izvedena prireditev Prleška gibanica.
Društvo Kelih se je kot vodilni partner v letu 2019 prijavilo na razpis LAS PrlekijaCLLD Leader. V letu 2020 so bile natiskane brošure in izdelan film . Sama
prireditev ocenjevanja gibanice je bila izvedena. Bil je izveden tudi virtualni, kulinarični
pohod , v katerem so bili predstavljeni ponudniki prleške kulinarike in vina v občini Križevci.
Stroški v letu 2021 so znašali 2.999,69 €, sofinancerski delež Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja je bil nakazan v višini 738,60 €.
-Konjeniško društvo Križevci je ob občinskem prazniku občine Križevci kot vsako leto
organiziralo kasaške dirke v Križevcih. Društvu je bila nakazana dotacija po pogodbi v višini
300 €.
Ostale prireditve zaradi Covid- 19 razmer niso bile izvedene.
Cilji v letu 2021:
zagotavljanje promocijskega materiala občine, pomoč pri organizaciji zahtevnejših prireditev
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Nekatere planirane prireditve zaradi Covid-19 razmer niso bile izvedene
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva-159.187,09 €
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, Odlok o turistični taksi v občini Križevci
Dolgoročni cilji
delovanje turističnega društva, privabiti večje število turistov, povečanje prepoznavnosti
območja

4000 - OBČINSKA UPRAVA-159.187,09 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
14003 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA-696,48 € plan (3.510,00
€)
-Postavka zajema nastale stroške za zavarovalno premijo prireditvenega šotora in prikolice,
za prevoz le-tega, ...-270,00 €
-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 prodajnopromocijske aktivnosti turistične ponudbe Pomurja. Strošek je znašal 210 €.
-Občina Križevci je na podlagi Dogovora o sodelovanju pri izvedbi operacije VD Pomurje
2021 v okviru aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v
Sloveniji v letu 2021, nakazala ZKTŠ M. Sobota sofinancerski delež v višini 216,00 €
Cilji v letu 2021:
Zagotovitev sredstev za zavarovanje prireditvenega šotora, pokrivanje stroškov postavitve
šotora, financiranje Pomurske turistične zveze in drugih turističnih aktivnosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Ker ni bilo prireditev , niso nastali stroški v zvezi s postavitvijo prireditvenega šotora, niso
nastali stroški v zvezi z vzdrževanjem in popravilom šotora

14004 - UREDITEV GAJŠEVSKEGA JEZERA-2.332,08 € (plan 3.000,00 €)
Stroški košnje na kroni nasipa jezera so znašali 1.802,34 €, stroški najema WC kabin so
znašali 529,74 €.
Cilji v letu 2021:
Vzdrževanje in urejanje okolice Gajševskega jezera
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.
Cilj je bil v celoti dosežen.
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14006 - PROJEKTI NA PODROČJU TURIZMA- 12.468,51 € plan (17.335,00 €)
PROMOCIJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA
TURIZMA akronim:kulTUR=naTURA -12.468,51 € (plan 15.960 €)
Skupaj z občino Veržej kot vodilnim partnerjem ter še ostalimi partnerji Turističnim društvom
Veržej in Zavodom Marianum, smo se prijavili na 5. javni poziv LAS Prlekija. V sklopu
projekta je Občina Križevci dobila info box, ki bo postavljen ob parkirišču pred cerkvijo.
Preko info boxa se bodo turisti in domačini seznanili z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi
v občini. Preko info boxa bodo dostopne vsebine o turističnih točkah v občini, lokalnih
ponudnikih, prenočitvenih kapacitetah, gastronomski ponudbi itd. 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 info boxa je znašala 12.468,51 €, Občina Križevci
je vodilnemu partnerju – Občini Veržej že posredovala vso potrebno dokumentacijo za
vložitev zahtevka.
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. Ta del
projekta se bo izvajal v letu 2022.
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0018
Cilji v letu 2021:
Nabava in postavitev info boxa z vsebinami
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Projekt je bil delno izveden. Info box je bil nabavljen, vendar še ni postavljen, ker se mora
pripraviti prostor z možnostjo priključitve na električno in internetno omrežje, naložiti je
potrebno vsebine o turističnih točkah. Neporabljena sredstva so se prenesla za dokončanje
projekta v proračun za leto 2022.
GASTRONOMSKA TRANSVERZALA LAS PRLEKIJA;
akronim:OKUSI PRLEKIJE 0 € (plan 1.375 €)
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. Trenutno je vloga v dopolnjevanju. Administrativno je bila pregledana s strani
komisije za ocenjevanje vlog na LAS-u. Občina Križevci naj bi v letu 2021 kupila zvezdasti
šotor in izvedla določene aktivnosti in prireditve. Čaka se še na odločitev Agencije za
kmetijske trge, zato še nobena aktivnost v letu 2021 ni bila izvedena.
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:
- vzpostavitev platforme "Gastronomska transverzala LAS Prlekija"
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- 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.
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0020
Cilji v letu 2021:
Nakup zvezdastega šotora, izvedba določenih aktivnosti in prireditev
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Čaka se še na odločitev Agencije za kmetijske trge o potrditvi projekta, zato še nobena
aktivnost v letu 2021 ni bila izvedena.
Neporabljena sredstva se prenesejo za izvedbo projekta v proračun za leto 2022.
14007 - UREDITEV KAMENŠNICE V KRIŽEVCIH-143.690,02 € (plan 207.971,00 €)
Projekt KAJ NAS UČI MURA; akronim:MURA- 31.717,97 € (plan 33.366 €)
Skupaj z vodilnim partnerjem PRA giz ter Občino Ljutomer smo se prijavili na 5. Javni
razpis in dobili že tudi odločbo o odobritvi sredstev.
Izvajalec
je
bil
zaposlitveni
center
BM,
d.o.o.
–
24.816,94
€:
- narejene so
bili plavajoče rastlinske čistilne naprave - plavajoči otoki,
- mokrišče, ki bo opravljalo funkcijo čiščenja vod, ki pritečejo iz kmetijskih površin ter
- vrbov poplet kot primer utrjevanja brežin in zaščito prestrezanja finih sedimentov med
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poplavljanjem
oziroma
dvigovanjem
nivoja
vode.
- postavljene so tri informacijske table – ARTIO Print, Rok Cafuta s.p.- 1.445,29 €
-uredila se je okolica Kamešnice – obrezovanje in odstranitev dotrajanih dreves in grmovnicizvajalec Alma d.o.o. – 5.455,74 €
Sofinancerska sredstva bodo nakazana v letu 2022.
Za izvedbo projekta, so nastali še dodatni stroški, ki niso bili predmet prijave na razpis, za
katere pa so bila zagotovljena sredstva z rebalansom in sicer stroški črpanja vode iz
Kamešnice 258,02 €, priprava teksta za obvestilne table 250,00 € in stroški nadzora krajinske
arhitektke v višini
183,00 €– skupaj 691,02 €.
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0017

Cilji v letu 2021:
Izvesti predvidene aktivnosti in zaključiti projekt
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Občina je projekt v celoti izvedla, bili smo partner.
VKLJUČITEV
KAMEŠNICE
V
TURISTIČNO
PONUDBO
PARKA
DOŽIVETIJ KRIŽEVCI; akronim:PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 2 - 108.060,01 € (plan

167.175€)
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.
V letu 2021 se je v večjem obsegu uredila potka ob Kamešnici, uredil prostor na brežini in
okrog gramoznice kot prijetno sprehajališče, rekreacijski prostor, prostor za počitek in
druženje ter za ribolov. Pri izvedbi so v večji meri uporabljeni naravni in lokalno dobavljivi
materiali. Sama gradbena dela so znašala 107.332,98 € ter stroški nadzora v višini 727,03 €
Ko se je projekt pričel izvajati, je bilo potrebno uskladiti in dopolniti projektno
dokumentacijo, naročiti izračun statike za pontone, za kar se je z rebalansom zagotovilo
dodatna sredstva. Stroški so znašali 3.221,02 €
Navezava na projekte NRP:
OB166-20-0019

Cilji v letu 2021:
Izvesti predvidene aktivnosti in zaključiti projekt
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Večji del projekta je bil izveden konec leta 2021 , dokončan bo v letu 2022, ko se bo
namestila še urbana oprema (klopi, koši), v vodo se bodo splavile pontonske ploščadi.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE-123.081,47 €
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.
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj
ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in
informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva
okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje
in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo
zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah ter Zakon o
ohranjanju narave, Podzakonski predpisi s področja odpadkov, odpadnih voda
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-123.081,47 €
Opis glavnega programa
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali
tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali
človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet
lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in
aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi
uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo
izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad
stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja
okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
izboljšanje stanja voda, zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki, s postopnim
uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki
Glavni letni izvedbeni cilji
Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti
okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje
uporabe nevarnih snovi; izgradnja 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-38.209,73 €
Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih
vplivov na okolje in ravnanje z odpadki.
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov. Zbiranje,
skladiščenje, prevoz in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo
človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje,
zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s
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hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšali življenjske pogoje živali in rastlin ali škodljivo
vplivali na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o
varstvu naravne dediščine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki, Uredba o odpadkih, Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki CERO Puconci
Dolgoročni cilji podprograma
Postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje
obremenjevanja okolja z odpadki, Dolgoročni cilj je usmerjen v sanacijo odlagališča v
Ljutomeru in izgradnjo ter vzdrževanjem odlagališča v Puconcih
Letni izvedbeni cilji podprograma
vzdrževanje in gradnja odlagališč, ureditev ekoloških otokov

4000 - OBČINSKA UPRAVA-38.209,73 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
15001 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ
KOMUNALNIH ODPADKOV-38.033,15 € , plan (43.700,00 €)
- Sredstva v višini 6.029,47 € so bila porabljena za tekoče obveznosti po Pogodbi o
upravljanju odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer – za izvajanje monitoringov
talnih vod, izcednih vod, podtalnice, plinov, košnja trave.
-CERO PUCONCI-proračunski sklad- na 9. Seji Skupščine Javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila dne 20. marca 2015, je bil sprejet poslovni načrt
JP CEROP d.o.o. za leto 2015 in v okviru le-tega sprejet sklep, na katerem je Skupščina
podala soglasje k delitvi obračunanih sredstev iz naslova amortizacije za leto 2015 v razmerju
50:50. Obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze
regijskega centra za ravnanje z odpadki, se v višini 50% nakažejo na poseben sklad,
oblikovan pri občini Puconci. Ta bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in
opreme ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki podjetja
CEROP d.o.o., Preostalih 50% obračunanih sredstev iz naslova amortizacije se nakaže na
proračun občin solastnic JP CEROP d.o.o.. V skladu se tako zbira najemnina iz naslova
nepremični in opreme v višini 50% obračune amortizacije nepremičnin in opreme in se
namensko porablja za zamenjavo dotrajane opreme in za nove investicije na področju
ravnanja z odpadki.
Občina Križevci vodi na kontu 90060 posebni sklad, kamor se prenesejo tudi namenski
prihodki iz naslova 100% amortizacije za odlagališče. V letu 2021 je bilo v sklad prenesenih
27.723,81 € namenskih sredstev.
- Ker storitve za ta proračunski sklad opravlja Občina Puconci, občine ustanoviteljice
plačujejo po deležu storitve vodenja sklada, kar je za občino Križevci v letu 2021 znašalo
735,57 €.
- stroški nudenja strokovne pomoči Inštituta za javno zasebno partnerstvo, in priprave
odzivnega poročila v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča , katere naročniki so
bile ustanoviteljice CEROP, so za občino Križevci znašali 130,76 €.
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- V letu 2021 so bili nabavljeni trije abroll (kovinski kotalni) zabojniki za skladiščenje
odpadkov na ZC Ljutomer. Abroll zabojniki velikosti 20 m3 so namenjeni za prehodno
skladiščenje večjih količin odpadkov in potem lažje nakladanje na tovornjak brez
nepotrebnega prelaganja. Skupna vrednost je znašala 17.994,02 €, delež občine Križevci je
znašal 2.839,22 €
-Planirana je bila tudi nabava novega oz. zamenjava dotrajanega bivalnega kontejnerja
(garderobe) za zaposlene. Delež za Občino Križevci bi znašal cc. 2.750 €. Investicija ni bila
izvedena.
- opravljena so bila vzdrževalna dela oz. popravilo ograje okrog ZC Ljutomer. Strošek za
občino Križevci je znašal 574,32 €.
Navezava na projekte NRP:
OB166-17-0033, OB166-17-0065
Cilji v letu 2021:
Zagotovitev ustreznih analiz ter vzdrževanje neaktivnega odlagališča v skladu z izdanim
okoljevarstvenim dovoljenjem ter Odločbo; zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje
objektov in naprav v CERO Puconci z oblikovanjem posebnega sklada; vzdrževanje objektov
v Občini Križevci
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Planirana je bila tudi nabava novega oz. zamenjava dotrajanega bivalnega kontejnerja
(garderobe) za zaposlene na ZC Ljutomer. Investicija ni bila izvedena, ostali zastavljeni cilji
so bili realizirani v celoti.
15002 - SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV-176,58 € plan (1.000,00 €)
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....
V letu 2021 so bile nabavljene vreče za smeti- 176,58 €.

Cilji v letu 2021:
Zagotoviti čisto okolje v Občini Križevci s čistilnimi akcijami po vaseh, pobiranje in odvoz
odpadkov iz košev na javnih površinah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji so bili doseženi
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo-84.871,74 €
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
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
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-84.871,74 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
15004 - IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN
ČISTILNE NAPRAVE-41.659,49 €, plan (48.500,00 €)
Sredstva na tej postavki so namenjena za:
-za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil s strani izvajalca gospod. javnih služb- 2.539,30
€;
-stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem in izvedba manjkajočih priključkov8.729,49 €
-sofinanciranje
malih
čistilnih
naprav
v
Občini
Križevci
1.000
€
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. V letu 2021 so bila
sredstva dodeljena enemu upravičencu.
-sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer in GJI
odvajanja odpadne vode-skupaj 10.395,85 € (nadgradnja programske opreme na računalniku
SČN, zamenjava puhala, zamenjava elektro pogona, zamenjava sesalne cevi na vozilu Moro,
sanacija kanalizacijskih netesnih jaškov)-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.
Nabavljen je bil tudi mikrokontroler in izvedena nadgradnja programske opreme v vrednosti
18.293,92 €.Račun je bil le delno plačan v višini 1.047,13 €, nabavljen je bil tudi nadzorni
računalnik v vrednosti 839,25 €, račun ni bil poravnan, ker s strani JP Prlekija d.o.o. niso
plačali naših računov v zvezi z najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo
-novogradnja fekalne kanalizacije PVC DN 200 SN 8, ob izgradnji ceste JP 724 232 v novem
naselju v Križevcih v dolžini 246 m- vrednost 18.994,85 €. Investicija še ni bila aktivirana in
predana v upravljanje upravljalcu gospodarske javne infrastrukture (ker ni bil izveden pregled
in prevzem izvedenih del)Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0034, OB166-17-0035, OB166-17-0036, OB166-20-0007

Cilji v letu 2021:
Zagotovitev rednega in investicijskega vzdrževanja na objektih SČN in kanalizacijskega
sistema. Projekt ima značaj kontinuitete.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji niso bili v celoti doseženi. Ostal je neplačan račun JP Prlekija d.d. v višini 17.246,79 €
in račun za nadzorni računalnik v višini 839,25 € oz. je bilo plačilo računov zadržano, ker s
strani JP Prlekija d.o.o. niso plačali naših računov v zvezi z najemnino za gospodarsko javno
infrastrukturo
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15008 - SUBVENCIJE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA-43.212,25 € , plan
(60.000 €)
Občina Križevci na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Križevci št. 9000-0001/2019-25
z dne 12.06.2019 subvencionira ceno omrežnine nepridobitnim uporabnikom javne službe
odvajanja odpadne vode.
Cilji v letu 2021:
Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda nepridobitnim uporabnikom
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST-208.397,09 €
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, Zakon o urejanju
prostora, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o
temeljni geodetski izmeri, 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 področja proračunske porabe
-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-14.036,35 €
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
določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, načrtovanje prostorske ureditve
lokalnega pomena, določitev pogojev umeščanja objektov v prostor, skladen razvoj območja
na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora
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Glavni letni izvedbeni cilji
priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta, priprava in sprejem občinskih podrobnih
prostorskih načrtov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc-14.036,35 €
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
Urediti geodetske in zemljiško knjižne evidence

4000 - OBČINSKA UPRAVA-14.036,35 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16022 - VZPOSTAVITEV IN UREJANJE GEODETSKIH EVIDENC-14.036,35 €, plan
(14.000,00 €)
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, stroški za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema za zagotavljanje
podatkov, ki jih potrebujemo za izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi
zemljišč-ažuriranje programa opremljanja stavbnih zemljišč ter izdatki za najem modula v
zvezi z zagotavljanjem podatkov za izračun nadomestila za uporabo stavnih zemljišč. Skupaj
so ti izdatki znašali 13.347 €
V letu 2021 je bila narejena novelacija podatkov in priprava aktov za izračun komunalnega
prispevka. Vrednost je znašala 6.089 €
Cilji v letu 2021:
Zagotavljati ažurirane občinskih prostorskih evidenc
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil v celoti dosežen. Manjkajoča sredstva v višini 36,35 € so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo.
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16029003 - Prostorsko načrtovanje-0,00 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje prostorske dokumente občine, urbanistični natečaji, prilagajanje
prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo
potrebnih strokovnih študij in projektov, prostorska informatika, prostorski izvedbeni akti,
Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter
njihovih spremembah in dopolnitvah v skladu z zakonodajo
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora,
Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja
Dolgoročni cilji podprograma
načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena, določitev pogojev umeščanja objektov v
prostor
Letni izvedbeni cilji
Sprejem 3. sprememb občinskega prostorskega načrta

4000 - OBČINSKA UPRAVA-0,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16012 - PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE-0,00 € (plan z rebalansom 0,00 €)
V letu 2018 je bil izdal sklep o pripravi tretjih sprememb OPN Občine Križevci. Izbran je
bil izvajalec priprave sprememb. Zbrale so se pobude občanov. Na podlagi pridobljenih
pobud za spremembe OPN se pripravljajo odgovori na pobude. Po pregledu in odobritvi
pobud se pripravi osnutek sprememb odloka, ki se pošlje vsem nosilcem urejanja prostora na
območju Občine Križevci. Sledijo usklajevanja z nosilci urejanja prostora in pridobitev
odločbe ali je potrebno pripraviti še presojo vplivov OPN na okolje. V kolikor je presoja
potrebna, se postopek zavleče za približno eno leto. V primeru, da presoje ne bo potrebno
izdelati, se pripravi končni predlog, ki gre v ponovno pridobitev mnenja nosilcev urejanja
prostora in pozneje v sprejem.
V letu 2021 se ni veliko izvajalo na OPNju SD3, ker smo prednostno delali predvsem na OPN
SD4, ki se tiče ukinitve nivojskega prehoda in izgradnje povezovalne ceste na železniškem
prehodu v Ključarovcih, ki ga v celoti financirajo Slovenske železnice. Zato so bila planirana
sredstva v višini
25.000 € že z rebalansom proračuna št. 3 2021 prerazporejena na druge postavke.
V sklopu OPN SD3 so bile sprejete pobude za spremembe namembnosti zemljišč, katere smo
poslali izdelovalcu OPNja v pregled. Izdelovalec OPNja, URBI d.o.o., je pobude pripravil za
nadaljnjo obravnavo. Predvideva se, da bo OPN SD3, sprejet do junija 2022.
Cilji v letu 2021:
Sprejem OPN SD 3
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj ni bil realiziran.
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1603 - Komunalna dejavnost-160.403,20 €
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
izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij, poslovnih in
stanovanjskih con
Glavni letni izvedbeni cilji
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.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 - Oskrba z vodo-134.921,11 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno
mrežo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o GJS, Zakon o varstvu pred požarom, Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Križevci
Dolgoročni cilji podprograma
Investicija bo izboljšala kvaliteto pitne vode za prebivalce občine Križevci, ki so priključeni
na obstoječi javni vodovodni sistem.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje kvalitetnih in varnih vodnih virov in obnova obstoječih vodovodnih sistemov

4000 - OBČINSKA UPRAVA-134.932,11 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16003 – VODOOSKRBA-134.932,11 €, (plan 98.920,00 €)
-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 - 9.361,63 €;
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 letomrazna investicijska vzdrževanja in obnove ter zamenjava hidrantov:
-zamenjanih je bilo 8 hidrantov v Občini Križevci- 4.074,43 €
-zamenjava termojaškov – 433,65 €
-prevezave v Iljaševcih-1.660,26 €
Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0047
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Na vodovodnem sistemu C so bila izvedena naslednja vzdrževalna dela (delež lastništva
občine Križevci je 8.62% ):
-zamenjava strežnika za nadzorni center – 941,45 €
-zamenjava protipovratnih ventilov na hidropostaji Podgrad – 119,92 €
-zamenjava auma pogonov v vodarni Podgrad – 816,87 €
Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0047
Rekonstrukcija vodovoda:
-dokončanje rekonstrukcije vodovoda Križevci-Stara Nova vas – 12.720,65 €
Zamenjava cevi poteka že od leta 2018 .V letu 2020 je bila izvedena III. faza - od gasilskega
doma Iljaševci do trase v Stari Novi vasi. Zaključek del in izstavitev končne situacije je bil v
začetku leta 2021.
Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0046
Novogradnja vodovoda:
-vodovod ob izgradnji JP 724 232 v Križevcih v novem naselju- 7.792,17 €
Ob izgradnji JP 724 232 v Križevcih (novogradnje) je bil istočasno na novo zgrajen tudi
vodovod PE100, DN 110 v dolžini 70m in PE100,DN32 v dolžini 50 m ter hidrant
Navezava na projekte v NRP:
OB166-20-0007
-vodovod ob izgradnji JP 724 031 v Logarovcih – 33.086,41 €
Ob rekonstrukciji JP 724 031 v Logarovcih je bil zamenjan obstoječi vodovod PE 100, DN
110 v dolžini 658 m in PE 100, DN 32 v dolžini 100 m
Navezava na projekte v NRP:
OB166-20-0011
Stroški nadzora pri rekonstrukciji in izgradnji vodovoda – 1.850,00 €
Cilji v letu 2021:
Vzdrževalna dela in odprava napak na javnem vodovodnem omrežju, novogradnja
vodovodnega sistema
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil delno dosežen. Zapadla plačila JPP d.o.o. za vzdrževalna in obnovitvena dela na
vodovodnem omrežju v višini 2.350,07 so bila zadržana. Končna situacija v višini 1.712,10 €
za vodovod v Logarovcih zapade v začetku leta 2022.
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16013 - SUBVENCIONIRANJE CENE OSKRBE S PITNO VODO-62.075,03 € (plan
5.170,00 €)
Občina Križevci trenutno na podlagi veljavnega sklepa občinskega sveta Občine Križevci
subvencionira 40 % cene omrežnine nepridobitnim uporabnikom javne službe oskrbe s pitno
vodo.
Cilji v letu 2021:
Subvencioniranje cene vode nepridobitnim uporabnikom
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Realizacija odstopa zaradi izdatkov za subvencije najemnine za gospodarsko javno
infrastrukturo vodovod, ki smo jih planirali v nižjem znesku v rebalansu št. 3. JP Prlekija
d.o.o. celo leto 2021 ni plačevalo najemnine, Občina Križevci pa je zato na drugi strani
zaustavila plačevanje subvencij. Zato smo z rebalansom ta sredstva tako na prihodkovni kot
na odhodkovni strani znižali. Konec leta je prišlo do dogovora in smo zapadle terjatve in
obveznosti delno uspeli poravnati s kompenzacijo. Zato realizacija odhodkov presega plan, na
prihodkovni strani pa so višji od planiranih prihodki iz naslova najemnin.
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-4.462,87 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje
socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda ...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Križevci
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in ostale infrastrukture na
pokopališču
Letni izvedbeni cilji
Zagotoviti sredstva za potrebna vzdrževanja in gradnjo infrastrukture na pokopališču v
Križevcih

4000 - OBČINSKA UPRAVA-4.462,87 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16002 - VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE-4.462,87 € (plan
4.510,00 €)
Postavljena je bila žična ograja kot zaščita pred divjadjo. Strošek je znašal 4.455,70 €.
Plačana je bila tudi zavarovalna premija za objekt mrliška vežica v znesku 7,17 €
Konec leta so se pričele aktivnosti v zvezi s pripravo idejne zasnove in izdelavi
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo mrliške vežice.
Cilji v letu 2021:
Postavitev žičnate ograje za zaščito pred divjadjo
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Ograja je bila postavljena
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16039003 - Objekti za rekreacijo-13.191,35 €
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
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja
Dolgoročni cilji podprograma
Urejeni parki in zelene površine, objektov za rekreacijo, gradnja in investicijsko vzdrževanje
objektov
Letni izvedbeni cilji
Vzdrževanje in popravilo naprav v parku doživetij , košnja trave, nakup in postavitev novih
naprav za rekreacijo

4000 - OBČINSKA UPRAVA-13.191,35 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16021 - UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI-13.191,35 €
(plan 14.890,00€)
Stroški za košnjo, dognojevanje in ostalo tekoče vzdrževanje, tekoče vzdrževanju in
popravilu vadbenih elementov, zavarovanje objektov in opreme..., so znašali 4.726,70 €
Za odčitavanje porabe vode in elektrike za gostinski lokal je bilo potrebno narediti samostojne
števce, na podlagi katerih bo najemnik plačeval stroške po dejanski porabi. Stroški so
znašali 6.471,99 €
V parku doživetij je bil postavljen vgradni trampolin. Strošek nabave in vgradnje je znašal
1.992,66
Cilji v letu 2021:
Vzdrževanje in popravilo naprav v parku doživetij , košnja trave, nakup in postavitev novih
naprav za rekreacijo, prevezave in postavitev ločenega vodomerja in elektro priključka
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi
16039004 - Praznično urejanje naselij-7.816,87 €
Opis podprograma
Program zajema praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma
Okrašenost centra Križevec v prednovoletnem času, praznično vzdušje v vaškem jedru
Križevci, menjava starih novoletnih lučk z novimi, varčnimi
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-7.816,87 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16019 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ-7.819,67 € (plan 8.000,00€)
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za novoletno okrasitev v središču Križevecnamestitev in odstranitev elementov novoletne okrasitve. Konec preteklega leta 2020 je bila
nabavljena nova razsvetljava,plačilo računa v znesku 6.589,32 € je zapadlo v plačilo v
letošnjem letu.
Stroški namestitve in odstranitve novoletne razsvetljave so znašali 1.227,55 €
Cilji v letu 2021:
Plačilo računa za nakup novoletnih okraskov za vaško jedro, namestitev in odstranitev
razsvetljave
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje-26.200,37 €
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
izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjih z obnovami in posodobitvami;
Glavni letni izvedbeni cilji
Zagotoviti sredstva za vzdrževanje in obnovo stanovanj
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji-7.173,32 €
Opis podprograma
Podprogram obsega podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Stanovanjski
zakon; Zakon o izvrševanju proračuna, Proračun občine
Dolgoročni cilji podprograma
Pomoč mladim družinam pri gradnji stanovanj
Letni izvedbeni cilji
Pomoč mladim družinam pri gradnji stanovanj
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-7.173,32 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16023 - OPROSTITEV PLAČILA KOM.PRISPEVKA ZA MLADE DRUŽINE-4.173,32 €
(plan 10.000,00 €)
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Križevci na 23. redni seji dne 12.02.2018 se
mladim družinam oprosti plačilo komunalnega prispevka. V letu 2021 je bila upravičena
plačila komunalnega prispevka za novogradnjo stanovanjske hiše ena mlada družina v znesku
4.173,32 €
Cilj v letu 2021 :
Pomoč mladim družinam pri gradnji stanovanj v oliki oprostitve plačila komunalnega
prispevka
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pomoč je na podlagi vloge in izpolnjevanja pogojev pridobila ena mlada družina.

16024 - POMOČ PRI RUŠITVI DOTRAJANIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV-3.000,00
€ (plan 5.000,00 €)
Na podlagi sprejetega Pravilnika v letu 2021 Občina Križevci dodeljuje 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. Pomoč je na podlagi vloge in
izpolnjevanja pogojev pridobil en občan v višini 3.000,00 €
Cilj v letu 2021 :
Pomoč pri gradnji odstranitvi dotrajanih objektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pomoč je na podlagi vloge in izpolnjevanja pogojev pridobil en občan.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju-19.027,05 €
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
Stanovanjski zakon, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Zakon o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o urejanju prostora.
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Dolgoročni cilji podprograma
Vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja kvalitete oziroma izboljšanja
življenjskih pogojev najemnikov občinskih stanovanj.
Letni izvedbeni cilji podprograma
V skladu z letnim programom in razpoložljivimi sredstvi zagotavljati obnove stanovanj,
plačilo stroškov upravljanja s stanovanji

4000 - OBČINSKA UPRAVA-19.027,05 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16017 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJ NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ19.027,05 € (plan 15.000,00 €)
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, ureditev stanovanj po izselitvi
najemnikov…)
V letu 2021 je bil zamenjan plinski kotel v stanovanju večstanovanjski stavbi v Križevcih 3
b, izdelava predelnih sten, zamenjava vrat v Logarovcih…-8.824,16 €
Konec meseca decembra je bila izvedena obnova kopalnice v stanovanju v Vučji vasi, plačilo
je zapadlo v leto 2022.
Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0039
Cilji v letu 2021:
Obnova stanovanj v skladu s planom upravljalca
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Plačilo večje obnove kopalnice v znesku 4.732,59 € zapade
v letu 2022
16018 - TEKOČE VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH STANOVANJ-10.202,89 € (plan
13.400 €)
Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja, stroške upravljanja stanovanj in stroške
upravljanja z najemnino, zavarovanje, manjša vzdrževalna dela. Stroški v letu 2021 so znašali
10.202,89 €
Cilji v letu 2021:
Izboljšanje kvalitete bivanja
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj se stanovanja vzdržujejo po sprejetem programu.
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)-7.757,17 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč
Dolgoročni cilji glavnega programa (
Gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, ureditev
premoženjsko-pravnih razmerij glede na dejansko rabo nepremičnin v naravi, pridobivanje
zemljišč za infrastrukturne objekte
Glavni letni izvedbeni cilji
Izvedba postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (nakupi, cenitve, odmere, davki,
javne objave, odškodnine…)
Odkupi zemljišč v skladu s Sklepom o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč-7.757,17 €
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,Zakon o davku na promet
nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o kmetijskih zemljiščih…
Dolgoročni cilji podprograma
evidentiranje, odmere in funkcionalne zaokrožitve zemljišč; ureditev lastniških razmerij na
nepremičninah glede na koriščenje v naravi
Letni izvedbeni cilji
Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

4000 - OBČINSKA UPRAVA-7.757,17 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
16009 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne zadeve,
geodetske zadeve)-7.757,17 € (plan 10.000,00 €)
Za geodetske posnetke in dokumentacijo, izmeritve in parcelacije zemljišč,
cenitve, odškodnine zaradi izpada prihodka na zemljiščih, kjer poteka izgradnja investicij
(vodovod, kanalizacija, ceste.) so nastali stroški v višini 7.757,17 €
Cilji v letu 2021:
Evidentiranje, odmere zemljišč…
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani,
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO-25.092,28 €
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 primarnega zdravstva (Zdravstveni domovi)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Dolgoročni cilji
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-21.304,47 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v opremo in objekte, financiranje
vzdrževanja na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje
posameznih zdravstvenih dejavnosti
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne
zdravstvene službe na primarni ravni
Glavni letni izvedbeni cilji
Zagotavljati sredstva za sofinanciranje investicij in izvajanje preventivnih programov v ZD
Ljutomer

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov-21.304,47 €
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, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih
Dolgoročni cilji podprograma
Skupaj z Zdravstvenim domom Ljutomer in vsemi občinami iz območja Upravne enote
Ljutomer, zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje in širitev programov za potrebe
občanov;
Letni izvedbeni cilji podprograma
Financiranje vlaganj v Zdravstveni dom po planu; vlaganja v zobozdravstveno in zdravstveno
ambulanto v Križevcih
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-21.304,47 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
17001 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER1.589,05 € (plan 1.600,00 €)
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.
Na postavki so bila sredstva namenjena za najemnino za prostore fizioterapije v Biotermah
Mala Nedelja. Gre za prostore v skupni velikosti 114,65 m2, za katere se obračunava
najemnina v višini 6 €/m2.
Cilji v letu 2021:
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen
17002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZDRAVSTVENI in
ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI V KRIŽEVCIH-19.715,42 € (plan 20.000 €)
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljutomer in Občino Veržej so se v letu 2021 obnovili
prostori zobne ambulante v Križevcih (ambulanta, čakalnica,sanitarni prostori). Občina
Križevci je pokrivala stroške zamenjave oken, na novo so bile urejene elektroinštalacije,
strojne instalacije, talne obloge, brušenje in barvanje sten, zamenjava opreme v sanitarnih
prostorih. Strošek je znašal 19.653,20 €. Ker zobno ambulanto obiskujejo tudi otroci iz
Občine Veržej, je le-ta sofinancirala obnovo v višini 1.824,02 €. Zdravstveni dom Ljutomer
je zagotovil vso ostalo opremo.
Cilji v letu 2021:
Obnova zobozdravstvene ambulante v Križevcih
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva-538,11€
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo
zdravja. Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, ki niso uvrščeni med
storitve plačljive iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga
v zdravem okolju, izboljšanje duševnega zdravja občank in občanov, izboljšanje
zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci,
mladostniki,…) svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja-538,11 €
Opis podprograma
Sofinanciranje aktivnosti Zdravstvenega doma Ljutomer in preventivna dejavnost s področja
zdravstva
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakon o lekarniški dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma
Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva
Letni izvedbeni cilji
Enaki kot letni

4000 - OBČINSKA UPRAVA-538,11 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
17005 - SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV-538,11
€ (plan 2.090.,00 €)
Vse občine Upravne enote Ljutomer so v letu 2020 zagotovile iz občinskih proračunov
sredstva za cepljenje dečkov proti HPV v 6. razredu osnovne šole. V OŠ Križevci se je za
cepljenje v letu 2020 odločilo 9 šestošolcev, cena cepljenja pa znaša 110 € (1. in 2. doza).
Prvo dozo so prejeli v mesecu juliju 2020, drugo pa januarja 2021. Strošek je znašal 538,11 €.
V leto 2021 ni bilo novih cepljenj.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za cepljenje šestošolcev, ki se bodo odločili za cepljenje
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Sredstva niso bila v celoti porabljena.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva-3.249,70 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; zagotavljanje sredstev za mrliške oglede,
obdukcije in stroške prevozov pokojnih;
Glavni letni izvedbeni cilji
Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo-3.134,70 €
Opis podprograma
Program vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega
varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Dolgoročni cilji podprograma
Financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov
Letni izvedbeni cilji podprograma
Izvajanje zakonskih obveznosti, kar pomeni vključenost vseh občank in občanov v obvezno
zdravstveno zavarovanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA-3.134,70 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
17003 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV BREZ
PRIHODKOV-3.134,70 € (plan 3.135,00 €)
Sredstva so namenjena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb, s stalnim prebivališčem na območju Občine Križevci za mesec december
2020.
Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, ki je začel veljati s 1.1.2021 je določeno, da
država prevzame plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske
državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do
denarne socialne pomoči. Enako veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani
kot družinski člani. Določba velja le za nove zavarovance, medtem ko obveznost kritja
prispevka za upravičence pred uveljavitvijo zakona še vedno krije občina, kar pomeni za
mesec december preteklega leta.
Cilji v letu 2021:
Plačilo prispevka za mesec december 2020
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti
17079002 - Mrliško ogledna služba-115,00 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje plačilo storitev mrliških ogledov, sanitarne obdukcije in prevozov
umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne
službe
Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje obveznosti v skladu z določili zakonov in podzakonskih aktov.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Plačilo stroškov obdukcij, prevozi in plačila mrliških ogledov
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-115,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
17004 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA-115,00€ (plan 115,00 €)
Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin se je spremenil tudi Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da so se na državo s 1.1.2021 prenesle tudi
obveznosti plačila opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z
obdukcijo. Dejanski strošek, ki ga je občina bila še dolžna pokrivati iz tega naslova, so
opravljeni mrliški ogledi v mesecu decembru 2020.
Cilji v letu 2021:
Plačilo stroškov za mesec december 2020
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE-260.225,21 €
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
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-481,06 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in
premične kulturne dediščine
Dolgoročni cilji glavnega programa
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
Skrbeti za vzdrževanje kulturne dediščine po zastavljenem programu občine
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 - Nepremična kulturna dediščina-481,06 €
Opis podprograma
Nepremična kulturna dediščina zajema izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih
spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za
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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
Ohraniti čim več premične in nepremične kulturne dediščine, ki je zaznamovala življenje in
kulturno delovanje na področju lokalne skupnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma
Obnova kulturnih in sakralnih objektov

4000 - OBČINSKA UPRAVA-481,06 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
18021 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV-481,06 € (plan 970,00 €)
Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za opremo v Anini Kapelici -13,06
€ ter za nakazilo sofinancerskega deleža Kulturnemu društvu Križevci za projekt Prlek veki
ded v višini 468,00 €.
Cilji v letu 2021:
Prenakazilo sredstev KUD Križevci za projekt Prlek veki ded, zavarovanje opreme
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti
1803 - Programi v kulturi-81.448,41 €
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 Splošna knjižnica Ljutomer, javnih
kulturnih programov in delovanje Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in
zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji
Glavni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja. Kazalci uspešnosti so število
in obseg programov in projektov, njihova raznovrstnost, število obiskovalcev, odmevnost v
javnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo-43.767,62 €
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
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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
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 enot Splošne knjižnice Ljutomer.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Kvalitetna javna služba na področju knjižničarstva, v okviru razpoložljivih sredstev ,porast
knjižničnega gradiva in popularizacija bralne kulture, prireditve in projekti na področju
knjižničarstva.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-43.767,62 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
18005 - NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER-1.000,00 € (plan
1.000,00 €)
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva - sprotni nakupi novitet in
obnavljanje knjižnega fonda (tiskano in elektronsko gradivo), ki jih na podlagi vsakoletne
izjave, občina nakaže Splošni knjižnici Ljutomer, ki na podlagi teh sredstev, pridobi še
dodatna sredstva iz Ministrstva.
Cilji v letu 2021:
Vsakoletno sofinanciranje knjižničnega gradiva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti

18006 - FINANCIRANJE DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER-42.767,62
€ (plan 40.990,00 €)
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.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za plače zaposlenih in pokrivanje materialnih stroškov v višini zakonskih
obveznosti v deležu, ki ga zagotavlja občina Križevci.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti. Dodatna sredstva v višini 1.777,62 € so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo
18039002 - Umetniški programi-9.000,00 €
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
Promocija občine Križevci, razširitev filmskega, glasbenega in medijskega tabora, privabiti
čim večje število obiskovalcev
Letni izvedbeni cilji podprograma
Nadgraditev kiparske kolonije v RE:PANNONIA FEST 2018

4000 - OBČINSKA UPRAVA-9.000,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
18030 - UMETNIŠKI PROGRAMI-9.000,00 € (plan 9.000,00 €)
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
nadgrajevati.
V letu 2021 je bila izvedena mednarodne kiparske kolonije, večerni koncerti oz. izvedba
dogodkov, ki so jih dopuščale epidemiološke razmere.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izvedbo projektov
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
18039003 - Ljubiteljska kultura-7.963,80 €
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.
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
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Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih kulturne
dejavnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma
Cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-7.963,80 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
18001 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMA JSLKD LJUTOMER-905,00
€ (plan 905,00 €)
Za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave
Ljutomer, ki deluje za območje vseh občin UE Ljutomer, so bila na podlagi pogodbe
nakazana
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.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izvedbo programa
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
18002 - SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN DEJAVNOSTI RC ZOTKS MURSKA
SOBOTA-813,00 € (plan 813,00 €)
Za sofinanciranje izvajanja programov in dejavnosti Regionalnega centra Zveze za tehnično
kulturo Slovenije v sedežem v Murski Soboti (RC ZOTKS) so na podlagi pogodbe bila
nakazana sredstva v višini 813 €
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izvedbo programa
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
18003 - DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI-2.245,80 € (plan
9.280,00 €)
Preko javnega razpisa se razdelijo sredstva za sofinanciranje letnih programov kulturnih
društev in se izplačajo 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.
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Ker so tudi v letu 2021 prevladovale omejitve zaradi epidemije, je Občinski svet občine
sprejel sklep, da se zaradi razmer Covid-19 epidemije, določi fiksna vrednost točke za
ocenjevanje programov, v višini povprečja vrednosti točk iz leta 2018 in 2019. Določi se tudi
zgornji limit sredstev, ki jih društvo glede na ovrednotene programe lahko dobi, in sicer
povprečna višina sredstev, ki jih je društvo dobilo v letih 2018 in 2019. Do sredstev so
upravičena društva, ki so v letu 2021 izvedla vsaj eno aktivnost po programu.
Tako so na podlagi sklepa občinskega sveta in razpisa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci ( Uradni list RS, št. 29/2017 in Glasilo
slovenskih občin, št. 44/2020) bila dodeljena sredstva v skupni višini 2.245,80 € naslednjim
društvom:
KUD Muzika

767,37 €

KD Križevci

596,85 €

KD Križevski rogisti

781,58 €

KD
Kajer
izobraževanje
skupaj

Bučečovci

za 100,00 €
2.245,80 €

Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izvedbo programa, sredstva razdeliti kulturnim društvom na podlagi
razpisa
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj ni bil dosežen v celoti. Vsa sredstva niso bila porabljena, ker so zaradi Covid-19 razmer
društva delovala v omejen obsegu oz. sploh niso bila aktivna.
18027 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA PIHALNEGA ORKESTRA V OBČINI4.000,00 € (plan 4.000,00 €)
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave instrumentov, oblek, stroški not, dirigenta...
KUD Muzika. Sredstva so bila dodeljena za dejavnost, ki ni bila sofinancirana na osnovi
Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev na področju ljubiteljske kulture.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za kritje stroškov dirigenta, nakup uniform, servisiranje instrumentov,
nakup opreme in notne literature in za pokrije materialnih stroškov za vaje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura-14.816,51 €
Opis podprograma
Podprogram zajema stroške priprave in izdaje občinskega glasila
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun občine
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Dolgoročni cilji podprograma
Obveščenost občank in občanov
Letni izvedbeni cilji podprograma
Občinsko glasilo je namenjeno občanom Občine Križevci z namenom obveščanja, osveščanja,
izobraževanja, svetovanja in sprostitve

4000 - OBČINSKA UPRAVA-14.816,51 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
18007 - IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA-14.816,51 € (plan 14.970,00 €)
V letu 2021 je občinsko glasilo Glas občine izšlo dvakrat. Za zbiranje in urejanje prispevkov
skrbijo člani uredniškega odbora občine Križevci. Na postavki so zajeti stroški za
oblikovanje, tiskanje in raznos glasila, oblikovanje križanke ter izplačila nagrad članom
uredniškega odbora. Stroški so znašali 14.816,51 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izdajo občinskega glasila dvakrat letno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
18039005 - Drugi programi v kulturi-5.900,48 €
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
Tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane v Križevcih, Obnova prostorov
»Valilnice« v Ključarovcih, izgradnja kulturnega centra v Križevcih
Letni izvedbeni cilji podprograma
Redno tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane.
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-5.900,48 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:

18009 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE
KRIŽEVCI-5.900,48 € (plan 6.460,00 €)
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. Stroški v letu 2021 so znašali 5.900,48 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane v Križevcih
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.

1804 - Podpora posebnim skupinam-2.000,00 €
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
Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin
Glavni letni izvedbeni cilji
S sofinanciranjem omogočiti strokovno usposabljanje članov združenja, strokovne ekskurzije
članov, srečanja veteranov, častnikov, proslav, slovesnosti ob raznih obletnicah, delovanje
organizacij, postavljanja obeležij, prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih
organizacij
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 - Programi veteranskih organizacij-500,00 €
Opis podprograma
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev vojnih invalidov, veteranov,
borcev,...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma
Cilj je zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za stroške, ki so povezani z delovanjem veteranskih organizacij
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-500,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
18012 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ-500,00 €
(plan 570,00 €)
Občina Križevci je v letu 2021 sofinancirala delovanje Območnega združenja slovenskih
častnikov Ljutomer v višini 100,00 € in delovanje Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo v višini 400,00 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za delovanje veteranskih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
18049004 - Programi drugih posebnih skupin-1.500,00 €
Opis podprograma
V podprogram spada delovanje upokojenskih društev, ki izvajajo predvsem projekte druženja
starejših ljudi.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje programov društev
Letni izvedbeni cilji
Zagotavljanje sredstev v proračunu za delovanje Društva upokojencev Križevci

4000 - OBČINSKA UPRAVA-1.500,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
18011 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV KRIŽEVCI1.500 € (plan 5.000 €)
Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov Društva upokojencev Križevci, ki
izvajajo projekte druženja svojih članov ob različnih priložnostih in prireditvah.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za delovanje Društva upokojencev Križevci
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti-176.295,74 €
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in
programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
-sofinanciranje letnega programa športa in mladine
-ohranjanje in povečevanje interesa za vključevanje občanov v športne aktivnosti
-rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih športnih objektov
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Glavni letni izvedbeni cilji
Sofinanciranje interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok, kakovostnega in
vrhunskega športa, športne rekreacije, športnih prireditev in delovanja športnih društev, z
namenom kakovostnega ukvarjanja s športom

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 - Programi športa-21.238,76 €
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, Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Križevci
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za ukvarjanje s športom vsem populacijam, popularizirati športne
aktivnosti, zagotoviti primerno vzdrževanje športnih objektov
Letni izvedbeni cilji
Zagotoviti sredstva za delovanje Športne zveze Križevci, sredstva za sofinanciranje
programov društev na področju mladinske in športne dejavnosti, izvedba razpisa za
sofinanciranje programov športa, sredstva za vzdrževalna dela na športni infrastrukturi,
izboljšanje funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin

4000 - OBČINSKA UPRAVA-21.238,76 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
18013 - DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI-3.800€ (plan 3.800 €)
Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Športne zveze Križevci.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za delovanje Športne zveze Križevci
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
18014 - ŠPORTNE PRIREDITVE-1.018,77 € (plan 800,00 €)
Sredstva v višini 365,34 € so bila nakazana Olimpijskemu komiteju Slovenije za
sofinanciranje izvedbe dogodka-slovenska bakla, za moderiranje prireditve 90,00 €, nakup
majic z dotiskom in voda za sodelujoče na prireditvi 563,43 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za športne prireditve
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti. Dodatna sredstva v višini 218,77 € so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo.
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18016 - DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE KRIŽEVCI-15.419,99 € (plan
15.420 €)
V skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnih programov športa v Občini Križevci (Uradni list
RS, št. 34/2000) je bil izveden javni razpis, na katerem so bili izbrani izvajalci letnega
programa športa v Občini Križevci za leto 2021. Za prijavljene programe so jim bila
dodeljena sredstva v skupni višini 15.419,99 €:
ŠD Stara Nova vas
ŠD Križevci
ŠD Lukavci
ŠD Vučja vas
ŠD LO-KO
ŠD Kalinovjak
ŠD Ključarovci
ŠD Berkovci
ŠD Grabe
ŠD MRD
Konjeniško društvo Križevci
ŠD Val Bučečovci
Judo klub Križevci
skupaj

1.015,65 €
1.995,95 €
412,48 €
1.455,98 €
2.476,99 €
943,87 €
881,73 €
1.423,85 €
258,20 €
381,41 €
229,27 €
444,62 €
3.500,00 €
15.419,99 €

Cilji v letu 2021:
Izvajalcev letnega programa športa v občini Križevci zagotoviti sredstva za izvajanje športne
dejavnosti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
18018 - ŠPORT V OŠ KRIŽEVCI-0,00 (plan 1.810,00 €)
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti
(otroci, ki obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Iz proračuna Občine Križevci se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje organizacije, izvedbo
in udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni
ravni na podlagi letne pogodbe s Športno zvezo Ljutomer, preko katere otroci OŠ Križevci
sodelujejo na teh tekmovanjih.
Cilji v letu 2021 Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za vključevanje otrok OŠ Križevci v športne programe in sodelovanje na
šolskih športnih tekmovanjih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zaradi epidemioloških razmer tekmovanja niso bila izvedena, zato tudi sredstva niso bila
porabljena.
18026 - DRUGA ŠPORTNA DRUŠTVA, KI NISO ČLANI ŠZ KRIŽEVCI-1.000,00€ (plan
1.000,00 € )
V letu 2021 je bilo 500 € namenjeno za sofinanciranje delovanja Športno kinološkega društva
Ljutomer-Križevci., in še 500 €, ki so bila namenjena za dotacijo v proračunu za leto 2020,
vendar niso bila izplačana oz. je izplačilo izpadlo. 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.
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Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov društva
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen v celoti.
18020 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV155.056,98 € (plan 170.660,00 €)
Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za
redno delovanje upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov. Za ta namen so bila na podlagi vlog in dokazil o nastalih stroških,
društvom izplačana sredstva v skupni višini 6.978,84 €:
ŠD Stara Nova vas
ŠD Križevci
ŠD Lukavci
ŠD Vučja vas
ŠD LO-KO
ŠD Kalinovjak
ŠD Ključarovci
ŠD Berkovci
ŠD Grabe
Konjeniško društvo Križevci
skupaj

461,00 €
1.753,44 €
497,81 €
626,23 €
1.001,97 €
500,93 €
804,69 €
330,81 €
500,98 €
500,98 €
6.978,84

-Sredstva za ureditev ŠRC- vsako leto po dve društvi na podlagi 4-letnega
Križevci, dobita sredstva za nabavo opreme in vzdrževanje športnih objektov.
ŠD Grabe

2.670,00 €

ŠD Lukavci

2.670,00 €

skupaj

5.340,00 €

plana ŠZ

- Športni zvezi Križevci je bila nakazana dotacija v višini 1.000,00 € za plačilo stroškov
najema športnih objektov in nabavo športne opreme.
- nabavljeni sta bili dve košarkaški tabli s košema za igrišče pri OŠ Križevci- 558,19 €
Novogradnja rokometnega igrišča pri Osnovni šoli Križevci
Razlog za izvedbo novogradnje športnega igrišča pri Osnovni šoli Križevci pri Ljutomeru so
bile neurejene, neuporabne in ne več varne športne površine (razen prenovljenega
košarkarskega in odbojkarskega igrišča), kar je pomenilo zmanjšanje športnih in
rekreacijskih aktivnosti. Vrednost prenove je znašala 141.179,95 €. Novo igrišče za rokomet
je velikosti 20 m x 40 m in ima par golov. Celotno igrišče je prekrito z novo asfaltno
podlago, na katero je nalepljen tartan. Občina Križevci se je konec leta 2020 prijavila na
razpis Fundacije za šport. Sofinancerski delež Fundacije za šport znaša 20.482 € (nakazan bo
v začetku leta 2022), občina pa mora zagotoviti lasten delež v višini 120.697,95 €.
-V letu 2021 je bilo planirano izdelati idejni projekt za izgradnjo nove telovadnice pri
OŠ Križevci, za kar so bila namenjena sredstva v višini 10.000,00 €. Do realizacije ni prišlo.
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Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0056
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov društva, izgradnja rokometnega igrišča,
izdelava idejne zasnove za novo telovadnico
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil delno dosežen. Idejni projekt za telovadnico ni bil narejen.
19 IZOBRAŽEVANJE-681.340,59 €
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
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 izobraževanj;, izvajanje zakonskih obveznosti in
izvajanje programov za razvoj dejavnosti
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok-479.152,83 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje
otrok od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo, ter sofinanciranje
drugih programov in projektov za predšolske otroke. 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 nove investicije
Dolgoročni cilji glavnega programa
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.
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Glavni letni izvedbeni cilji
Spodbujanje otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju
različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov, povečati kakovost v vrtcih in
ponudbo različnih programov za otroke, zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in
standardi, pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in
otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 – Vrtci-479.152,83 €
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, Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Križevci
Dolgoročni cilji podprograma
Omogočiti vključitev predšolskih otrok v programe vrtca, ter zagotoviti ponudbe kakovostnih
programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo, zagotavljanje poslovnega časa,
prilagojenega potrebam zaposlenih staršev, zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih,
zagotoviti prostorske pogoje za prostor in opremo v vrtcu v skladu z zakonodajo, zagotoviti
zaposlenost v vrtcu v skladu s standardi in normativi
Letni izvedbeni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilj je zdravo, razumevajočo in spodbudno okolje za otroke, omogočiti
otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti
posameznih starostnih obdobij

4000 - OBČINSKA UPRAVA-479.152,83 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
19001 - DEJAVNOST VRTCA KRIŽEVCI (plačilo razlike med ceno programov in plačili
staršev)-384.608,53 € (plan 386.620,00 €)
Na tej postavki so bila 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 vrtec hkrati
vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Oproščeni so tudi plačila za
vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec
vključen hkrati s svojim sorojencem. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo
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polno ceno programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo za te otroke zagotavlja državni
proračun. Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca. Ceno programa, v katerega je vključen
otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče.
V šolskem letu 2021/2022 je bilo v Vrtcu Križevci oblikovanih 7 oddelkov in glede na
normative 128 prostih mest. Vpisanih je bilo 127 otrok in sicer 41 otrok prve starostne
skupine v 3 homogene oddelke, 67 otrok druge starostne skupine v 3 homogene oddelke, ter
19 otrok v kombiniranem oddelku. V skladu s potrjeno sistemizacijo je bilo zaposlenih 21,30
delavca.
Po podatkih za mesec december 2021 je Občina Križevci pokrivala razliko v ceni za 96 otrok
( od tega je za 22 otrok plačevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), 22 otrok je
obiskovalo vrtec v Križevcih iz 4 zunanjih občin, 10 mest pa je bilo trenutno prostih, ker
začnejo otroci obiskovati vrtec pozneje, ker še niso dopolnili 11 mesecev starosti.
Osnova za zaračunavanje storitev staršem je ekonomska cena. Občinski svet Občine Križevci
je sprejel zadnjo veljavno ceno na 12. redni seji dne 18.08.2020 in znaša v prvi starostni
skupni (1-3 let) 525,46 € in v drugi starostni skupini (3-6 let) 400,14 €.
Občini je OŠ Križevci zaračunavala storitve na osnovi mesečnega zahtevka po dejanski
realizaciji. Letni strošek za leto 2021 je znašal 383.004,61 €.
Zaradi Covid-19 epidemije, so v letu 2021 otroci bili odsotni, vrtec je bil tudi zaprt. Odsotnost
otrok v času zaprtja vrtca ali zaradi bolezni ali karantene otrok, je pokrivalo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport v višini 42.051,96 €, zato je strošek pokrivanja ekonomske
cene občine Križevci v letu 2021 glede na preteklo leto nižji.
-Na postavki so zajeti tudi stroški zavarovalne premije za objekte in opremo v višini
1.603,92 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za poravnavo obveznosti do Vrtca Križevci.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19002 - DEJAVNOST ZUNANJIH VRTCEV (plačilo razlike med ceno programov in
plačili staršev)-60.532,88 € (plan 65.000,00 €)
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 31.12.2021 smo imeli
v zunanjih vrtcih skupaj 18 otrok in sicer Waldorfski vrtec v Murski Soboti (1), Vrtec Rače
(1), Vrtec Cven (1), Vrtec Stročja vas (1), Vrtec Velika Polana (1), Vrtec Ljutomer (4), Vrtec
Sveti Jurij ob Ščavnici (2) in Vrtec Cezanjevci (7).
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za poravnavo obveznosti zunanjih vrtcev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
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19004- POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU-3.157,12 € (plan
3.350 €)
Na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in izdanega
ugotovitvenega sklepa multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo in ocene
strokovne skupne za zgodnjo obravnavo v vrtcu, ima 1 otrok, ki je vključen v redni oddelek
predšolske vzgoje v Vrtcu Ljutomer, s 1.9.2021 za šolsko leto 2021/20211, zagotovljeno
dodatno strokovno pomoč in sicer specialnega pedagoga 1 uro na teden, fizično pomočspremljevalca –celi čas prisotnosti, logopeda 1 uro na teden ter individualno prilagoditev
prostora in pripomočkov. Skupni stroški za dodatno strokovno pomoč otroka s posebnimi
potrebami, so v letu 2021 znašali 3.157,12 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za poravnavo obveznosti
posebnimi potrebami
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.

za dodatno strokovno pomoč otroku s

19005 - DRUGI PROGRAMI V VRTCU-1.047,50 € (plan 1.200,00 €)
Na postavki so bila zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov prevoza otrok na plavalni
tečaj – 547,50 € ter za a nabavo igral in didaktičnih pripomočkov v vseh oddelkih-novoletna
obdaritev-500,00 €
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za posebne projekte v Vrtcu Križevci
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19006 - PREDŠOLSKA VZGOJA V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU RAKIČAN-180,80 €
plan 300,00 €)
V času, ko je otrok zaradi bolezni nameščen v bolnišnici in je vključen v oddelek vrtca v
bolnišnici, mora občina plačati stroške programe vrtca Murska Sobota. Na podlagi sklepa
Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, je bila cena dnevnega programa vzgojnovarstvenih storitev za otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med zdravljenjem v
bolnišnici Rakičan 19,80 €/dan, s 1.9.2021 pa 21,10 €/dan.Račun je po končanem zdravljenju
otroka izstavil Občini Križevci Vrtec Murska Sobota. Stroški v letu 2021 so znašali 180,80 €
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za vzgojno-varstvene storitve v bolnišničnem oddelku v bolnišnici
Rakičan.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19007 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI-11.200 € (plan 11.200
€)
V letu 2021 so bila v Vrtcu Križevci izvedena naslednja investicijsko- vzdrževalna dela v
skupni vrednosti 11.200 €:
-pleskanje– 3.247,73 €
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-montaža zaščitne ograje- 860,71 €
-obnova garderobnih omaric za skupino vrtca v prostorih šole – 1.244,40 €
-varovalne talne podloge na zunanjih terasah – 4.399,32 €
-zunanja senčila – 1.447,84 €
Navezava na projekte v NRP:
OB166-17-0059
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za vzdrževalna dela v vrtcu Križevci.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19025 - POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI
STARŠEV-18.426,00 € (plan 20.000,00 €)
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 na
podlagi Zakona o vrtcih /Uradni list RS, št. 55/2017) 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
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za olajšave v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje-107.989,15 €
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
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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
-da se učencem poda temeljno znanje in jih pripravi na nadaljnje šolanje, ter usposobi za
poklicno in osebno življenje. Učenci se v procesu izobraževanja v osnovni šoli naučijo
razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijajo govorno kulturo,
radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi. Šola tako
spodbuja pri razvijanju interesov in sposobnosti ter oblikuje njihove navade.
-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
-zagotoviti optimalne materialne pogoje za izvajanje programa osnovnošolskega
izobraževanja
-zagotoviti osnovni in glasbeni šoli sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov in sredstva
za obnovo in vzdrževanje objektov in opreme
-doseganje čim boljših rezultatov na vseh področjih osnovnošolskega izobraževanja.
Dosežene cilje lahko merimo z izvedenimi projekti učencev osnove šole in doseženim
splošnim uspehom učencev ob koncu leta
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - Osnovno šolstvo-96.771,59 €
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 šolskih objektov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnoven šole, Odlok o ustanovitvi osnovne šole
Dolgoročni cilji podprograma
Razvoj osnovnega šolstva, v smislu optimalne uporabe šolskega prostora in smotrno vlaganje
vanj, vzpodbuja se izvedba številnih projektov s strani osnovne šole ter zagotavljajo sredstva
za nemoteno izvedbo programov poučevanja
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov, vezanih na obratovanje in delovanje
objektov osnovne šole, sredstva za izvajanje dodatnih programov, sredstev za investicije in
investicijsko vzdrževanje
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-96.771,59 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
19009 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ KRIŽEVCI-46.952,79 € (plan 46.980,00 €)
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 bilo nakazanih OŠ Križevci 40.000,00 €. Za stroške notranje revizije dodatnih
2.800 €.
Za zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti je Občina Križevci, kot sklenitelj
zavarovanja z Zavarovalnico Triglav plačala zavarovalne premije v višini 4.152,79 €
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti OŠ Križevci sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19011 - DODATNI PROGRAMI V OŠ KRIŽEVCI-2.540,00 € (plan 3.000,00 €)
Občina že vsa leta financira pristojbino eko šola- 350,00 € ter pokriva stroške prevoza otrok
1.,2.,3. in 4. razreda na plavalni tečaj – 2.190,00 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti OŠ Križevci sredstva za pokrivanje dodatnih programov
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19012 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI-43.000 € (plan 43.000,00 €)
Na tej postavki so bila nakazana OŠ Križevci sredstva na podlagi zahtevkov za:
-obnovo sanitarij za deklice na predmetni stopnji – 29.485,48 €
-nabava prenosnih računalnikov za potrebe vzgojno izobraževalnega procesa in izobraževanja
na daljavo 4.958,17 €
- elektro inštalacije, ureditev prostora za računalniško učilnico -4.913,43 €
- oprema računalniške učilnice –mize – 1.333,46 €
-dobava in montaža klima naprave v računalniški učilnici – 2.309,46 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB166-17-0060
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti OŠ Križevci sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
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19016 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ CVETKO GOLAR-3.982,50 € (plan 3.983,00 €)
Za pokrivanje tekočih materialnih stroškov v podružnični šoli s prilagojenim programom, ki
jo obiskuje trenutno 5 otrok iz naše občine, je občina Križevci namenila 3.020,00 €
V letu 2021 je Občina Križevci sofinancirala svetovalne urice multidisciplinarnega tima v
višini 962,50 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.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti OŠ Cvetko Golar sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov in posebnih
programov
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19024 - STROŠKI V OSTALIH OŠ-296,30 € (plan 335,00 €)
Ena učenka iz naše občine obiskuje oddelek OŠ s prilagojenim programom v OŠ IV v Murski
Soboti. Občina Križevci je na podlagi 82. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ter Pogodbe o sofinanciranju materialnih stroškov v letu 2021 krila materialne
stroške v višini 296,30 €

Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19039002 - Glasbeno šolstvo-11.217,56 €
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja- 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, Zakon
o lokalni samoupravi ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, Odlok o
ustanovitvi glasbene šole, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma
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
Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-11.217,56 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
19019 - PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI LJUTOMER-10.490,00 € (plan
10.490,00 €)
Občina Križevci kot soustanoviteljica Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer sofinancira
programske stroške po kriteriju števila prebivalcev v višini 19,25%. Na podlagi Pogodbe o
sofinanciranju dejavnosti v letu 2021 je občina Križevci pokrivala stroške v višini 10.490,00
€.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za pokrivanje programskih materialnih stroškov
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19026 - PROGRAMSKI STROŠKI V ZASEBNIH GLASBENIH ŠOLAH-727,56 € (plan
975 €)
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.
Občina Križevci je v letu 2021 sofinancirala materialne stroške v zasebnem zavodu Zavod
svetega Cirila in Metoda Beltinci, kjer program glasbene šole obiskujejo 3 učenci iz naše
občine.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za pokrivanje programskih materialnih stroškov
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
1906 - Pomoči šolajočim-94.198,61 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za plačilo prevozov šoloobveznih otrok, sredstva za
pomoči in nagrade študentom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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
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-84.398,61 €
Opis podprograma
Šolski prevozi in pokrivanje prevoznih stroškov se izvaja v skladu s 56. členom Zakona o
osnovni šoli, po katerem ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. V skladu z navedenim členom
ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost v 1. razredu, v ostalih
razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena
varnost učenca na poti v šolo. Učenec , ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v
katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval
osnovno šolo v svojem šolskem okolišu. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je
tako določeno v odločbi o usmeritvi.
Podprogram zajema tudi subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,Pogodbe o
financiranju šolskih prevozov
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljajo se sredstva za prevoze učencev v šolo, subvencioniranje cene prehrane za učence

4000 - OBČINSKA UPRAVA-94.198,61 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
19010 - SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE (Nadstandard)-14.126,00 € (plan
14.126,00 €)
Občina kontinuirano zagotavlja 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 OŠ
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za znižano ceno obrokov za učence v OŠ Križevci.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
19018 - REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV V OŠ-70.272,61 € (plan 90.000 €)
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,
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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 obiskuje oddelek s prilagojenim
programom v Gornji Radgoni.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena, zaradi neizvršenih
prevozov v času zaprtja šole zaradi covid-19 epidemije.
19069004 – Študijske pomoči-9.800,00 €
Opis podprograma
Podprogram zajema stimulacije študentom, ki so v preteklem študijskem letu uspešno
zaključili letnik in se vpisali naprej ali uspešno zaključili študij. Zajema tudi plačilo članarine
za članstvo v ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o nagradah študentom občine Križevci, Javni razpis za podelitev nagrad, Akt o
ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za nagrade študentom in s plačilom članarine v Ustanovi omogočiti
pridobitev štipendij za kandidate iz Občine Križevci
Letni izvedbeni cilji podprograma
Enako kot dolgoročni cilji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-9.800,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
19020 - ŠTUDIJSKE POMOČI-9.300,00€ (plan 9.200,00 €)
Občina Križevci ima sprejeti Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci (Uradno
glasilo slovenskih občin 34/2018). V začetku meseca oktobra se vsako leto izvede razpis. Na
podlagi prispelih vlog se upravičencem izplačajo nagrade.
Študijsko leto 2020/2021 je uspešno zaključilo 61 študentov, ki so oddali vlogo na podlagi
razpisa.. Od tega jih je 47 napredovalo v višji letnik, za kar so prejeli po 100,00 €, dva
študenta na višješolskem študijskem programu sta diplomirala in prejela po 200,00 €, šest
študentov je študij zaključilo s prvostopenjsko diplomo na bolonjskem študijskem programu
za kar so prejeli po 300,00 € , šest študentov pa je magistriralo, za kar so prejeli po 400,00 €
nagrade..
Občina je za namen finančnih spodbud študentov porabila 9.300,00 €
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Cilji v letu 2021:
Občina Križevci je zagotovila ustrezna finančna sredstva za zagotavljanje finančnih spodbud
študentom, ki uspešno napredujejo v višji letnik ali zaključijo študij z diplomo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen. Manjkajoča sredstva
v višini 100,00 € so se zagotovila s
prerazporeditvijo.
19021 - ČLANARINA USTANOVI dr. ANTONA TRSTENJAKA-500 € (plan 500€)
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.
Cilji v letu 2021:
Občina Križevci je zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo članarine
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
20 SOCIALNO VARSTVO-192.394,25 €
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, Zakon socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Zakon o rdečem
križu,
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
-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-7.800,00 €
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
Dolgoročni cilji glavnega programa
družinam zagotavljati dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka,
Glavni letni izvedbeni cilji
Enako kot dolgoročni cilji
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 - Drugi programi v pomoč družini-7.800,00 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva, ki jih Občina Križevci namenja za 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
družinam zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Enako kot dolgoročni

4000 - OBČINSKA UPRAVA-7.800,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:

20010 - POMOČ V DRUŽINI-7.800,00 € (plan 9.000,00 €)
Na Podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, so starši v letu 2021
uveljavljali pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka za skupaj 26 otrok. S
1.1.2018 znaša znesek 300 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izplačilo enkratne pomoči ob rojstvu otroka
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva-184.594,25 €
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
-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
-omogočiti večjo neodvisnost v domačem okolju in socialno vključenost starejšim oseba,
podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in
dostopa do storitev institucionalnega varstva
Glavni letni izvedbeni cilji
-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...)
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-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
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 - Socialno varstvo invalidov-4.551,02 €
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za
usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma
Omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo
različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v
družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega
pomočnika ter vključevanje v zavode institucionalnega varstva
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za namestitev v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje

4000 - OBČINSKA UPRAVA-4.551,02 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
20012 - REGRESIRANJE OSKRBE V POSEBNIH ZAVODIH-4.511,02 € (plan 6.000,00
€)
Iz te postavke se v skladu z odločbo Centra za socialno delo plačuje razlika za institucionalno
varstvo odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki deluje kot bivalna enota
v okviru redne dejavnosti VDC Murska Sobota
V posebnem zavodu VDC Murska Sobota občina Križevci doplačuje oskrbo za dva občana
Občine Križevci
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen
20049003 - Socialno varstvo starih-126.046,33 €
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
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Dolgoročni cilji podprograma
Omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo
preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanju javne službe pomoč
družini na domu, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše
tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo
plačati oskrbe.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za doplačevanje oskrbe v domovih in sofinanciranje pomoči na domu

4000 - OBČINSKA UPRAVA-126.046,33 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
20002 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV-81.372,98 €
(plan 85.700,00 €)
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 zavezancev, ne zmorejo plačati celotne oskrbe.
Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitev plačila storitve institucionalnega
varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.
Sredstva zajemajo doplačilo stroška namestitve in oskrbe v posebnem zavodu v Lukavcih (4),
stroške namestitve in oskrbe v splošnih zavodih - Dom starejših občanov Ljutomer
(3), Zavod župnije Trnovo Ljubljana (1), Zavod Karitas za oskrbo , nego in socialo
Slovenske Konjice (1)- Center za starejše občane Ormož (1).
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen
20003 - STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV-41.787,47
€ (plan 42.000,00 €)
V okviru te postavke so bila zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v
domačem okolju. Javno službo izvaja koncesionarka Olga Lupša iz Kokoričev.
V mesecu decembru 2021 je bilo vključenih 15 uporabnikov. Skupno število efektivnih ur je
bilo 305. V nedeljo je v mesecu decembru koristilo storitev 5 uporabnikov, ki so rabili pomoč
12 efektivnih ur, med prazniki so storitev koristili 4 uporabniki , skupaj 6 efektivnih ur.
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.
Cilji v letu 2021:
Omogočiti dostopnost storitve občanom, ki so je potrebni in jo želijo prejemati ter zagotoviti
sredstva za poravnavo obveznosti do izvajalca.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
131

20011 - SKRB ZA STAREJŠE OBČANE-2.885,88 € (plan 3.000,00 €)
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.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za druge programe in aktivnosti starejših občanov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih-43.013,85 €
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, Zakon 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
Dolgoročni cilji podprograma
vlagateljem, ki rešujejo svojo socialno stisko nameniti finančno pomoč, poskrbeti za
poravnavo stroškov pogreba pokojnih, delno kritje najemnin
Letni izvedbeni cilji podprograma
Enako kot dolgoročni cilji

4000 - OBČINSKA UPRAVA-43.013,85 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
20004 - SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN-17.857,87 e (plan 16.000,00 €)
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. Odločbo o upravičenosti izda Center za socialno delo. Osnova za izračun
subvencij je Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Na dan 31.12.2021 smo
subvencionirali neprofitno najemnino 16 upravičencem.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za subvencioniranje stanarin upravičencem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen. Manjkajoča sredstva v višini 1.857,87 € so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo.
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20005 - ENKRATNE SOCIALNE POMOČI MATERIALNO OGROŽENIM-2.756,45 €
(plan 7.000,00 €)
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, za nakup šolskih potrebščin, sofinanciranje šolskih
dejavnosti osnovnošolskih otrok, za nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih
izdelkov, za kurjavo, za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne
ogroženosti. V letu 2021 je bila dodeljena enkratna denarna pomoč 14 vlagateljem. Povprečni
znesek na vlogo je bil 178,57 €. Skupaj je bilo izplačanih pomoči v višini 2.500,00 €.
V letu 2021 je bil v mesecu oktobru nastanjen v Zavetišče za brezdomne osebe Murska
Sobota en občan iz Občine Križevci.
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o financiranju občin, Zakona o socialnem
varstvu ter Dogovora med Društvom za socialno vključenost so.p.-Mozaik iz Murske Sobote,
je občina dolžna plačati mesečni prispevek v višini 150,00 €, pravtoliko tudi brezdomna
oseba. V letu 2021 je bil plačan prispevek za mesec oktober in november v skupni višini
256,45 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za izplačilo denarne pomoči socialno ogroženim vlagateljem, plačilo
prispevka za pokrivanje stroškov bivanja v Zavetišču za brezdomne osebe, plačilo pogrebnih
stroškov za pokojnike, ki nimajo zavezancev za plačilo pogrebnih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen. Vsa planirana sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo potrebno kriti
nobenih pogrebnih stroškov. Zato so se lahko tudi zagotovila sredstva za plačilo nastanitve
brezdomne osebe, katera obveznost se je izkazala proti koncu leta 2021.
20013 - OBDARITEV OBČANOV-22.399,53 € (plan 22.400,00 €)
Na zadnji seji v mesecu decembru 2020 je Občinski svet občine Križevci sprejel sklep, da se
vsaki hiši v občini Križevci kot simbolično novoletno darilo, nameni vrečka z izdelki domačih
ponudnikov v vrednosti cca 20 €. Plačilo računov za posamezne izdelke je zapadlo v leto
2021 v skupni vrednosti 22.399,53 €
Cilji v letu 2021:
Plačilo računov domačim ponudnikom izdelkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Stroški so bili poravnani.
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin-10.983,05 €
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, Zakon o društvih
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Dolgoročni cilji podprograma
Društvom in organizacijam, ki izvajajo programe, v katere so vključeni občani iz občine
Križevci, zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za delovanje območne organizacije Rdečega križa Ljutomer ter
sofinanciranje programov društev s področja socialne varnosti

4000 - OBČINSKA UPRAVA-10.983,05 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
20006 - FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA
VARSTVA-430,00 € (plan 1.200,00 €)
Na osnovi vlog in predloženih program in podpisane letne pogodbe se društvom dodelijo
sredstva za izvajanje socialnih programov. V letu 2021 so predložili programe dela in vloge
naslednja društva:
-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekija, Murska Sobota – 170,00 €
-Medobčinsko društvo delovnih invalidov Ljutomer – 220,00 €
-Društvo ledvičnih bolnikov Pomurja – 40,00 €
Cilji v letu 2021:
Sofinanciranje programov društev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Sredstva niso bila v celoti porabljena.
20007 - SOF. PROGRAMA "VARNA HIŠA"-2.833,55 € (plan 2.835,00 €)
Na postavki so sredstva za sofinanciranje delovanja Varne hiše Pomurja-zavetišče za ženske
in otroke, žrtve nasilja, ki jo sofinancirajo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, druge pomurske občine, sponzorji in donatorji. Na podlagi letne pogodbe je bilo v
letu 2021 Društvu varnega zavetja, Ljutomer, nakazan sofinancerski delež v višini 1.513,87
€.
Na podlagi Regijskega izvedbenega načrta za področje socialnega varstva 2014-2016 za
Pomursko regijo, je Svet Pomurske razvojne regije sprejel sklep o partnerskem sodelovanju
pri vzpostavitvi Prvega Materinskega doma v Pomurju. V Pomurju je največ socialno
izključenih ljudi, ekonomsko obubožanih, z nasiljem v družinah, alkoholizmom... Kljub temu
pa je Pomurje edina regija, ki nima socialne ustanove, ki bi prišla naproti tem najranljivejšim
članom skupnosti. Pomurske občine projekt financirajo v višini 20%, ostali del pa
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Delež Občine Križevci za
leto 2021 je znašal 1.319,68 €.
Cilji v letu 2021:
Sofinanciranje programov Varne hiše in Pomurskega materinskega doma
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji so bili v celoti realizirani.
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20008 - FINANCIRANJE DELOVANJE OORK LJUTOMER-7.719,50 € (plan 7.660,00 €)
V skladu z Zakonom in letno Pogodbo o sofinanciranju programov 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. Za izvedbo programov je bilo nakazano 5.427,50 €, ter za
sofinanciranje pokrivanja materialnih stroškov 2.292,00 €.
Cilji v letu 2021:
Sofinanciranje programov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji so bili v celoti realizirani. Manjkajoča sredstva v višini 59,50 € so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA-61.281,99 €
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
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-900,63 €
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
Odplačilo obresti za najete dolgoročne kredite in plačilo stroškov v zvezi z vodenjem kredita.
Glavni letni izvedbeni cilji
Enaki kot dolgoročni
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje-664,67 €
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
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Dolgoročni cilji podprograma
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
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.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-664,67 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
22004 - PLAČILO OBRESTI KREDITOV-664,67 € (plan 1.300,00 €)
Za plačilo obresti za najete kredite je na osnovi podatkov iz amortizacijskega načrta odplačila
dolga v letu 2021 bilo planirano 1.300 €, na podlagi dejanskih mesečnih obračunov bank v
letu 2021 pa je bilo plačanih skupaj 664,67 €:
-NLB: 469,64 €
-EKO SKLAD:195,03 €
Cilji v letu 2021:
Redno odplačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji so bili v celoti realizirani.
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom-235,96 €
Opis podprograma
Program zajema sredstva za obdelavo kreditov, zavarovanje kreditov in nadomestil za
vodenje kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. Pravilnik o postopkih zadolževanja
občin in podpisane kreditne pogodbe
Dolgoročni cilji podprograma
Plačilo obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah
Letni izvedbeni cilji podprograma
Pravočasno plačilo letnih obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah v delu, ki se nanašajo
na obdelavo kreditov in na stroške vodenja kreditov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-235,96 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
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22005 - STROŠKI VODENJA KREDITOV-235,96 € (plan 80,00 €)
V letu 2021 so bili plačani stroški vodenja kredita pri Eko skladu v višini 85,96 €, ter stroški
odobritve kredita pri DBS d.d., v višini 150,00 €, ki smo ga najeli konec meseca decembra
Cilji v letu 2021:
Plačilo stroškov
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji so bili v celoti realizirani. Manjkajoča sredstva v višini 155,96 € so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI-1.000,00
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
Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo posledic po naravnih in drugih nesrečah
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč-1.000,00 €
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
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
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-1.000,00 €
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
Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic po naravnih nesrečah
Letni izvedbeni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in
optimalno sanacijo razmer.

4000 - OBČINSKA UPRAVA-1.000,00 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
23001 - PRORAČUNSKA REZERVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ1.000,00 € (plan 1.000,00 €)
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.
V skladu z zakonskimi omejitvami oblikovanja zneska rezerv, spodnja meja no določena,
zgornja meja pa je določena kot 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2021 je bilo odvedenih v
sklad 1.000 €
2303 - Splošna proračunska rezervacija
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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za
izvajanje dogovorjenih nalog.
Glavni letni izvedbeni cilji
Enaki kot dolgoročni.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
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, Odlok o proračunu občine
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za
izvajanje dogovorjenih nalog
Letni izvedbeni cilji podprograma
Enaki kot dolgoročni

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
23003 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (tekoča proračunska rezerva)
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.
V letu 2021 so bila sredstva prerazporejena na postavko 10001-Lokalni zaposlitveni programi
v znesku 118,18 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotovitev sredstev za izdatke, ki v proračunu niso bili predvideni ali niso bili predvideni v
zadostni višini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Sredstva so bila razporejena v znesku 118,18 €.

B- Račun finančnih terjatev in naložb
V letu 2021 ni bilo prometa.
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C- Račun financiranja
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA-60.381,36 €
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
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Odplačilo anuitet v delu, ki se nanaša na odplačilo glavnic za najete dolgoročne kredite
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 - Servisiranje javnega dolga-60.381,36 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega
proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Odplačilo anuitet (glavnic) za najete dolgoročne kredite v preteklih letih
Glavni letni izvedbeni cilji
Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih za najete kredite

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje-60.381,36 €
Opis podprograma
Zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov, najetih na domačem
trgu kapitala,
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja
občin
Dolgoročni cilji podprograma
Odplačilo anuitet (glavnic) za najete kredite
Letni izvedbeni cilji podprograma
Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih-glavnice za najete kredite
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4000 - OBČINSKA UPRAVA-60.381,36 €
Opis dejavnosti v okviru proračunskih postavk z aktivnostmi v letu 2021:
22003 - GLAVNICA ZA ODPLAČILO DOLGOROČNIH KREDITOV-60.381,36 € (plan
60.382,00 €)
Za odplačilo glavnice kredita za namen izgradnje primarnega povezovalnega kanala
Noršinci-Lukavci je bilo v letu 2021 plačanih 20.915,96 €.
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 bilo v letu 2021 plačanih 18.163,92
€.
Za odplačilo glavnic Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (vračilo brezobrestnih
povratnih sredstev na podlagi 23. člena ZFO) je bilo letu 2021 plačanih 21.301,48 €
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P O RO ČI L O O UP R A VLJ A NJ U DE N AR NI H S RE DS T E V
S I S T E M A E N O T NE G A ZA K L AD NI Š K E G A RA ČU N A
O B ČI NE K RI ŽE V CI ( E ZR O ) ZA L E T O 2 0 2 1
1. UVOD
Šifra proračunskega uporabnika EZR:03662
Matična številka EZR:1332147001
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se
evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem
EZRO so vključeni naslednji subjekti:
PU 76651-proračun občine Križevci, št. TRR SI56 0136 6010 0013 981 in
PU 65862-OŠ Križevci, št. TTR SI56 0136 6603 0658 680
EZRO se uporablja za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih
bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih.
Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun
občine (V nadaljevanju ZP). Na podlagi Zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo
podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.
2. VODENJE POSLOVNIH KNJIG
Upravljavec EZR oddaja letno poročilo na AJPES. Poslovne knjige upravljavca EZR
zagotavljajo preglednost opravljenih poslov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in se
vodijo v skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, ki sledi pravilom določenim v Pravilniku o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17,
82/18, 79/19, 10/21).
Upravljavec EZR vodi ločene knjige in izdela ločeno računovodsko poročilo, ki ga predloži
na AJPES, in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna; pri tem upošteva pravila za
neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da svojega
računovodskega poročila ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.
Obrazložitev priznavanja prihodkov in odhodkov pri vrednotenju posameznih bilančnih
postavk upravljavca EZR:
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela
presežka
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na
poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne
prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih
knjigah upravljavca EZR (stanja podračunov PU EZRO).
Zakladniški podračun je torej neke vrste evidenčni račun, ki izkazuje deponiranje sredstev čez
noč in vračanje tega depozita nazaj na račune PU.
V izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov za leto 2021 na EZR Občine
Križevci nimamo evidentiranih nobenih prihodkov in nobenih odhodkov, stanje na dan
31.12.2021 je enako 0 EUR.
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3. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA
3.1.Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna
sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni
knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja
enačba:
Denarna sredstva
v knjigi EZRO

=
Stanje računa EZRO =
pri Banki Slovenije
ZP

Stanje

+ ∑ stanj podračunov
PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne
proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje
Tabela 2.
Tabela 2:Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2021 v evrih
Denarna sredstva (po podatkih UJP)
Stanje
1.redni račun Občine Križevci
474.567,61
2.redni račun Osnovne šole Križevci
62.936,29
3.Skupaj podračuni PU EZRO (1+2)
537.503,90
4.Zakladniški podračun občine
0,00
5.EZRO (3+4)
537.503,90
V sistemu EZR Občine Križevci je vključena Osnovna šola Križevci, katere ustanoviteljica je
občina. Tako se sredstva (občinska in šolska) vsak dan združujejo na zakladniškem
podračunu in čez noč deponirajo pri poslovni banki, v kolikor znaša saldo nad 100.000
EUR. Občina Križevci je imela sklenjeno pogodbo z Novo Ljubljansko banko. Z dnem
31.01.2014 smo Pogodbo o vezavi depozitov čez noč prekinili, ker so bile obračunane
obresti iz naslova upravljanja denarnih sredstev EZR nižje od stroškov plačilnih
storitev iz naslova upravljanja.
3.2 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
160-Kratkoročne terjatve iz financiranja 0,00 €
180-Tekoči odhodki 0,00 €
245-Kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega
načrta
Saldo v višini 537.503,90 €
Obveznost za sredstva do proračuna Občine Križevci: 474.567,61 €
Obveznosti za sredstva do Osnovne šole Križevci : 62.936,29 €
280-Drugi neplačani prejemki 0,00 €
900-splošni sklad 0,00 €
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3.3 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema ezro in
obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na zp
3.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Tabela 3:Obrazložitev denarnih tokov EZRO v evrih
konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
7102 Prihodki od obresti (za nočni depozit in na stanje)
4035 Plačilo obresti PU na stanja
4050 Prenos presežka proračunu za preteklo leto
Rezultat denarnih tokov upravljanja denar.sred.EZR

Znesek
0,00
0,00
0,00
0,00

3.3.2.Presežek upravljanja
Presežek upravljanja prestavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane
stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.
Tabela 4:Letni učinki upravljanja v evrih
Leto
Presežek upravljanja
2013
117,87
2014
31,32
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
V letu 2021 na EZR občine Križevci ni bilo prenakazanih nobenih sredstev.
Ker sredstva niso bila deponirana, ni bilo prejetih obresti niti nobenih prenakazil
obresti proračunskim uporabnikom. Tako ni bilo presežka denarnih sredstev iz naslova
obresti od deponiranih sredstev na EZR.
Na dan 31.12.2021 ne izkazujemo nobenih terjatev in nobenih obveznosti iz naslova
obresti.
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P O RO ČI L O O RE AL I ZA C I JI NA Č RT A R AV N AN J A Z
N E PR E M I Č NI M P R E M O Ž E N J E M O B ČI N E K RI ŽE V C I ZA
L E T O 20 2 1
UVOD
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št.
11/18, 79/18), v nadaljevanju ZSPDSLS-1, ki je začel veljati 10.3.2018, v 23. členu določa,
da poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predloži organ,
pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj z zaključnim
računom proračuna, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom
proračuna. Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim
premoženjem Občine Križevci za letu 2021, je občinski svet sprejel na 16. redni seji dne
2.3.2021 kot sestavni del proračuna za leto 2021.
1.OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO
2021
Z realizacijo prodaje se ureja razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Križevci in
se nanaša na razpolaganje z zemljišči.
Gospodarjenje s posameznimi področji je dolgoročnimi in letnimi programi in finančnimi
načrti in temelji na veljavnem občinskem prostorskem načrtu in na njegovi podlagi sprejetih
občinskih podrobnih prostorskih načrtih, kjer je izkazan gospodarski ali javni interes za
razpolaganje z nepremičninami. Cilj razpolaganja je zagotovitev ustrezne višine sredstev v
proračun Občine Križevci skladno s sprejetim proračunom za leto 2021.
V spodnjih tabelah je prikazana realizacija razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim
premoženjem Občine Križevci za leto 2021.
Iz sprejetega letnega načrta razpolaganja nepremičnin je bila realizirana prodaja naslednjih
nepremičnin:
Zaporedna številka

Vrsta nepremičnine

1.

parc. št. 143/3, k.o. Logarovci v 700,00 EUR
izmeri 1400 m2, gozd
Parc. št. 642, k.o. Krašči v izmeri 1.390,00 EUR
2015 m2, pot

2.

vrednost

Iz sprejetega načrta razpolaganja nepremičnin ni bila realizirana prodaja naslednje
nepremičnine:
Zaporedna številka

Vrsta nepremičnine

1.

Parc. št. 9, k.o. Berkovci v izmeri 2.700,00 EUR
3379 m2, gozd

145

vrednost

2.
OBRAZLOŽITEV
REALIZACIJE
PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2021
Z realizacijo pridobivanja nepremičnega premoženja se ugotavlja pridobivanje nepremičnega
premoženja na območju Občine Križevci za leto 2021. Sestavljen je na podlagi sprejetih
usmeritev Občine Križevci glede pridobivanja zemljišč zaradi realizacije izvedbenih
prostorskih aktov oz. investicij, pri izgradnji komunalne opreme stavbnih zemljišč in
zemljiškoknjižni ureditvi lastništva infrastrukturnih objektov na območju občine in zaradi
urejanja premoženjskih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti.
Realizirana je bila pridobitev naslednjih nepremičnin:
Zaporedna številka

Vrsta nepremičnine

1.

Parc. št. 459/23, k.o. 951,80 EUR
Lukavci, cesta
Parc. št. 259, k.o.Križevci, 1.281,00 EUR
cesta
Parc. št. 248/1, k.o. 1.260,00 EUR
Križevci, cesta

2.
3.

vrednost

Iz sprejetega načrta razpolaganja nepremičnin ni bila realizirana pridobitev naslednjih
nepremičnin:
Zaporedna številka

Vrsta nepremičnine

1.

Parc.
št.
305,
k.o. Hipoteka na zemljišču
Križevci, cesta
Parc. št. ob trasi R2 439
Odkupila država

2.

stanje

3.

Parc. št. po odmeri ceste v Še ni
Bučečovcih
GURS

izdana

odločba

4.

Parc. št. po odmeri ceste v Še ni
Zasadih
GURS

izdana

odločba

5.

Parc. št. po odmeri ceste v Pogodbe podpisane, nekaj
Borecih
jih je v postopku na UE,
FURS, overitvah pri
notarju

Pripravila:
mag. Lidija Domanjko
direktorica OU
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P O RO ČI L O O D O S E ŽE NI H CI L J I H I N RE ZU L T A T I H
O B ČI NE K RI Ž E V CI
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje občine:
Na podlagi 2. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 102/10) mora občina pripraviti:
1. zaključni račun svojega finančnega načrta upoštevaje 96. in 97. člen oziroma 98. člen
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in to navodilo in
2. letno poročilo upoštevaje 21. člen zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), prvi
oziroma tretji odstavek 62. člena ZJF, 97. člen oziroma 98. člen ZJF, Pravilnik o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04) v nadaljnjem besedilu:
pravilnik) in to navodilo.
Občina Križevci ja samoupravna lokalna skupnost. Je pravna oseba javnega prava s pravico
pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno opravlja zadeve
javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občina ali so določeni z zakonom. Naloge so
podrobneje opredeljene v Statutu občine Križevci, Zakonu o lokalni samoupravi in vseh
zakonih, ki urejajo posamezna področja javne porabe.
Dolgoročni cilji občine:
Dolgoročni cilji Občine Križevci so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov
občine, kjer so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih,
razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki za programe
bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov.
Načrt razvojnih programov se vsako leto dopolnjuje in na novo potrdi, ko se sprejema letni
proračun oziroma rebalans proračuna.
Temeljni cilj občine je poleg izvajanja razvojnih projektov, pomembnih za celotno občino in
širšo regijo, tudi skrbeti za enakomeren razvoj vseh delov-vasi občine Križevci. Ker
proračunska sredstva ne omogočajo, da bi naložbene projekte izvajali vsako leto v vsaki vasi,
navedenemu cilju sledimo glede na daljše časovno obdobje več zaporednih let.
Letni cilji občine:
Letni cilji občine so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Križevci. Sestavni del
odloka je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V
posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile začrtane za
proračunsko leto 2021 in kakšna je bila realizacije le-teh.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Ocena je podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega računa. V
obrazložitvah realizacije so opisani doseženi cilji oziroma je obrazloženo, zakaj določeni cilji
niso bili doseženi.
Občinska uprava je sočasno z delom na projektih tekoče izvajala naloge v smislu »servisa
občanom«, ki se kaže predvsem v tekočem sprejemanju strank in telefonskih klicev vse
delovne dni, poln delovni čas, obveščanja občanov preko spletne strani ter drugih sredstev
javnega obveščanja. Občinska uprava izdaja različna potrdila, projektne pogoje in soglasja pri
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gradnjah, organizacijah prireditev, prometu z nepremičninami, ki ga izvajajo fizične osebe z
zemljišči v naši občini, odločbe o dodelitvi sredstev občanom (pomoč ob rojstvu otroka,
enkratna denarna socialna pomoč), odločbe o komunalnem prispevku, o priključitvi na javno
kanalizacijsko omrežje….
Občinska uprava nameni veliko časa tudi za izvajanje razpisov za subvencije občanom in
društvom, kjer je za transparentnost postopka, kot nujni pogoj za dodelitev sredstev potrebno
pripraviti tako kvalitetne strokovne podlage, jih uskladiti s komisijami, pripraviti razpisno
dokumentacijo, preveriti prispele vloge, jih točkovati, zagotoviti njihovo dopolnitev v primeru
pomanjkljivosti, skleniti pogodbe za vsako dodeljeno subvencijo, preveriti skladnost
izvedenega s končno predloženim poročilom.
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela
Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna, nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih
posledic, ki bi vplivali na izvajanje programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let:
Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je le delno izvedljiva, saj se cilji
v investicijskem delu iz leta v leto spreminjajo. Primerjava doseganja ciljev je v določenem
delu razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter iz obrazložitev
posameznih programov.
Realizacije prihodkov je bila v letu 2021 (99,1%) v primerjavi s predhodnim letom(98,7% )
večja za 0,40 %.
Realizacija izdatkov je bila v letu 2021 (89,4%) v primerjavi s predhodnim letom (87,8%)
večja za 1,6 %.
Doseganje ciljev v letu 2021 je vsekakor pozitivno, saj so bile večje investicije realizirane v
planiranem obsegu kljub številnim omejitvam zaradi epidemije covid-19.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja občine
Drugi člen zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna
upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. To pomeni, da smo v skladu z določili
Zakona vsi proračunski uporabniki dolžni pri izvrševanju proračuna upoštevati to načelo.
Glede na dejstvo, da država ni predpisala meril in navodil, s katerimi bi lahko merili
gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev, lahko izhajamo iz dejstva,
da realizacija proračuna bistveno ne odstopa od načrtovanega in je zaradi tega Občina
Križevci pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravnala učinkovito in
gospodarno.
Slednje lahko potrdimo tudi z dejstvom, da smo pri izborih izvajalcev za izvedbo investicij
izvajali javne razpise v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. Pri vseh javnih razpisih
je bilo poleg ustreznih referenc, osnovno merilo cenovno najugodnejša ponudba.
Ocena notranjega nadzora javnih financ:
Notranji finančni nadzor proračuna Občine Križevci, ki obsega predhodne kontrole, kontrole
za odkrivanje in preprečevanje napak in kontrole, ki zmanjšujejo ostala tveganja, vrši župan
kot odredbodajalec, tajnik občinske uprave in zaposleni, ki so odgovorni za določena področja
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izvrševanja proračuna. Nadzor izvrševanja proračuna vrši Nadzorni odbor občine Križevci, ki
skozi celo leto kontrolira zakonitost poslovanja občine.
Župan poda občinskemu svetu poročilo o polletni realizaciji in zaključnem računu proračuna
občine, prav tako pa svoja poročila poda občinskemu svetu tudi nadzorni odbor.
Na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora financ
in na podlagi Zakona o javnih financah je Občina Križevci zavezana k vsakoletni reviziji. Za
leto 2020 je revizijo poslovanja izvajala družba J&M Ribič d.o.o., Betnavska c. 21, 2000
Maribor.

Pojasnila, zakaj cilji niso bili doseženi
Občina Križevci je v letu 2021 zastavljene cilje, ki so bili zajeti v načrtu razvojnih programov
občine in finančno opredeljeni v proračunu občine, realizirala v skladu z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi in v skladu z omejitvami glede epidemioloških razmer.
Na nekaterih področjih proračunske porabe oziroma znotraj proračunskih postavk v letu 2021
planirana sredstva tudi niso bila v celoti realizirana oziroma porabljena, bodisi zaradi
spremenjenih pogojev in nujnosti določenih aktivnosti, ali pa so bila dela opravljena ob koncu
leta 2021 in bodo obveznosti za plačilo v letu 2022.
Posamezna pojasnila so podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega
računa. V obrazložitvah realizacije so opisani doseženi cilji oziroma je obrazloženo, zakaj
določeni cilji niso bili doseženi.
Ocena učinka poslovanja na druga področja
Z dobrim poslovanjem in doseganjem zastavljenih ciljev na večini področij se kažejo učinki
tudi na druga področja, ki strmijo h kvalitetnejšemu načinu življenja v občini.
Za uresničitev ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi
sredstvi skrbimo vsi zaposleni v občinski upravi.
Zaključni račun Občine Križevcu za leto 2021 bo župan predložil v obravnavo in potrditev
občinskemu svetu v skladu z zakonom.
Križevci pri Ljutomeru, 25.02.2022
Pripravila:
Nataša Antolin
Višja referentka za
proračun in j.finance

župan Občine Križevci
mag. Branko Belec
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III.NAČ RT RA ZVOJ NIH PRO G RAM OV

O B R A ZL O ŽI T E V R E A L I ZA CI J E N AČ RT A RAZV O J NI H
P R O G R AMO V 2 0 2 1
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je sestavni del proračuna, v katerem so
odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt
financiranja prikazan za prihodnja štiri leta oz. naprej. Če se projekt še nadaljuje, NRP tako
predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem
obdobju oz. do zaključka posameznega projekta.
S sprejemom proračuna za leto 2021 je Občinski svet sprejel tudi Načrt razvojnih programov
Občine Križevci za leto 2021-2025 in ga ob sprejemu rebalansa proračuna 2021 ustrezno
prilagodil oziroma spremenil. Vse spremembe NRP po rebalansu so bile narejene na podlagi
sklepov župana.
Obrazložitve so podprte s priloženo tabelo.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB166-17-0001 NAKUP RAČUNALNIKOV ZA OBČINSKO UPRAVO
- osebni računalnik v vrednosti 719,54 €,
Cilji v letu 2021.
Zagotoviti najnujnejšo potrebno opremo za nemoteno delovanje občinske uprave. Projekt ima
značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati računalnike.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi
Ob166-17-0061 NABAVA OPREME-MIR
V letu 2021 so stroški za nabavo opreme znašali 984,11 €.
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti opremo, potrebno za nemoteno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Projekt ima značaj kontinuitete, saj je potrebno vsako leto zamenjati nekaj dotrajane oz.
zastarele opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilji zastavljeni v letu 2021 so bili v celoti realizirani.
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito,reševanje in pomoč

OB166-17-0003 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME CIVILNE ZAŠČITE
Na podlagi sklepa Odbora za požarno varnost in CZ ter dogovora z GZ Križevci, so se vsa
sredstva v višini 3.500 € namenila za nakup 100 prenosnih postelj, ki so locirana po
gasilskih domovih. Postelje so namenjene za potrebe izvedbe mladinskih gasilskih taborjenj v
GZ Križevci ter za morebitne potrebe pri večjih naravnih ali drugih nesrečah, kjer bi bilo
potrebno evakuirati ljudi in jih začasno namestiti v varna okolja. Sredstva so se nakazala na
GZ Križevci, ki je pokrila razliko v višini 2.814,44 €
Cilji v letu 2021:
Vzdrževanje in nakup opreme in redna usposabljanja enot Civilne zaščite
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Plan je bil realiziran v celoti
07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč
OB166-17-0004-OBLIKOVANJE SKLADA ZA NABAVO OPREME ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
V letu 2021 je bila odvedena taksa v poseben proračunski sklad v višini 10.551 €.
Gre za namenska sredstva požarne takse (iz zavarovalnih premij požarnega zavarovanja), ki
se izločijo v poseben sklad. Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno
opremo, motorne brizgalne, dihalne aparate, gasilske cevi in različno gasilsko opremo ob
sofinanciranju PGD.
Cilji v letu 2021:
Oblikovanje sklada iz namenskih sredstev
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Znesek je bil usklajen z dejanskimi namenskimi prihodki
na kontu 7400012-10.551,00 €
OB166-17-0005SOFINANCIRANJE OBNOVE VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA
POMENA
V skladu z večletnim investicijskim planom GZ Križevci za obnovo in vzdrževanje gasilskih
domov so namenska sredstva bila nakazana PGD Berkovci 5.000,00 € in PGD Križevci
5.000,00 €.
PGD Berkovci so naredili asfaltno dvorišče pred gasilskim domom površine 235 m2 z
geodetsko zakoličbo v skupni vrednosti 7.915,09. PGD Križevci so zamenjali troje garažnih
vrat z dvižnimi vrati ter uredili notranjost pisarn v vrednosti 6.500 €.
Cilji v letu 2021:
Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom pri obnovi in vzdrževanju objektov
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani
151

OB166-17-0006 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILKSIH VOZIL IN OPREME
Na podlagi plana investicij GZ Križevci v gasilska vozila, gasilsko zaščitno opremo in orodja
se je skupaj s sredstvi požarnega sklada konta 07005 – Požarna taksa sofinancirala nabava
gasilske opreme. Sredstva so se nakazala neposredno Prostovoljnim gasilskim društvom na
podlagi ponudb in izdanih naročilnic dobaviteljev opreme.
Nabavilo se je : 23 kos zaščitnih oblek, 38 par zaščitni gasilskih škornjev, 30 parov zaščitnih
gasilskih rokavic, 22 zaščitnih gasilskih čelad, 2 muljni črpalki, 4 kos komplet izolirnih di
lahnih aparatov, 12 tlačnih posod za dihalne aparate, prezračevalnik prostorov…, v skupni
vrednosti 50.802,06 € s sofinanciranjem PGD.
Cilji v letu 2021:
Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom pri nabavi vozil in opreme
Ocena uspeha pri doseganju ciljev:
Sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa, prostovoljnim gasilskim društvom za
sofinanciranje nabave opreme
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB166-17-0011 IZGRADNJA CESTE IN HODNIKA ZA PEŠCE PROTI OŠ KRIŽEVCI
Namen je bil zagotoviti prometno varnost pešcev. Na tej poti je večja frekvenca otrokpredšolskih in učencev. Hodnik za pešce je bil izveden na JP 724 261 v enakem nivoju kot
cestišče po principu umirjenega prometa v dolžini 110 m. Postavljeni so bili štirje kandelabri
javne razsvetljave. Gradbena dela je izvajalo podjetje AGM Zemljak d.o.o. Vrednost
gradbenih del je znašala 61.456,13 €, investicijski nadzor je izvajalo podjetje AKEN ING
d.o.o.-vrednost je znašala
608,90 €, stroški projektne dokumentacije v letu 2021 so znašali 404,27 € (del dokumentacije
v višini 945,00 € je bil plačan že v letu 2020).
OB166-18-0008 OBNOVA JP 724 071 KOKORIČI (H.Š.13-28
Obnovljeni sta bili dve veji - prva JP 724 071 poteka od križišča državne ceste v Kokoričih v
smeri proti Kokoriškim Prelogom v dolžini 888 m, druga JP 724 061 proti naselju Berkovski
Prelogi do obstoječega mostu čez reko Lipnico v skupni dolžini 106 m. Spodnji in zgornji
ustroj ceste je asfaltiran v širini 3,5 m. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje GMW
d.o.o.,Radenci. Gradbena dela so bila v letu 2021 sicer končana, konec meseca decembra je
zapadla končna situacija v višini 6.328,33 €, ki pa še ni bila plačana, ker ni bil izveden
pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del. Prav tako v plačilo v letu 2022 zapade
končni račun za nadzor v višini 302,68 €, ki ga je izvajal Štefan Rajnar s.p.
V letu 2021 so bila tako plačana gradbena dela v višini 263.585,28 €, nadzor 1.816,12 €,
koordinacija na gradbišču 198,84 € ter projektna dokumentacija 7.306,80 €. Skupno
272.907,04 €.
Skupna končna vrednost obnove javne poti, po plačilu končnih situaciji bo znašala 279.538 €.
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OB166-20-0007IZGRADNJA JP 724 232 V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH proti
novogradnjam
Na območju med naseljema Križevci in Boreci se nahaja več gradbenih parcel, na katerih so
že pričeli z gradnjami novih hiš. Zgrajena je bila nova cesta v dolžini 139 m z vodovodom,
cevovodi za elektriko in CATV, javno razsvetljavo, ter izgradnja meteorne in fekalne
kanalizacije v dolžini 246 m, saj jo je potrebno speljati v območje LC Boreci-Logarovci.
Izvajalec je bilo podjetje GMW d.o.o., Radenci, nadzor je izvajal AKEN ING d.o.o., Boreci.
Vrednost izgradnje ceste s kablovodom za javno razsvetljavo je znašala 52.832,88 €,
projektna dokumentacija 5.967,22 €, nadzor 581,62 €.
Vodovod, ki je bil zgrajen hkrati z izgradnjo ceste v višini 8.433,09 €, je zajet pri postavki
16003-Vodooskrba, zaradi pravilnega razvrščanja izdatkov po programski klasifikaciji.
Fekalna kanalizacija, ki je bila zgrajena v višini 18.994,85 € je zajeta pri postavki 15004Izgradnja in vzdrž. kanal. sistema in čistilne naprave.
OB166-20-0011 REKONSTRUKCIJA JP 724 031 V LOGAROVCIH
Javna pot Logarovci JP 724 031 poteka od križišča z javnima potema 724 022 in 724 031 do
rekonstruiranega mostu na križišču javne poti JP 724 031 in lokalne ceste LC 223161.
Izvedena je bila rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in asfaltne prevleke.
Hkrati se je uredilo oz. obnovilo odvodnjavanje ceste ter zamenjal vodovod v območju ceste. .
Gradbena dela so bila v letu 2021 sicer končana, konec meseca decembra je zapadla končna
situacija v višini 20.303,50 €, ki pa še ni bila plačana, ker ni bil izveden pregled in prevzem
izvedenih obnovitvenih del. Prav tako v plačilo v letu 2022 zapade končni račun za nadzor v
višini 306,22 €, ki ga je izvajal Štefan Rajnar s.p.
V letu 2021 so bila plačana gradbena dela v višini 274.376,17 €, nadzor 2.587,28 €.
Koordinacija na gradbišču 201,16 € ter projektna dokumentacija 4.559,99 €.
Hkrati z rekonstrukcijo ceste je bil zamenjan tudi vodovod, v vrednosti 33.086,41 €.
OB166-20-0023 OBNOVA JP 724 352 V STARI NOVI VASI (proti h.š.61
Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema in v letu 2020 zamenjave vodovodnih cevi je bila ta
javna pot že večkrat sanirana. V dolžini 110 m in širine 3 m so se sanirale mrežaste razpoke,
meteorna kanalizacija ter izvedla preplastitev po celotni trasi. Gradbena dela v višini
45.553,41 € je izvajalo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o.,stroški nadzora, ki ga je izvajal Štefan
Rajnar s.p., so znašali 553,25 €.
OB166-20-0024 Obnova JP 724 238 v Križevcih proti AMD
Obstoječa javna pot širine 3,5 m je zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja in ostalih
komunalnih vodov bila že večkrat sanirana. Pojavili so se posedki in razpoke. Obnovljen je
bil odsek ceste in javna razsvetljava do zobne ambulante v dolžini 70 m. Gradbena dela v
višini 24.279,27 € je izvajalo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o.,stroški nadzora, ki ga je izvajal
Štefan Rajnar s.p., so znašali 299,21 €.
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Cilji v letu 2021:
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti , razen pri rekonstrukciji cest v Kokoričih in
Logarovcih, kjer še ni bilo izvedeno plačilo končnih situacij, ker ni bil izveden pregled in
prevzem izvedenih obnovitvenih del
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB166-20-0022 ZAMENJAVA SEMAFORJA NA PREHODU ZA PEŠCE PRI OŠ KRIŽEVCI
V letu 2021 je bil zamenjan semafor na prehodu za pešce proti Osnovni šoli (pri frizerskem
salonu),ker je obstoječi dotrajan in ni deloval. Strošek novega semaforja je znašal 14.192,47 .
Cilji v letu 2021:
Urejanje cestne signalizacije
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen
13029004 Cestna razsvetljava
OB166-20-0003 ZAMENJAVA SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE Z LED TEHNOLOGIJO
Ob trasi regionalne ceste R1 -230 Vučja vas-Križevci je postavljenih 271 svetilk javne
razsvetljave, na letni ravni porabijo za približno 21.000 € električne energije. ter so neskladne
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07, 62/10 in 46/13) Z zamenjavo svetilk z LED tehnologijo se bo lahko prihranilo cca
12.500 € pri porabi električne energije in 2.500 € pri vzdrževanju obstoječih svetilk. V letu
2020 se je zamenjalo 63 svetilk.
V letu 2021 se je zamenjalo še dodatnih 58 v vrednosti 15.470,93 €. Strošek nadzora in
izdelavo dokumentacije je znašal 730,68 €.
Cilji v letu 2021:
Zamenjava starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil v celoti dosežen s prerazporeditvijo sredstev v višini 201,61 €.
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB166-20-0017 KAJ NAS UČI MURA; akronim:MURA
Skupaj z vodilnim partnerjem PRA giz ter Občino Ljutomer smo se prijavili na 5. Javni
razpis in dobili že tudi odločbo o odobritvi sredstev.
Izvajalec je bil zaposlitveni center BM, d.o.o. – 24.816,94 €:
- narejene so bili plavajoče rastlinske čistilne naprave - plavajoči otoki,
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- mokrišče, ki bo opravljalo funkcijo čiščenja vod, ki pritečejo iz kmetijskih površin ter
- vrbov poplet kot primer utrjevanja brežin in zaščito prestrezanja finih sedimentov med
poplavljanjem oziroma dvigovanjem nivoja vode.
- postavljene so tri informacijske table – ARTIO Print, Rok Cafuta s.p.- 1.445,29 €
-uredila se je okolica Kamešnice – obrezovanje in odstranitev dotrajanih dreves in grmovnicizvajalec Alma d.o.o. – 5.455,74 €
Sofinancerska sredstva bodo nakazana v letu 2022.

Za izvedbo projekta, so nastali še dodatni stroški, ki niso bili predmet prijave na razpis, za
katere pa so bila zagotovljena sredstva z rebalansom in sicer stroški črpanja vode iz
Kamešnice 258,02 €, priprava teksta za obvestilne table 250,00 € in stroški nadzora krajinske
arhitektke v višini 183,00 €.
Cilji v letu 2021:
Izvesti predvidene aktivnosti in zaključiti projekt
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Občina je projekt v celoti izvedla, bili smo partner.
OB166-20-0018PROMOCIJA NARAVNEGA IN KULTURNEGA TURIZMA
akronim:kulTUR=naTURA
Skupaj z občino Veržej kot vodilnim partnerjem ter še ostalimi partnerji Turističnim društvom
Veržej in Zavodom Marianum, smo se prijavili na 5. javni poziv LAS Prlekija. V sklopu
projekta je Občina Križevci dobila info box, ki bo postavljen ob parkirišču pred cerkvijo.
Preko info boxa se bodo turisti in domačini seznanili z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi
v občini. Preko info boxa bodo dostopne vsebine o turističnih točkah v občini, lokalnih
ponudnikih, prenočitvenih kapacitetah, gastronomski ponudbi itd. 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 info boxa je znašala 12.468,51 €, Občina Križevci
je vodilnemu partnerju – Občini Veržej že posredovala vso potrebno dokumentacijo za
vložitev zahtevka.
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. Ta del
projekta se bo izvajal v letu 2022.
Cilji v letu 2021:
Nabava in postavitev info boxa z vsebinami
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Projekt je bil delno izveden. Info box je bil nabavljen, vendar še ni postavljen, ker se mora
pripraviti prostor z možnostjo priključitve na električno in internetno omrežje, naložiti je
potrebno vsebine o turističnih točkah. Neporabljena sredstva so se prenesla za dokončanje
projekta v proračun za leto 2022.
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OB166-20-0019 VKLJUČITEV KAMEŠNICE V TURISTIČNO PONUDBO PARKA
DOŽIVETIJ KRIŽEVCI; akronim:PARK DOŽIVETIJ KRIŽEVCI 2
V letu 2021 se je v večjem obsegu uredila potka ob Kamešnici, uredil prostor na brežini in
okrog gramoznice kot prijetno sprehajališče, rekreacijski prostor, prostor za počitek in
druženje ter za ribolov. Pri izvedbi so v večji meri uporabljeni naravni in lokalno dobavljivi
materiali. Sama gradbena dela so znašala 107.332,98 € ter stroški nadzora v višini 727,03 €
Ko se je projekt pričel izvajati, je bilo potrebno uskladiti in dopolniti projektno
dokumentacijo, naročiti izračun statike za pontone, za kar se je z rebalansom zagotovilo
dodatna sredstva. Stroški so znašali 3.221,02 €
Cilji v letu 2021:
Izvesti predvidene aktivnosti in zaključiti projekt
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Večji del projekta je bil izveden konec leta 2021 , dokončan bo v letu 2022, ko se bo
namestila še urbana oprema (klopi, koši), v vodo se bodo splavile pontonske ploščadi.
OB166-20-0020 GASTRONOMSKA TRANSVERZALA LAS PRLEKIJA;
akronim:OKUSI PRLEKIJE
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. Trenutno je vloga v dopolnjevanju. Administrativno je bila pregledana s strani
komisije za ocenjevanje vlog na LAS-u. Občina Križevci naj bi v letu 2021 kupila zvezdasti
šotor in izvedla določene aktivnosti in prireditve. Čaka se še na odločitev Agencije za
kmetijske trge, zato še nobena aktivnost v letu 2021 ni bila izvedena.
Cilji v letu 2021:
Nakup zvezdastega šotora, izvedba določenih aktivnosti in prireditev
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Čaka se še na odločitev Agencije za kmetijske trge o potrditvi projekta, zato še nobena aktivnost v letu
2021 ni bila izvedena. Neporabljena sredstva se prenesejo za izvedbo projekta v proračun za leto 2022

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB166-17-0033-SOFINANCIRANJE CEROP-SKLAD
-Občina Križevci vodi na kontu 90060 posebni sklad, kamor se prenesejo tudi namenski
prihodki iz naslova amortizacije. V letu 2021 je bilo v sklad prenesenih 27.723,81 €
namenskih sredstev.
OB166-17-0065-ŠIRITEV ZBIRNEGA CENTRA ODPADKOV LJUTOMER
-V letu 2021 so bili nabavljeni trije abroll (kovinski kotalni) zabojniki za skladiščenje
odpadkov na ZC Ljutomer. Abroll zabojniki velikosti 20 m3 so namenjeni za prehodno
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skladiščenje večjih količin odpadkov in potem lažje nakladanje na tovornjak brez
nepotrebnega prelaganja. Skupna vrednost je znašala 17.994,02 €, delež občine Križevci je
znašal 2.839,22 €.
Planirana je bila tudi nabava novega oz. zamenjava dotrajanega bivalnega kontejnerja
(garderobe) za zaposlene. Delež za Občino Križevci bi znašal cc. 2.750 €. Investicija ni bila
izvedena.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB166-17-0034-KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI UPORABNIKOV
-stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem in izvedba manjkajočih priključkov8.729,49 €
OB166-17-0035-INVESTCIJSKO VZDRŽEVANJE GJI-ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
-sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer in GJI
odvajanja odpadne vode-skupaj 10.395,85 € (nadgradnja programske opreme na računalniku
SČN, zamenjava puhala, zamenjava elektro pogona, zamenjava sesalne cevi na vozilu Moro,
sanacija kanalizacijskih netesnih jaškov)-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.
Nabavljen je bil tudi mikrokontroler in izvedena nadgradnja programske opreme v vrednosti
18.293,92 €.Račun je bil le delno plačan v višini 1.047,13 €, nabavljen je bil tudi nadzorni
računalnik v vrednosti 839,25 €, račun ni bil poravnan, ker s strani JP Prlekija d.o.o. niso
plačali naših računov v zvezi z najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo
OB166-17-0036-SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI KRIŽEVCI
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. V letu 2021 so bila
sredstva dodeljena enemu upravičencu v višini 1.000 €.
OB166-20-0007IZGRADNJA JP 724 232 V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH proti
novogradnjam
Hkrati z izgradnjo javne poti je bila zgrajena tudi fekalna kanalizacija v vrednosti 18.994,85 €
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
OB166-17-0046-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI-OSKRBA S PITNO VODO
-zamenjanih je bilo 8 hidrantov v Občini Križevci- 4.074,43 €
-zamenjava termojaškov – 433,65 €
-prevezave v Iljaševcih-1.660,26 €
Na vodovodnem sistemu C so bila izvedena naslednja vzdrževalna dela (delež lastništva
občine Križevci je 8.62% ):
-zamenjava strežnika za nadzorni center – 941,45 €
-zamenjava protipovratnih ventilov na hidropostaji Podgrad – 119,92 €
-zamenjava auma pogonov v vodarni Podgrad – 816,87 €

OB166-17-0047 -ZAMENJAVA VODOVODA KRIŽEVCI -STARA NOVA VAS
Zamenjava cevi poteka že od leta 2018 .V letu 2020 je bila izvedena III. faza - od gasilskega
doma Iljaševci do trase v Stari Novi vasi. Zaključek del in izstavitev končne situacije je bil v
začetku leta 2021. Vrednost del je znašala 12.720,65 €
OB166-20-0007IZGRADNJA JP 724 232 V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH proti
novogradnjam
Ob izgradnji JP 724 232 v Križevcih (novogradnje) je bil istočasno na novo zgrajen tudi
vodovod PE100, DN 110 v dolžini 70m in PE100,DN32 v dolžini 50 m ter hidrant v vrednosti
7.792,17 €
OB166-20-0011 REKONSTRUKCIJA JP 724 031 V LOGAROVCIH
Hkrati z rekonstrukcijo ceste je bil zamenjan tudi vodovod, v vrednosti 33.086,41 €.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003Drugi programi na stanovanjskem področju
OB166-17-0039 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ
V letu 2021 je bil zamenjan plinski kotel v stanovanju večstanovanjski stavbi v Križevcih 3
b, izdelava predelnih sten, zamenjava vrat v Logarovcih…-8.824,16 €
Konec meseca decembra je bila izvedena obnova kopalnice v stanovanju v Vučji vasi, plačilo
je zapadlo v leto 2022.
Cilji v letu 2021:
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Obnova stanovanj v skladu s planom upravljalca
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Plačilo večje obnove kopalnice v znesku 4.732,59 € zapade
v letu 2022
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
OB166-21-0002 INVESTICISJKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPEME V ZDRAVSTVENI IN
ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI V KRIŽEVCIH
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljutomer in Občino Veržej so se v letu 2021 obnovili
prostori zobne ambulante v Križevcih (ambulanta, čakalnica,sanitarni prostori). Občina
Križevci je pokrivala stroške zamenjave oken, na novo so bile urejene elektroinštalacije,
strojne instalacije, talne obloge, brušenje in barvanje sten, zamenjava opreme v sanitarnih
prostorih. Strošek je znašal 19.653,20 €. Ker zobno ambulanto obiskujejo tudi otroci iz
Občine Veržej, je le-ta sofinancirala obnovo v višini 1.824,02 €. Zdravstveni dom je
zagotovil vso ostalo opremo.
Cilji v letu 2021:
Obnova zobozdravstvene ambulante v Križevcih
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

18 KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 Programi za mladino

OB166-17-0056 Novogradnja rokometnega igrišča pri Osnovni šoli Križevci
Razlog za izvedbo novogradnje športnega igrišča pri Osnovni šoli Križevci pri Ljutomeru so
bile neurejene, neuporabne in ne več varne športne površine (razen prenovljenega
košarkarskega in odbojkarskega igrišča), kar je pomenilo zmanjšanje športnih in
rekreacijskih aktivnosti. Vrednost prenove je znašala 141.179,95 €. Novo igrišče za rokomet
je velikosti 20 m x 40 m in ima par golov. Celotno igrišče je prekrito z novo asfaltno
podlago, na katero je nalepljen tartan. Občina Križevci se je konec leta 2020 prijavila na
razpis Fundacije za šport. Sofinancerski delež Fundacije za šport znaša 20.482 € nakazan bo v
začetku leta 2022.
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19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB166-17-0059 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU
V letu 2021 so bila v Vrtcu Križevci izvedena naslednja investicijsko- vzdrževalna dela v
skupni vrednosti 11.200 €:
-pleskanje– 3.247,73 €
-montaža zaščitne ograje- 860,71 €
-obnova garderobnih omaric za skupino vrtca v prostorih šole – 1.244,40 €
-varovalne talne podloge na zunanjih terasah – 4.399,32 €
-zunanja senčila – 1.447,84 €
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti sredstva za vzdrževalna dela v vrtcu Križevci.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
OB166-17-0060- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI
OŠ Križevci so bila nakazana sredstva na podlagi zahtevkov za:
-obnovo sanitarij za deklice na predmetni stopnji – 29.485,48 €
-nabava prenosnih računalnikov za potrebe vzgojno izobraževalnega procesa in izobraževanja
na daljavo 4.958,17 €
- elektro inštalacije, ureditev prostora za računalniško učilnico -4.913,43 €
- oprema računalniške učilnice –mize – 1.333,46 €
-dobava in montaža klima naprave v računalniški učilnici – 2.309,46 €
Cilji v letu 2021:
Zagotoviti OŠ Križevci sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:
Cilj je bil dosežen.
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postavka

rebalans

veljavni

ZR

indeks

indeks

2021

2021

2021

1

2

1

2

3

3/1

3/2

1.491.066

1.490.651

1.291.728

86,6312

86,66

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.720

1.720

1.704

99,07

99,07

0603

Dejavnost občinske uprave

1.720

1.720

1.704

99,07

99,07

06039002

Razpolaganje in upravlj. s premož., potrebnim za delovanje obč. uprave

1.720

1.720

1.704

99,07

99,07

OB166-17-0001

Nakup računalnikov za občinsko upravo

06005

720

720

720

100,00

100,00

OB166-17-0002

Investicijsko vzdrževanje občinskih prostorov

06005

0

0

0

0,00

0,00

OB166-17-0061

Nabava opreme -medobčinski inšpektorat

06009

1.000

1.000

984

98,40

98,40

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

45.400

46.851

46.851

103,20

100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

45.400

46.851

46.851

103,20

100,00

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito,reševanje in pomoč

45.400

46.851

46.851

103,20

100,00

OB166-17-0003

Sofinanciranje nabave opreme civilne zaščite

07002

3.500

3.500

3.500

100,00

100,00

OB166-17-0004

Oblikovanje sklada za nabavo opreme zaščite in reševanja

07005

9.100

10.551

10.551

115,95

100,00

OB166-17-0005

Sofinanciranje obnove večnamenskih zgradb skupnega pomena

07007

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

07008

22.800

22.800

22.800

100,00

100,00

851.200

851.200

737.553

86,65

86,65

OB166-17-0006
13

Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme
PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

851.200

851.200

737.553

86,65

86,65

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

821.500

821.500

722.082

87,90

87,90

OB166-17-0011

Izgradnja ceste in hodnika za pešce proti OŠ Križevci

13005

66.500

66.500

61.456

92,42

92,42

OB166-18-0008

Obnova JP 724 071 Kokoriči (h.š.13-28)

13005

297.360

297.360

263.585

88,64

88,64

OB166-20-0007

Izgradnja JP 724 232 v novem naselju Križevci (proti novogradnjam

13005

81.650

81.650

52.833

64,71

64,71

OB166-20-0011

Rekonstrukcija JP 724 031 Logarovci (od novega mostu mimo Štumpf)

13005

302.290

302.290

274.376

90,77

90,77

OB166-20-0023

Obnova JP 724 352 v Stari Novi vasi (proti h.š. 61)

13005

46.200

46.200

45.553

98,60

98,60

OB166-20-0024

Obnova JP 724 238 v Križevci (proti AMD)

13005

27.500

27.500

24.279

88,29

88,29

14.200

14.200

14.192

99,94

99,94

13029003

Urejanje cestnega prometa
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OB166-200022

Zamenjava semaforja na prehodu za pešce pri OŠ Križevci

13029004

Cestna razsvetljava

OB166-20-0003

Zamenjava svetilk javne razsvetljave z LED tehnologijo

13011

13011

14.200

14.200

14.192

99,94

99,94

15.500

15.500

15.471

99,81

99,81

15.500

15.500

15.471

99,81

99,81

14

GOSPODARSTVO

213.976

214.386

151.519

70,81

70,68

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

213.976

214.386

151.519

70,81

70,68

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

213.976

214.386

151.519

70,81

70,68

OB166-20-0018

kulTURA=naTURA

14006

12.060

12.470

12.468

103,38

99,98

OB166-20-0020

Okusi Prlekije

14006

1.375

1.375

0

0,00

0,00

OB166-20-0017

Kaj nas uči Mura;akronim:Mura

14007

33.366

33.366

31.718

95,06

95,06

OB166-20-0019

Park doživetij 2

14007

167.175

167.175

107.333

64,20

64,20

15

82.200

79.924

70.259

85,47

87,91

1502

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja,kontrola in
nadzor

82.200

79.924

70.259

85,47

87,91

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

36.200

33.924

31.138

86,02

91,79

OB166-17-0033

Sofinanciranje CEROP-sklad

15001

30.000

27.724

27.724

92,41

100,00

OB166-17-0065

Širitev Zbirnega centra odpadkov Ljutomer
Ravnanje z odpadno
vodo

15001

6.200

6.200

3.414

55,06

55,06

46.000

46.000

39.121

85,05

85,05

OB166-17-0034

Kanalizacijski priključki uporabnikov

15004

10.000

10.000

8.730

87,30

87,30

OB166-17-0035

Investicijsko vzdrževanje GJI-odvajanje in čiščenje

15004

20.000

16.005

10.396

51,98

64,95

OB166-17-0036

Sofinanciranje MKČN

15004

1.000

1.000

1.000

100,00

100,00

OB166-20-0007

Izgradnja JP 724 232 v novem naselju Križevci (proti novogradnjam

15.000

18.995

18.995

126,63

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

80.000

80.000

68.809

86,01

86,01

1603

Komunalna dejavnost

65.000

65.000

59.985

92,28

92,28

65.000

65.000

59.985

92,28

92,28

15029002

16039001 Oskrba z vodo
OB166-17-0046

Investicijsko vzdrževanje GJI-oskrba s pitno vodo

16003

10.000

10.000

6.386

63,86

63,86

OB166-17-0047

Zamenjava AC vodovoda Križevci-Stara Nova vas

16003

13.000

13.000

12.721

97,85

97,85

OB166-20-0007

Izgradnja JP 724 232 v novem naselju Križevci (proti novogradnjam

16003

8.900

8.900

7.792

87,55

87,55
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OB166-20-0011

Rekonstrukcija JP 724 031 Logarovci (od novega mostu mimo Štumpf)
Spodbujanje stanovanjske
1605 gradnje
Drugi progrogrami na stanovanjskem
16059003 področju

OB166-17-0039

Investicijsko vzdrževanje stanovanj

16003

16017

33.100

33.100

33.086

99,96

99,96

15.000

15.000

8.824

58,83

58,83

15.000

15.000

8.824

58,83

58,83

15.000

15.000

8.824

58,83

58,83

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

20.000

20.000

19.653

98,27

98,27

1702

Primarno zdravstvo

20.000

20.000

19.653

98,27

98,27

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

20.000

20.000

19.653

98,27

98,27

20.000

20.000

19.653

98,27

98,27

142.370

142.370

141.180

99,16

99,16

142.370

142.370

141.180

99,16

99,16

142.370

142.370

141.180

99,16

99,16

142.370

142.370

141.180

99,16

99,16

OB166-21-0002
18
1805
18059002

Investic.vzdrž. in nakup opreme v zdr. in zobozdr.ambul.Križevci
KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

17002

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi za
mladino

OB166-17-0056

Novogradnja rokometnega igrišča pri OŠ Križevci

18020

19

IZOBRAŽEVANJE

54.200

54.200

54.200

100,00

100,00

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

11.200

11.200

11.200

100,00

100,00

19029001

Vrtci

11.200

11.200

11.200

100,00

100,00

11.200

11.200

11.200

100,00

100,00

OB166-17-0059

Investicijsko vzdrževanje v vrtcu

19007

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

43.000

43.000

43.000

100,00

100,00

19039001

Osnovno šolstvo

43.000

43.000

43.000

100,00

100,00

43.000

43.000

43.000

100,00

100,00

OB166-17-0060

Investicijsko vzdrževanje v OŠ Križevci

19012
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