Datum: 18.9.2018
Številka: 032-0009/2018
Zadeva: SKLIC
sklicujem 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Ig, ki bo potekala
v sredo, 26. septembra 2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 29. redne seje in 5. izredne seje - priloga 1
3. Predstavitev Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ig za leto 2018 v obdobju od
1.1.2018 do 30.6.2018 - gradivo že posredovano 31.7.2018
4. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa 2 proračuna Občine Ig za leto 2018 priloga 2
5. Obravnava in potrditev sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig - priloga 3
6. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru izplačil funkcionarjem ter izvrševanje
načrta integritete občine Ig v letih 2016 in 2017 - priloga 4
7. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja režijskega obrata v letu
2016 - priloga 5
8. Pobude in vprašanja
Lep pozdrav!
Janez Cimperman
ŽUPAN
Vabljeni:
- predsedniki vaških svetov
- predsednica NO
- Uredništvo Mostiščarja
- predstavnik Radia zeleni val
ZAPISNIK 5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG Z DNE, 18.7.2018 OB
17.30 URI V DVORANI CENTRA IG
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Alenka Jeraj, Franc Toni, Anton Modic,
Rado Simič, Martina Kovačič, Zuhra Jovanovič, Zlatko Usenik, Tone Krnc, Slavko Pavlič,
Bojan Kraševec, Klemen Glavan, Marija Župec, Jože Virant.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Natalija Skok , LOCUS d.o.o. Tomaž Kmet, Andreja Zdravje.
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda
Občine Ig OPN-4 2. BRANJE – priloga 1.
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Odlok iz točke dnevnega reda, sta že obravnavala Statutarno pravna komisija in Odbor za
komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora.
Župan prične s sejo. Po predložitvi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja,
se pričetek seje prestavi za 20 minut, da se svetniki lahko seznanijo z vsebino omenjene
pogodbe.
Seja se nadaljuje ob 17.50 uri.
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Župan pove, da gre za parceli, ki sta v prostorskem planu Občine Ig že opredeljeni z OPN-jem
iz leta 2012, za namen graditve doma starejših občanov. Omenjena pogodba zavezuje občino,
da v roku 8 let realizira načrtovan projekt in meni, da je dovolj časa. Postopek o prenosu
lastništva na Občino Ig je že v teku.
Zlatko Usenik vpraša, ali je obstaja omejitev glede partnerstva, oz. ali je projekt odprt za vse?
Župan potrdi, da je projekt odprt za vse morebitne investitorje oz. partnerstva.
Tone Krnc pove, da bi bilo potrebno omenjeno pogodbo svetnikom posredovati prej, da jo
lahko v miru preberejo.
Župan pove, da je pogodba usklajena med pristojnim ministrstvom in občino in da povečuje
premoženje občine za ocenjeno vrednost razvidno iz podobe v višini 1,139.000,00 eur. S to
pogodbo bomo pridobili, saj postanemo lastniki predmetnega zemljišča.
Tone Krnc pove, da s tem zemljiščem ne bomo nič izgubili, naši zanamci pa. Omenjena parcela
bo prešla na občino. Zastavil pa je vprašanje, ali bo gradnja zaporov dobila podporo nove
vlade, da se realizira? Kar je dobro za občane, daje župan v druge roke.
Župan pove, da sam ne oddaja nič. Ve se kdo bo postal lastnik zemljišča za gradnjo doma
starejših, kdo pa bo gradil, se še ne ve. Pove, da se bodo zagotovile postelje za naše
starostnike.
Tone Krnc pove, da je župan kršil svoja pooblastila. Ko je bil informativni sestanek z delegacijo
iz Ministrstva za pravosodje, ni bilo glasovanja z da ali ne. Od takrat nismo nič govorili o
zaporih.
Slavko Pavlič pove, da ni nikoli pričakoval, da se bosta z županom kdaj razlikovala v mnenju.
Pove, da če bi bil on župan, bi se zavzemal, da bi šel Ižanski grad nazaj, v last Občine Ig. Na
občini se vse dogaja, brez da bi bili kaj seznanjeni, saj imaš svojo ekipo.
Alenka Jeraj je zastavila sledeča vprašanja:
➢ V 67.a členu v 3. alinei " zaradi posebne značilnosti…. ne veljajo splošna določila glede
faktorja izkoriščanja", kaj to pomeni?
➢ Omeni na napaki v 67. a členu, v 6. alinei, pravilno se glasi nadmorska višini, omenjeno
napako je obravnavala že Statutarno pravna komisija
➢ Na V strani gradu je treba urediti odprti prostor, dostop, kako je to mišljeno?
Naprej jo zanima visoka ograja oz. varovalni zid, ki je visok 6 m. Na prejšnji seji je bilo
povedano, da je varovalni zid oz. varovalna ograja visoka 6 m. V odgovoru na članek
v Demokraciji pa sta avtorja povedala, da grad ne bo imel ograje, zakaj je vseeno
navedeno v odloku ograja?
➢ Še usmeritve za zunanje ureditve, ograja ob cerkvi sv. Jurija , " naj bo zagotovljena
neopaznost zamejitev območja gibanja", kaj to pomeni?
➢ 7o. člen rekonstrukcija koliščarske naselbine; to območje je nekajkrat poplavljeno, to
pomeni, da v določenem obdobju leta - spomladi in jeseni, kadar je veliko vode, to ne
bo dostopno? Ali imamo kakšno oceno? Zanima jo še dostopnost do tja, gre po
privatnih parcelah?
➢ V 8. odstavku tega člena govori tudi o servisnem dostopu, to bo postala lahko cesta.
Župan odgovori, da je nekaj poti privatnih, nekaj v lasti Sklada kmetijskih zemljišč, nekaj jih bo
odkupil Krajinski park LB, s predkupno pravico, to so zemljišča za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Pove še, da je servisna pot namenjena le dostavi in za sanitarije, lahko pa se
bo na začetku poti namestila zapornica iz smeri Škofljice.
Alenka Jeraj se naveže še na pogodbo, kjer je v 6. členu navedeno plačevanje stroškov.
Občina se zaveže, da v 8 letih konča projekt, če občina tega ne izpolni, so to razvezni razlogi
za prekinitev pogodbe.
Župan pove, da je v tem primeru prostorski red sprejet in da je veliko zanimanja. Vprašanje pa
je, ali bo pristojno ministrstvo podelilo koncesijo, le-to čakajo investitorji zelo dolgo.
Alenka Jeraj dopolni, da so domovi za starejše predragi in predvsem polni. Glasovanja se bom
vzdržala, zaradi močnih argumentov proti, da se tu gradi zapor.
Tomaž Kmet poda odgovore na vprašanja in pove, da je novogradnja zasnovana tako, da
zunanje površine, ki so namenjene za zapornice, obdaja sam objekt v nekaterih manjših delih
pa tudi predviden 6 metrski zid. Gre za enovit kompleks, ki se ga bo obdalo z žico. Projekt se
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dela na podlagi izbrane natečajne projektne rešitve, ki je definirana. Ni potrebno posebnih
izračunov za gradbeno parcelo, ker je v projektnih rešitvah vse navedeno. Ko bo zgrajen bo
deloval kot en objekt, kje bo vse povezano, posebej v kletni etaži. Novogradnja z »gradom«
bo povezana v kletni etaži, zato ne bo vidno, saj bo pod nivojem sedanje ploščadi. Mimo cerkve
oziroma ob pešpoti za javnost bodo morali zagotoviti, da se bo ograja zakrila, da ne bo opazna.
Glede poplavne varnostni koliščarske naselbine še pove, da so bili na sestanku na Direkciji
RS za vode, kjer so tudi mnenja, da koliščarska naselbina ne sme biti poplavno ogrožena, zato
so kote le te definirane v odloku in so nadvišane nad ogroženo poplavno koto. Sama dostopna
pot je delno nadvišana in nad koto poplav, tam pa kjer bo samo utrjena pa ne. V času poplav
kolišča ne bodo dostopna.
Franc Toni pove, da je bil leta 2016 prisoten na sestanku, ko je župan rekel, da občina od
gradnje zaporov nekaj pričakuje. Prisoten je bil tudi generalni direktor zaporov, Jože Podržaj,
ki je povedal, da zapori iz Iga ne bodo odšli. Če bomo dali soglasje bomo dobili zemljišče za
dom upokojencev. Če ne bomo dali soglasja ne bomo dobili nič. Ko smo izbrali to možnost,
smo bili prisotni vsi na seji. Odprl je še vprašanje, na kateri lokaciji bi se še lahko gradili dom
upokojencev. Vprašal je še prisotne, na podlagi katerega dogovora, je župan podpisal
pogodbo?
Zlatko Usenik: Leta 2016 ste se pogovarjali z ministrstvo glede gradnje zaporov. Občina Ig ni
sposobna sama vzdrževati in obnavljati gradu, če bi postala njegov lastnik. Pove še, da se je
skupaj z Alojzom Kobalom, že leta 2002 na gradu pogovarjal, ravno o teh parcelah. Pomembno
je, da gre na podlagi te pogodbe lahko občina v partnerstvo pri gradnji doma starejših. Pove
še, da ni pomembno, katera vlada bo dobila 42 mio za gradnjo zaporov. Naveže se na Iški
Vintgar, in pove da sta s pokojnim Milanom Cimpermanom težila, da se prekine pogodba.
Župan pove, da glede Iškega Vintgarja tožbe potekajo.
Tone Krnc pove, da zaradi komisije "Iški Vintgar", v kateri je sodeloval, dobiva grozilna pisma.
Napaka je nastala tistega leta, ko je občina postala ZK lastnica, prej pa ne.
Franc Toni pove, da je bolje, da dobimo 2 ha in nekaj metrov, kot nič. Ižanci nismo bili nikoli
lastniki gradu.
Martina Kovačič pove, da so na Statutarni komisiji obravnavali omenjeni Odlok. Zanima jo
navedba odkupne pravice v 9. členu, ki je navedena za nedoločen čas. Torej če mi kršimo
pogodbo imajo oni varovalo. Te odkupne pravice so običajno omejene, niso za nedoločen čas.
Ali je to preverjeno, ali lahko temu zaupamo?
Župan to potrdi, saj je pogodba usklajena tudi z našim pravnikom.
Martina Kovačič še pove; da so bili svetniki prvič seznanjeni s tem projektom, ko je bil prisoten
tudi Jože Podržaj, ki je povedal, da zapori na Igu v vsakem primeru ostajajo, da se jih ne bomo
rešili. Ali se bodo rekonstruirali, ali pa ostali v taki obliki. Tu se strinja z županom, v kolikor bi
Občina pridobila grad nazaj, ga je težko obnoviti in vzdrževati. Martina Kovačič še pove, da so
vsi svetniki na seji, na kateri so bili tudi predstavniki Ministrstva, izposlovali podpis te pogodbe.
Povzame, da se na slepo niso bili pripravljeni pogovarjati. Če bo Ministrstvo za gospodarstvo
pripravilo pogodbo o menjavi zemljišča, se potrdi predlagani odlok o širitvi zaporov, sicer ne.
V prihodnje pa prosi, da se takšna pogodba pošlje prej, skupaj z gradivom.
Alenka Jeraj, vpraša, kako je s stroški, davki.
Župan pove, da so stroški občine, stroški odvetnika in vpis v ZK, davka pa zaradi brezplačnega
prenosa ni.
Zlatko Usenik še vpraša, ali je ta podpis pogodbe ministra Počivalška in župana že zaključen,
vpraša še hipotetično, kaj če tega OS ne sprejme?
Župan pove, da je potrjen sklep Vlade RS in da so podpisane pogodbe posredovane na FURS,
kjer čakajo overitev nato gre pogodba k Notarju za vpis v ZK.
Župan poda predlog Odloka na glasovanje.
Z 11 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Franc Toni, Anton Modic, Rado Simič, Martina Kovačič,
Zuhra Jovanovič, Zlatko Usenik, Bojan Kraševec, Klemen Glavan, Marija Župec, Jože
Virant in 3 VZDRŽANIMI: Alenka Jeraj, Tone Krnc, Slavko Pavlič je Občinski svet sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda občine Ig OPN IG – 4.
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Župan seznani Občinski svet, da se prodaja Novakova hiša v Baniji, kjer je ožina in omejitev
hitrosti 30. Predlaga, da se pripravi soglasje za odkup, kjer bi občina nato to hišo podrla, del
dvorišča pa bi nato kupil sosed tega zemljišča, gre za slabih 100 m². Po GURS-u je ocenjeno
na 37.000 eur.
Župan poda predlog, za odkup Novakove hiše na Baniji, na glasovanje.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet soglasno potrdil, da občina odkupi Novakovo hišo na
Baniji.
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.
Zapisala: Andreja Zdravje

Janez Cimperman
ŽUPAN

ZAPISNIK 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 20.6.2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Bojan Kraševec, Anton
Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Jože Virant, Marija Župec.
Odsotni: Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Martina Kovačič, Tone Krnc, Franc Toni, Zlatko
Usenik.
Ostali prisotni: Matevž Premelč (ZaVita d.o.o.), Ksenija Avsec (GPI d.o.o. Novo mesto),
Janez Miklič, Marjana Župec, Marjetka Pintarič Župec, Polona Skledar, Natalija Skok, Ivan
Žagar (SVS Iška vas), Franci Susman (SVS Tomišelj).
Dnevni red:
9. Obravnava in potrditev dnevnega reda
10. Obravnava in potrditev zapisnika 28. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Ig
11. Obravnava in potrditev predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju občine Ig (2. branje)
12. Obravnava in potrditev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV - Matena (2 branje)
13. Obravnava in potrditev novelacije IP Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu,
ureditev večnamenske dvorane v obstoječemu objektu s prometno in komunalno
ureditvijo Ig
14. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra
15. Obravnava in potrditev predloga Dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2018
16. Pobude in vprašanja
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
K točki 2
S 7 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM Klemen Glavan, je Občinski svet Občine Ig potrdil
zapisnika 28. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ig.
K točki 3
Župan pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora
obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
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Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig.
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o programu opremljanja
stavbnih zemljišč na območju Občine Ig.
K točki 4
Župan pove, da sta Statutarno pravna komisija in Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje
okolja in urejanje prostora obravnavala predlog Odloka in ga predlagata občinskemu svetu v
obravnavo in potrditev.
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS - Matena in MA1/SV – Matena.
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV – Matena.
K točki 5
Polona Skledar pove, da so bistveni razlogi za novelacijo št. 2 investicijskega programa
sprememba časovnega načrta in celotne dinamike investiranja, sprememba skupne vrednosti
investicije in sprememba virov financiranja. Za nepovratna sredstva smo na MGRT kandidirali
za leto 2016, 2017, letos v juliju pa bomo za leti 2018 in 2019. V aprilu smo oddali tudi vlogo
za nepovratna sredstva na programu LEADER za del opreme. V dosedanjem IP-u ni bilo
vključene tehnične opreme (svetlobna tehnika, tonska tehnika, video tehnika, interfonski
sistem), odrske tehnike (zavese, oder, elementi pritrjevanja, obešanja, zavese), dela notranje
opreme-interier (vhodni del, dvoranski del), tehnološka oprema (točilni pult).
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Investicijskega
programa za prizidek k obstoječemu gasilskemu domu in ureditev večnamenske
dvorane v obstoječem objektu s prometno in komunalno ureditvijo Ig– novelacija št. 2.
K točki 6
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičnini s parcelno številko 1344/5 k.o. 1712 Zapotok (ID 5827138) in 1344/9 k.o.
1712 Zapotok (ID 6462809).
K točki 7
Župan pove, da se obseg del in nalog na področju vzdrževanja cestne in ostale komunalne
dejavnosti se vsako leto povečuje, zato občinska uprava načrtuje in predlaga občinskemu
svetu dodatno zaposlitev v mesecu septembru strokovno tehničnega delavca.
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil Dopolnjen kadrovski načrt Občine Ig
za leto 2018.
K točki 8
Občinskemu svetu je bilo na seji razdeljeno poročilo medobčinskega inšpektorata Ocena
izvajanja občinskega programa varnosti Občine Ig v letu 2017.
➢ Klemen Glavan postavi vprašanja ali so kakšne možnosti za nakup otroške gugalnice
(ukradena v Vrbljenu), kaj je s protipoplavno zaščito v Strahomerju, kdaj se prične
košnja bankin in pohvali asfaltirano cesto pri »Brškem» mostu. Opozori, da je bil Tone
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Krnc imenovan v Svet zavoda Vrtca Ig in v dveh letih ni bil nikoli prisoten na nobeni
seji, zato predlaga, da se v bodoče imenuje člane, ki bodo prisotni na sejah.
➢ Slavko Pavlič predlaga, da se MOL opozori na poškodovan prometni stop znak na
Ižanki ter očisti grmovje in ravno tako na »Matenki« ni prednostnega znaka pred
mostom in očisti grmovje.
➢ Bojan Kraševec predlaga, da se MOL opozori na luknjasto makadamsko cesto od Lip
proti Tomišlju.
➢ Marija Župec pohvali, da se je hitro izvedlo asfaltiranje ceste pri Petrolu in opozori na
nedokončano nasutje ceste v mahu.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
Dnevni red 3. točka POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 2018
gradivo že posredovano 31.7.2018.
Dnevni red 4. točka REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 2018-2.

Številka: 602-0023/2018
Datum: 19. 09. 2018
Občinskemu svetu
ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV SPREMEMB PRAVILNIKA O SPREJEMU
OTROK V VRTEC IG
Obrazložitev:
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig je občinski svet potrdil 9. 3. 2011. Svet Zavoda
Vrtca Ig predlaga ustanoviteljici Občini Ig, da sprejme Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec
Ig z vsemi predlaganimi spremembami vsebine in spremenjenimi kriteriji točkovanja.
Spremembe se nanašajo na:
-datum za oddajo vlog (do 28.2. tekočega leta in ne več 31.3.; prej zaključeni postopki);
-sestavo Komisije (črta se predstavnica patronažne službe, ker se v zadnjih letih ni
udeleževala sej);
-spremembo kriterijev za točkovanje (podrobneje v prilogi);
-spremembo besedila glede uveljavljanja rezervacij (skladno s sprejetim sklepom
občinskega sveta).
Priloga:
Obrazložitve predlaganih sprememb s strani Vrtca Ig.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi Sprememb Pravilnika za
sprejem otrok v Vrtec Ig in hkrati potrjuje prečiščeno besedilo Pravilnika za
sprejem otrok v Vrtec Ig.
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Pripravila:
Polona Skledar
višja svetovalka za
družbene dejavnosti

Janez Cimperman
župan

VRTEC IG
Cesta na Kurešček 70
1292 IG
Občina Ig
Govekarjeva cesta 6
1292 Ig
Polona Skledar
Datum, 30. 5. 2018
ZADEVA: Spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig
Obrazložitve predlaganih sprememb:
1. Sprememba 4. člena, 3. alineja, 10. člena in 17. člena
Spremeni se datum za oddajo vlog iz 31. 3. na 28. 2. tekočega leta.
Zaradi rokov, ki so zakonsko določeni ( 8 dni za vročanje + 15 dni za ugovor oziroma podpis
pogodbe) se postopek zavleče v čas poletnih počitnic in dopustov. S spremembo datuma za
oddajo vlog bi postopke lahko zaključili pred počitnicami.
2. Sprememba 7. člena
Črta se predstavnik patronažne službe.
V vseh teh letih se patronažna služba največkrat ni odzvala na vabilo za sejo.
3. Sprememba 11. člena
Črta/-jo se kriterij/-i:
• ki pomenijo dodatne točke zaradi vključenosti v vrtec starejših otrok in vpis več otrok
hkrati iz iste družine,
• ki pomeni odštevanje točk otrokom, ki ne dosegajo starostnega pogoja.
Tako se bolj izenačijo možnosti vpisa otrok, ki še nimajo sorojencev.
Spremeni se:
• točkovanje za stalno bivališče,
• točkovanje enostarševske družine,
• točkovanje zaposlitev staršev (1 zaposlen, 1 nezaposlen),
• besedilo za zaposlitev staršev v občini Ig.
Novi kriteriji:
• točkovanje za izpolnjen starostni pogoj 11 mesecev,
• točkovanje za mlajše otroke, ki na dan 1. 9. ne izpolnjujejo starostnega pogoja za vpis v
vrtec.
Zaradi novih kriterijev točkovanja bo manj možnosti, da bi mlajši otroci, ki ne dosegajo
starostnega pogoja, prehitevali dovolj stare otroke in posledično manj »praznih« mest zaradi
kasnejšega vpisa, ki jih plačuje ustanovitelj.
4. Sprememba 23. člena
Zaradi sklepa občinskega sveta z dne 28. 6. 2012 je potrebno spremeniti besedilo o možnosti
uveljavljana rezervacij. Dolžina zdravstvene rezervacije se je spremenila iz enega koledarskega
meseca na 4 koledarske tedne ali več.
Ravnateljica MATEJA JANEŽIČ
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Na podlagi 20. do 20. c člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 10/05in 25/08, 36/10) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda vrtec Ig (Ur. list št. 61/2008) je občinski svet Občine Ig na _____________

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC IG
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1.

člen

Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtec IG (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela
komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok in rezervacije in določila o plačevanju oskrbnine.

II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2.

člen

Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti oziroma, ko dopolnijo starost najmanj enajst
mesecev do vstopa v osnovno šolo, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center
za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3.

člen

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec
najmanj 1 krat letno (predvidoma v mesecu februarju) objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
4.

člen

Za vse enote vrtca na območju občine Ig je uveden enoten vpis otrok, vzpostavljena je centralna evidenca vpisanih
otrok in veljajo enaki kriteriji.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za
vpis otroka v vrtec na posebnem obrazcu.
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletni strani vrtca in občine Ig.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na upravi vrtca osebno ali po pošti vse leto. Vrtec staršem dodeli šifro
otroka. Če ni prostih mest v vrtcu, vrtec o tem obvesti starše.
Vse vloge, ki so vložene oziroma oddane osebno ali priporočeno po pošti do 31.3. tekočega leta, se obravnavajo
za naslednje šolsko leto.
Vse vloge, ki so vložene oziroma oddane osebno ali po pošti do 28. 2. tekočega leta, se obravnavajo za naslednje
šolsko leto.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke,
lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po e-pošti, telefonu ali ustno. O tem se napiše
uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih
vsebuje.
5.

člen

Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
6.

člen

Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj
vrtca ali od njega pooblaščena oseba. V tem primeru je sprejem možen preko celega šolskega leta do zapolnitve
najvišjega dovoljenega števila otrok v posamezni skupini.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok kot je v vrtcu oziroma posamezni skupini prostih mest, odloča o sprejemu Komisija
za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
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III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
7.

člen

Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer:
-

predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan
predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje vzgojiteljski zbor
predstavnika sveta staršev – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev
predstavnika sveta vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet vrtca
predstavnikov patronažne službe - 1 član
8.

člen

Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog
sveta vrtca. Komisijo imenuje ravnatelj.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v
vrtec. Prav tako preneha mandat v komisiji članu sveta zavoda, če mu preneha članstvo v svetu zavoda.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
9.

člen

Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo na prvi seji. Predstavnik
strokovnih delavcev ne more biti predsednik ali namestnik komisije. Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu
z določbami Zakona o vrtcih (20. do 20 e člen). Na seji komisije so lahko prisotni člani komisije, oseba, ki vodi
postopek in zapisnikar. Na sejah sta lahko navzoča ravnatelj ali pomočnik ravnatelja.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oz. podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo
v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov,
pridobljenih pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
- ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija;
- kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec;
- imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca;
- število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za naslednje šolsko leto;
- število vlog za sprejem v vrtec, število sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti;
- kratek povzetek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje;
- imenski seznam otrok po šifrah s številom zbranih točk po letniku rojstva;
- sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno v mesecu aprilu.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do 28. 2. tekočega leta, za sprejem otrok v vrtec
za naslednje šolsko leto.
Vloge, za vpis otrok v vrtec, ki niso predmet obravnave za naslednje šolsko leto, komisija izloči in evidentira za
naslednje šolsko leto.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
11. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec pred vsemi ostalimi otroci imajo:
- otroci, katerih starši predložijo pismeno potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja
družine (20. člen Zakona o vrtcih)
- otroci s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih), na podlagi odločbe o usmeritvi
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
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Št.

KRITERIJ
Starši imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini
Ig
Otrok v enostarševski družini ima s staršem stalno
prebivališče v občini Ig
Otrok in eden od staršev imata stalno prebivališče v občini
Ig, drugi starš pa stalno prebivališče v drugi občini
Eden od staršev ima stalno prebivališče v občini Ig več kot
2 leti (na dan 31.03. tekočega leta)
Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v preteklem letu
in v vrtec ni bil sprejet (negativna odločba)
Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam v
predpreteklem letu (dvakrat ali več krat odklonjen z
odločbo komisije)
Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev študentov
Otrok zaposlenega starša v enostarševski družini
Otrok v eno-roditeljski družini (potrdilo sodišča, CSD ali
kopijo rojstnega lista, ki ni starejši od enega meseca)
1 starš zaposlen, 1 starš nezaposlen
Že vključen otrok v Vrtec Ig iz iste družine
Oba roditelja imata delovno mesto v občini Ig (potrdilo)
Eden ali oba starša imata delovno mesto v občini Ig
(potrdilo)
Težko zdravstveno stanje v ožji družini-starši ali otrok
(podlaga – zdravniško potrdilo)
Število otrok v družini
Vpis več otrok hkrati

Otrokom, ki do 01.09. tekočega leta ne izpolnijo
starostnega pogoja za sprejem v vrtec (to je 11 mesecev
starosti), se za vsak manjkajoči mesec do izpolnitve
pogoja odšteje po 4 točke
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11
mesecev do vključno 1. 9. (rojeni januarja - septembra)
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev
v septembru (rojeni v oktobru)
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev
v oktobru (rojeni v novembru)
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev
v novembru (rojeni v decembru)
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev
v decembru (rojeni v januarju)
Otrok v vpisnem obdobju dopolni starost 11 mesecev
v januarju (rojeni v februarju)
Rdeč tekst – sprememba
Zelen tekst – brisanje kriterija
Črn tekst – ostaja nespremenjeno
Moder tekst – nov kriterij – dodano

ŠT. TOČK

Novo točkovanje

40 točk

65

40 točk

60

30 točk

60

5 točk

5

8 točk

8

10 točk

10

20 točk

20
10

15 točk

20

5 točke
3 točke
2 točki

10

2 točki

2

4 točk

4

vsak otrok 2 točki
2 otroka 3 točke
3 otroci 5 točk

vsak otrok 2 točki

vsak manjkajoči
mesec
- 4 točke
20
10
8
6
2
1

Če več otrok istega letnika doseže enako število točk, komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva dodatne
kriterije po naslednjem zaporedju:
- starost otroka: prednost ima starejši otrok
- v primeru enake starosti otrok, ima prednost otrok, za katerega vloga je bila oddana prej.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
12. člen
Komisija na podlagi točkovanja po kriterijih iz tega pravilnika sestavi prednostni seznam za posamezno starost
(letnik rojstva otroka) po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega. Otroci se vključujejo v vrtec s
prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki
se izvaja v oddelku.
Na podlagi podatkov o prostih mestih v posamezni enoti, ki jih komisiji posreduje ravnatelj, ima komisija vrtec
pravico razporediti otroka v enoto, ki je najbližja kraju otrokovega bivanja.
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Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam
oblikovan. Otroci iz prednostne liste imajo med letom, če se sprazni prosto mesto v določeni starosti, prednost pred
vsemi na novo vpisanimi otroki.
13 .člen
Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s
prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s
prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
14. člen
Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije, prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni
seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
šifro otroka
število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka
datum vključitve otroka v vrtec
sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
šifro otroka
število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka
sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v
skladu Zakona o vrtcih vložijo v vrtec ugovor
rok veljavnosti čakalnega seznama
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po e-pošti, če so starši navedli e-naslov, na
katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo s prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z
navadno poštno pošiljko, vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu
z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi
nepravilnega upoštevanja kriterijev, ne pa na kriterij in težo posameznega kriterija.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči
staršem. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
15. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec, se vročajo po pošti z navadno poštno
pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 8. dan od odpreme na pošto.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI
16. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in
starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh
od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz
čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši, se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in ko starši prinesejo potrdilo o opravljenem
zdravniškem pregledu.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa.
17. člen
Za otroka, ki ga je komisija uvrstila na čakalni seznam in sprejem v tekočem šolskem ni bil možen, morajo starši
vlogo za vpis v naslednjem šolskem letu vložiti ponovno do 28. 2. tekočega leta.
18. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v
vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
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VII. ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE
19. člen
Vloge za otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz
evidence.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki je določen v pozivu k podpisu pogodbe oziroma ne zaprosijo za
razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Vloga se
izbriše iz evidence.
20. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi sprejema obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.
VIII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
21. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske
otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca in
podatek o predvideni čakalni dobi.
IX . IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV OTROK
22. člen
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo upoštevati 15 (petnajst) dnevni odpovedni
rok za izpis otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v
vseh enotah vrtca ali na internetni strani.
V primeru, da se otrok ob koncu šolskega leta udeleži letovanja v okviru vrtca, starši ne morejo tega otroka
izpisati iz vrtca pred koncem letovanja.
V kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, je postopek enak, kot za novo vpisane otroke.
23. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ig po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši
uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj 10 delovnih dni in največ en koledarski mesec, največ
enkrat letno. Starši morajo rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje teden dni pred prvim dnem
otrokove odsotnosti iz vrtca na podlagi izpolnjenega obrazca za počitniško rezervacijo. Obrazec je
dostopen v vseh enotah vrtca in na spletni strani.
zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno 4 tedne ali več.
Rezervacija se upošteva na podlagi zdravniškega potrdila. Rezervacijo lahko uveljavljajo ob nastopu
bolezni, med boleznijo ali najkasneje en teden po ponovnem prihodu otroka v vrtec na obrazcu za
zdravniško rezervacijo. Obrazec je dostopen v vseh enotah vrtca in na spletni strani.
starši otrok iz drugih občin uveljavljajo rezervacijo po pogojih, ki jih ima občina, ki je izdala odločbo o višini
plačila za program vrtca.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in določila o izpisu otroka iz
vrtca ter možnosti uveljavljanja rezervacij, ki ga je sprejel občinski svet Občine Ig dne 9.03.2011.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in objavi v uradnem listu.
Številka: _________________
Datum: ________________
Janez Cimperman l. r.
župan
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Stran 13 od 72
Štev.: 10/2018
Datum: 27. 6. 2018
Na podlagi 37., 40. in 41. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016), 11. in 29. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016) ter na podlagi sklepa št.
S1/2018, z dne 21. 12. 2018, 13. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 18. 12. 2017), je Nadzorni
odbor občine Ig na 19. seji dne 27.6.2018 sprejel

POROČILO
o opravljenem nadzoru izplačil funkcionarjem ter izvrševanje načrta integritete občine Ig v letih 2016 in
2017

Nadzorni odbor v sestavi:
▪ Petra Krajzel, predsednica
▪ Anton Dvoršek, član,
▪ Irena Kumše, članica,
▪ Nataša Pangerc, članica in
▪ Simon Starček, član.
Poročevalec in pooblaščenec za izvedbo nadzora:
▪ dr. Simon Starček, vodja nadzora.
Ime nadzorovanega organa:
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
1 KRATEK POVZETEK POROČILA O IZVEDENEM NADZORU
Na podlagi 37., 40. in 41. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016), 11. in 29. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016) ter na podlagi sklepa št.
S1/2018, 13. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 18. 12. 2017), je Nadzorni odbor občine Ig izvedel
nadzor izplačil funkcionarjem ter izvrševanje načrta integritete občine Ig v letih 2016 in 2017.
Na predlog poročila Nadzornega odbora občine Ig je Občina Ig 22. 6. 2018 podala Odzivno poročilo.
1.1 Ključne ugotovitve
Nadzorni odbor občine Ig ocenjuje, da Občina Ig zakonske zahteve s področja nadzora v večini izpolnjuje.
Sistem integritete oziroma preprečevanja korupcije je vzpostavljen, da bi bilo to področje v Občini Ig
celovito urejeno, je potrebno odpraviti pomanjkljivosti in vzpostaviti manjkajoče notranje kontrole.
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Ugotovitve in priporočila so podrobneje predstavljene in utemeljene v nadaljevanju poročila.
2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU
2.1 Ime nadzorovanega organa:
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
2.2. Kratka predstavitev nadzorovanega organa
2.2.1 Občina Ig
Občina Ig je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena leta 1994 na območju naslednjih naselij:
Brest, Dobravica, Draga, Golo, Gornji Ig, Ig, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Matena,
Podkraj, Podgozd, Rogatec nad Želimljami, Sarsko, Selnik, Staje, Strahomer, Suša, Škrilje, Tomišelj,
Visoko, Vrbljene, Zapotok. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati
in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina Ig združuje 23 vaških skupnosti na 98,9 km2
površine in obsega 25 naselij v katerih živi 7.339 prebivalcev (2017, 2. polletje; vir: Statistični urad
RS).
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z Zakonom
o lokalni samoupravi in s Statutom. Župan predstavlja in zastopa občino pri čemer opravlja z
zakonom predpisane naloge.
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja
upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na
prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb
nadzora. Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske
organe (in organe ožjih delov občin).
Župan Janez Cimperman je za odgovorno osebo za sodelovanje pri izvedbi nadzora imenoval go.
Marjetko Pintarič Župec.
2.3. Pooblaščenec za izvedbo nadzora:
Dr. Simon Starček.
2.4. Predmet nadzora
Predmet nadzora je nadzor izplačil funkcionarjem ter izvrševanje načrta integritete občine Ig v letih
2016 in 2017.
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2.5. Kraj in čas izvedbe nadzora
Nadzor se je izvajal na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Nadzor je bil izveden v
obdobju od januarja do maja 2018.
2.6 Način izvedbe nadzora
Nadzor je potekal na podlagi intervjuja in pisno opredeljenih vprašanj Nadzornega odbora občine Ig.
Občinska uprava je na zahtevo Nadzornega odbora občine posredovala podatke, dokumente in
odgovore.
2.7. Pravne podlage za izvedbo nadzora
Pravne podlage za izvedbo nadzora:
- 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/2007, s spremembami),
- 37., 40. in 41. člen Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016),
- 11. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016),
- sklep 13. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 18. 12. 2017),
- sklep številka: S1/2018, z dne 21. 12. 2018 o imenovanju pooblaščenca za izvedbo nadzora
Simona Starčka.
2.8. Cilji nadzora
-

proučiti normativno ureditev področja integritete in preprečevanja korupcije,
proučiti pristojnosti in obveznosti Občine Ig na področju integritete in preprečevanja korupcije,
preveriti ustreznost aktov občine Ig na področju integritete in preprečevanja korupcije,
pregledati izvajanje nalog na področju integritete in preprečevanja korupcije,
izvesti nadzor nad uresničevanjem načrta integritete v Občini Ig,
preveriti pravilnost izplačil funkcionarjem.

2.9 Uporabljene pravne podlage, dokumenti in informacije
-

Statut Občine Ig (Ur. list RS št. 39/2016),
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016),
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB),
Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 85/2004),
Akcijski načrt o uresničevanju resolucije (sprejet na seji Komisije za preprečevanje korupcije, 2.
2. 2005 in spremembe 17. 8. 2009),
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS,
št. 53/10, 73/10),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO),
Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete (sprejete na seji Komisije za
preprečevanje korupcije dne 27. 2. 2014),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
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Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št.
53/10, 73/10),
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
- Potrditev načrta integritete občine Ig, dne 21. 5. 2012,
- Sklep župana o imenovanju skrbnika načrta integritete občine Ig, št. 231-002/2012, z dne 21. 5.
2012,
- Sklepi o začetku postopka oddaje javnega naročila (št. 4300/001/2016, z dne 10. 5. 2016),
- Sklepi o imenovanju strokovnih komisij za vodenje postopka javnih razpisov,
- Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta. 2016. Ocena sistemov integritete
lokalnih skupnosti. Občina Dornava in mestna občina Velenje. Ljubljana, Transparency
International Slovenia – Društvo Integriteta,
- Komisija za preprečevanje korupcije. 2015. Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev
integritete v slovenskih občinah ter priporočila občinam glede upravljanja identificiranih
tveganj. Ljubljana, Komisija za preprečevanje korupcije,
- Komisija za preprečevanje korupcije. 2011. Pojasnilo za poklicne funkcionarje v zvezi z
opravljanjem dodatne poklicne ali druge dejavnosti, št. 035-2/2011/4, z dne 6. 6. 2011.
Ljubljana, Komisija za preprečevanje korupcije,
- Komisija za preprečevanje korupcije. 2017. Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2017.
Ljubljana, Komisija za preprečevanje korupcije,
- Komisija za preprečevanje korupcije. Načelna mnenja,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Občinski svet Občine Ig, 4. izredna
seja, dne 11. 4. 2007),
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, 13/2010).
3. INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE
-

3.1 Uvod
Integriteta je kompleksen pojem, ki ga največkrat povezujemo s področjema etike in morale, tako da
govorimo o integriteti posameznika, družbe, lahko pa tudi o integriteti institucij in prava samega.
Integriteta pomeni zdrav moralni značaj; značaj neokrnjenih vrlin, zlasti v odnosu do resnice in poštenja,
pokončnost, poštenost in iskrenost. Integriteta se povezuje tudi z brezkompromisno privrženostjo
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»kodeksu morale ali drugim vrednotam; z izjemno iskrenostjo, poštenostjo in neomadeževanostjo; z
izogibanjem prevarantstvu, priložništvu, izumetničenosti ali vseh vrst plehkosti oz. površinskosti.«1
Integriteta je več kot le spoštovanje zakonodaje in predpisov, saj velja, da zakon predpisuje minimum
moralnih načel. Ustrezna politika krepitve integritete pa potrebuje tudi ustrezno kombinacijo
preventivnega in represivnega delovanja. Primer, ko je potrebno represivno delovanje, se pojavi, ko
nekdo v instituciji ravna neprimerno in krši obstoječa pravila. Pri tem je ključnega pomena preventivno
delovanje, saj lahko le učinkovita preventivna dejavnost in ozaveščenost odločilno pripomore k trajnemu
dvigu integritete nosilcev javnih funkcij, integritete javnega sektorja ter integritete splošne
javnosti. »Integriteta« je po v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pričakovano
delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi
bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom,
pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi
3.2 Integriteta in preprečevanje korupcije in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Področje integritete in preprečevanja korupcije je urejeno v ZIntPK. Po ZIntPK je »korupcija« vsaka
kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje
oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno
obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.
Pod pojmom »vsaka kršitev« razumemo vse oblike ravnanj, tako storitve kot opustitve. Gre za ravnanja
v javnem in zasebnem sektorju.
Osnovni pojmi na področju integritete po ZIntPK:
- »nasprotje interesov« so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz,
da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog;
- »lobiranje« je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje
državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in
sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, pa tudi na odločanje državnih organov in organov
ter uprav lokalnih skupnosti, ter nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah razen tistih, ki so
predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov, izvedenih po predpisih, ki urejajo javna
naročila, in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Za
dejanje lobiranja šteje vsak nejavni stik lobista z lobiranci, ki ima namen vplivati na vsebino ali
postopek sprejemanja prej navedenih odločitev;
- »funkcionarji« so med drugim funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih lokalnih
skupnosti;
- »družinski člani« so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s
posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti;
- »uradniki na položaju« so med drugim direktorji oziroma tajniki občinskih uprav;
- »poslovodne osebe« so direktorji in člani kolektivnih poslovodnih organov javnih agencij, javnih
skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov ter drugih oseb javnega prava, ki so posredni
uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti ter javnih podjetij in

1

Avbelj, M. 2011. Kaj je integriteta. Ljubljana, IUS-INFO.
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-

-

-

-

gospodarskih družbi, v katerih imata država ali samoupravna lokalna skupnost večinski delež ali
prevladujoč vpliv;
»uradne osebe« so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, poslovodne osebe in
člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja;
»osebe, odgovorne za javna naročila«, so: osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za
oddajo javnega naročila in ki odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije,
ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za javna naročila, za
katera je potrebno v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja,
razen postopek oddaje naročila male vrednosti, in kadar gre za javna naročila, za katera ni potrebno
izvesti postopka javnega naročanja, če je vrednost naročila enaka ali višja od vrednosti za izvedbo
postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, ne glede na to ali so ta naročila ali del dokumentacije
o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. Za osebe,
odgovorne za javna naročila, se štejejo tudi osebe, ki v skladu s to definicijo sodelujejo pri javnem
naročanju in niso v delovnem razmerju pri naročniku;
»nasprotje interesov« so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz,
da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog;
»zasebni interes uradne osebe« pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene
družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne,
poslovne ali politične stike;
»lobist« je oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je vpisana v register lobistov ali oseba, ki opravlja
dejanja lobiranja in je zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira oziroma je zakoniti
zastopnik ali izvoljeni predstavnik te interesne organizacije;
»lobiranci« so funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih in organih lokalne skupnosti ter
pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in sprejemanju predpisov in
drugih splošnih aktov ter odločitev iz 14. točke tega člena, s katerimi z namenom lobiranja
komunicira lobist;

3.3 Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019
Vlada RS je na 138. redni seji sprejela Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in
transparentnosti 2017 - 2019. Program pomeni neprekinjeno delo za izboljšanje integritete institucij,
javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v javnem sektorju ter večanje transparentnosti
delovanja v javnem sektorju. Vsebinsko so ukrepi razporejeni v štiri področja ukrepanja:
1. Utrjevanje in dvig ozaveščenosti javnih uslužbencev in funkcionarjev na področju integritete in
transparentnosti,
2. javne finance – upravljanje in nadzorni mehanizmi (ukrepi, kot so prenovitev ureditve glede
podeljevanja koncesij, krepitev integritete poslovnega okolja in drugi),
3. transparentnost, gospodarnost in učinkovitost pri porabi javnih sredstev (ukrepi, ki se nanašajo na
postopke javnega naročanja, gospodarjenje z državnimi nepremičninami in drugi) ter
4. povečanje transparentnosti in učinkovitosti pri pripravi predpisov, vodenju postopkov (npr. sled pri
pripravi predpisov lokalne samouprave).
5. PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI OBČIN NA PODROČJU INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE
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Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) se povečini nanaša na delovanje javnega sektorja,
zato so zavezanci za izvajanje določb tega zakona predvsem različne skupine oseb, ki so zaposlene
oziroma opravljajo neko funkcijo v javnih institucijah oziroma institucijah z javnimi pooblastili.
Za organe lokalnih skupnosti je zavezujoč Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in usmeritve
Komisije za preprečevanje korupcije. V zakonu so opredeljene zahteve v zvezi s posameznimi področji,
ki so podvržena korupciji. Slovenske smernice korporativne integritete lahko organi lokalnih skupnosti
uporabijo oz. jim sledijo za vzpostavitev sistema integritete – spoštovanje transparentnosti in
integritete, uveljavljanje ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja zaposlenih,
zagotavljanje integritete z vrha institucije kot temeljnih načel delovanja institucije. Po ZIntPK je lokalna
skupnost zavezanec za spoštovanje določb glede načrta integritete (izvajanje in poročanje) ter
glede omejitev pri sprejemu daril. Ob tem morajo funkcionarji in javni uslužbenci upoštevati določila
omejitve poslovanja, nasprotja interesov, lobiranja in javnih naročil.
Preglednica 1: Dolžnosti in pozornost posameznikov in skupin javnem sektorju po Zakonu o integriteti
in preprečevanju korupcije

Prijava
Nezdružljivost Omejitev Nasprotje Darila
premoženja
funkcij
poslovanja interesov
Funkcionar
Uradna oseba
Uradnik na
položaju
Osebe za
javna naročila

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Omejitve po
prenehanju
funkcije
⚫

4.1 Omejitve poslovanja2
ZIntPK ureja institut omejitev poslovanja na način, da zakon ločuje med posli, za katere velja absolutna
prepoved poslovanja, in tistimi, ki so pogojno dovoljeni, če so spoštovane določbe o dolžnem izogibanju
nasprotju interesov. Določbe ZIntPK o omejitvah poslovanja se nanašajo le na organe in organizacije, pri
katerih delujejo funkcionarji. Za subjekte javnega sektorja, ki jih vodijo uradniki na položaju, so določbe
o omejitvah poslovanja vsebovane v Zakonu o javnih uslužbencih.
a. Absolutna prepoved poslovanja
Prvi odstavek 35. člena ZIntPK določa, da naročnik (organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan
postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje) ne sme poslovati
(naročati blaga, storitev ali gradenj) s subjektom, v katerem je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja
funkcijo, ali njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe,
ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti) udeležen kot

2

Komisija za preprečevanje korupcije (ww.kpk-rs.si)
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poslovodja, član poslovodstva ali zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5
% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Enaka prepoved velja za postopke
podeljevanja koncesij in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, ter postopke podeljevanja posebnih
ali izključnih pravic. Prepoved na podlagi drugega odstavka 35. člena ZIntPK velja tudi za poslovanje
naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo, na podlagi četrtega
odstavka 35. člena pa se prepoved razteza tudi na ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne
skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član ožjega dela občine ali če
se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem. V vseh navedenih primerih - torej v primerih
naročanja blaga, storitev in gradenj ter v primerih katerekoli oblike javno zasebnega partnerstva - gre za
absolutno prepoved poslovanja, ki je ni mogoče preseči na noben način (niti z dovoljenjem komisije,
izogibanjem nasprotju interesov ipd.).
b. Pogojno dovoljeno poslovanje
Po določbi tretjega odstavka 35. člena ZIntPK prepoved poslovanja ne velja za postopke oziroma druge
načine pridobivanja sredstev, ki ne pomenijo javnega naročanja oziroma katerekoli oblike javnozasebnega partnerstva, pod pogojem, da so pri tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega
zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno
izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla (v nasprotnem primeru nastopijo
posledice kot v primeru prepovedi poslovanja).
Posli oziroma dodeljevanje sredstev, ki so ob doslednem spoštovanju določb o dolžnem izogibanju
nasprotju interesov dovoljeni, so na primer naslednji: javni razpisi za dodelitev sredstev za financiranje
ali sofinanciranje javnih zavodov, nosilcev javnih pooblastil, društev in drugih neprofitnih organizacij,
javni razpisi, namenjeni spodbujanju in naložbam v kmetijstvo različne oblike državnih in občinskih
pomoči (pomoč ob rojstvu otroka, pomoč mladim družinam, pomoč v primeru naravnih nesreč,
oprostitev plačila komunalnega prispevka ...), dodeljevanje štipendij in podobno.

c. Seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja
ZIntPK določa, da funkcionarji podatke o subjektih, s katerimi so oni ali njihovi družinski člani povezani
na način, da se vzpostavijo omejitve poslovanja, dolžni sporočiti organu, pri katerem opravljajo funkcijo .
Organi so sezname subjektov in spremembe dolžni posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije, ki
seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja, mesečno objavlja na svojih spletnih
straneh. Funkcionarji morajo organu vsako spremembo sporočiti v osmih dneh od njenega nastanka,
organi pa morajo nato v 15 dneh o tej spremembi poročati komisiji.
V skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če:
a. je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja
delovna razmerja;
b. bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela;
c. bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog
v službi in ki niso javno dostopne;
d. je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.
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Uradniki na direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine ne smejo opravljati pridobitnih
dejavnosti, razen znanstvenega, raziskovalnega, pedagoškega, umetniškega in publicističnega dela
oziroma kulturne dejavnosti.
4.2 Nezdružljivost funkcij3
Temeljno pravilo, ki ga uzakonja 26. člen ZIntPK je, da poklicni funkcionar poleg svoje funkcije ne sme
opravljati nobene dodatne poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali
premoženjske koristi. Ta splošna prepoved je utemeljena v več vrednotah: zaščiti objektivnega in
nepristranskega opravljanja funkcije, varovanju integritete javne funkcije ter utemeljenem pričakovanju,
da se poklicni funkcionar v največji meri posveti opravljanju svoje funkcije v javnem interesu. Tudi zato
se splošna prepoved nanaša na vsak dodatni poklic ali dejavnost, ki je sicer primarno in po naravi
namenjena pridobivanju dohodka ali premoženja, ne glede na to, ali v konkretnem primeru funkcionar
za dodatno dejavnost dobiva plačilo ali ne. Od splošne prepovedi pa zakon določa nekatere izjeme, ki
jih je mogoče strniti v štiri različne kategorije. Poklicni funkcionar lahko poleg svoje funkcije (med
drugim):4
- brez posebnih omejitev opravlja dodatno dejavnost, ki po naravi ni povezana s pridobivanjem
dohodka oziroma ustvarjanjem premoženja (npr. humanitarno, prostovoljno ali drugo družbeno
koristno delo, razne ljubiteljske in amaterske dejavnosti za lastno zadovoljstvo ipd.);
- ob spoštovanju pogojev, ki jih določa delovno-pravna zakonodaja (predvsem pridobitev soglasja
delodajalca) opravlja dodatno pridobitno dejavnost na pedagoškem, znanstvenem, raziskovalnem,
umetniškem in kulturnem področju, pri čemer mora o tem obvestiti Komisijo, ki mu lahko ob
upoštevanju konkretnih okoliščin to dejavnost prepove ali omeji.
Poklicni funkcionar, ki želi opravljati dodatno dejavnost na pedagoškem, znanstvenem, raziskovalnem,
umetniškem in kulturnem področju, mora v 8 delovnih dneh od pričetka opravljanja dejavnosti o tem
pisno obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije. Dolžnost obveščanja Komisije za preprečevanje
korupcije in morebiten postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije se nanaša samo na primere
odplačne dejavnosti na pedagoškem, znanstvenem, raziskovalnem, umetniškem in kulturnem področju,
ki se trajnejše in kontinuirano izvaja za isto pravno ali fizično osebo ali skupino oseb. Ne velja pa ta
ureditev npr. za posamično kratkotrajno delo oziroma delo, ki ga funkcionar opravi občasno in vsakič za
različen subjekt.
V vseh primerih opravljanja dodatne dejavnosti (odplačne ali neodplačne) velja splošna dolžnost
funkcionarjev glede izogibanja nasprotju interesov ter prepoved, skladno s katero funkcionar svoje
funkcije ali službe ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen
zasebni interes.
4.3 Prijava premoženja5
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Nadzor nad premoženjskim stanjem zavezancev je eden osnovnih pogojev preglednosti in zaupanja v
javne funkcije, zato pomeni neločljiv del integritete javnega sektorja. S spremljanjem in nadzorom nad
premoženjem se spodbuja in krepi transparentnost v procesih in postopkih izvrševanja javne oblasti, pri
opravljanju javnih funkcij ter upravljanju javnih zadev. ZIntPK določa obveznost tako za zavezance, ki
sporočijo svoje premoženjsko stanje kot tudi za organe, kjer so zaposleni zavezanci in naročnike, ki
komisiji posredujejo sezname zavezancev.
Komisiji za preprečevanje korupcije so dolžni posredovati seznam zavezancev med drugim organi, kjer
so zaposleni zavezanci in naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje. Naročniki lahko
osebe, odgovorne za javna naročila, sporočajo sproti v 30 dneh od dne, ko je posameznik pridobil ta
status, pri čemer zadostuje, da posameznika v seznam vnesejo le enkrat na leto, in sicer takrat, ko je v
tem letu prvič sodeloval v postopku javnega naročanja, v katerem je pridobil status osebe, odgovorne
za javno naročilo. Za dosego namena in ciljev ZIntPK na področju posredovanja seznamov oseb,
odgovornih za javna naročila, pa zadostuje tudi, da organ oziroma organizacija najkasneje do 31. 12.
tekočega leta komisiji sporoči vse potrebne podatke o osebah, ki so v tem letu pridobile status oseb,
odgovornih za javna naročila, kot jih določa ZIntPK (kot datum nastopa funkcije se v tem primeru v
obrazec za prijavo zavezancev navede dan, ko se oseba vnese v obrazec oziroma seznam).
Zavezanci za prijavo premoženja so poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani (ne pa tudi
občinski svetniki), uradniki na položaju - direktorji oziroma tajniki občinskih uprav, poslovodne osebe in
osebe, odgovorne za javna naročila.
Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila in uradnikov Državne revizijske komisije)
poročajo spremembe v premoženjskem stanju do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Zavezanci
poročajo vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva oziroma o deležih, delnicah in
upravljavskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti, vsako
spremembo v delnicah, deležih in pravicah, ki jih imajo prej navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali
zasebni dejavnosti in vsako drugo spremembo v premoženjskem stanju, ki presega vrednost 10.000,00
EUR.
4.5 Nasprotje interesov6
Za ugotovitev nasprotja interesov zadostuje že videz, da hkratno opravljanje določenih funkcij ali nalog
vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog tega posameznika. Ustvarjanje videza, da
določena okoliščina vpliva na korektno opravljanje javnih nalog, mora temeljiti na realnih oziroma
opredmetenih (pred)postavkah, povezanih z dejanskimi pristojnostmi uradne osebe v konkretnem
primeru. Ob tem je treba biti pozoren tudi na ustrezno razlikovanje med insititutoma nasprotja interesov
in nezdružljivosti funkcij. Na zakonski ravni je hkratno opravljanje nekaterih funkcij oziroma del in
dejavnosti zaradi pristojnosti in pooblastil, ki pritičejo posamezni funkciji, izrecno prepovedal že
zakonodajalec z institutom nezdružljivosti, kar pomeni, da posameznik teh funkcij ne sme opravljati
hkrati. Vse »funkcije«, ki niso zajete z institutom nezdružljivosti, pa posameznik lahko opravlja, vendar
je ves čas dolžan paziti na morebitno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne. Določbe ZIntPK
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o dolžnem izogibanju nasprotju interesov zavezujejo uradne osebe, med katere ZIntPK prišteva
funkcionarje, uradniki na položaju, druge javne uslužbence, poslovodne osebe in člane organov
upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja. V primeru, da posameznik nima statusa
uradne osebe, o nasprotju interesov skladno z ZIntPK ni mogoče govoriti, seveda pa to ne pomeni, da ni
podano nasprotje interesov skladno z drugim zakonskim ali podzakonskim predpisom ali etičnim
kodeksom.
Sistemsko načelno mnenje glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na svetih javnih
zavodov in podobnih kolektivnih organov subjektov javnega sektorja (Komisija za preprečevanje
korupcije, št. 06211-9/2012/24 02009, z dne 3. 7. 2012) pravi, da:
a. glasovanje člana sveta javnega zavoda oziroma podobnega kolektivnega organa subjekta javnega
sektorja zase, za svojega družinskega člana ali za drugo povezano osebo (osebo, s katero član sveta
ima ali je imel osebne, poslovne ali politične stike) predstavlja ob pogojih iz tega načelnega mnenja
nedovoljeno nasprotje interesov po zakonu in so se mu člani takih organov dolžni izogniti;
b. prav tako predstavlja nedovoljeno nasprotje interesov sodelovanje člana sveta zavoda oziroma
podobnega kolektivnega organa subjekta javnega sektorja pri obravnavi ali odločanju o dodeljevanju
sredstev ali potrjevanju projektov, pri katerih ima član organa sam, njegovi družinski člani ali z njim
povezane osebe zasebni interes.
Sistemsko načelno mnenje glede krepitve integritete in omejevanja nasprotja interesov pri delovanju
različnih komisij, svetov in delovnih skupin, v katerih sodelujejo posamezniki, ki niso zaposleni v javnem
sektorju (Komisija za preprečevanje korupcije, št. 06211-9/2012/23 02009, z dne 3. 7. 2012) pravi, da
organi javnega sektorja, pri katerih delujejo različne komisije, delovne skupine, sveti in druga
posvetovalna, nadzorna ali strokovna telesa, sestavljena (tudi) iz zunanjih članov, so dolžni v zvezi z
delom tovrstnih teles in pri imenovanju zunanjih članov sprejeti ustrezne ukrepe s ciljem obvladovanja
tveganj za nastanek nasprotja interesov; v nasprotnem primeru so lahko odgovorne osebe subjekta
javnega sektorja, pri katerih tovrstna telesa delujejo, odgovorne za kršitev dolžnega ravnanja po ZIntPK.
Komisija za preprečevanje korupcije poudarja, da kljub temu, da za posameznike, ki nimajo statusa
uradne osebe po ZlntPK, delujejo pa (odplačno ali neodplačno, redno ali občasno) za subjekte javnega
sektorja, npr. kot člani strokovnih, posvetovalnih, nadzornih ali podobnih komisij, svetov ali delovnih
skupin, določbe ZlntPK o izogibanju nasprotju interesov neposredno ne veljajo, morajo subjekti javnega
sektorja oziroma njihove odgovorne osebe zagotoviti neodvisno in objektivno opravljanje javnih nalog,
ki se izvajajo pod njihovim okriljem oziroma v okviru njihovega delovnega področja. Glede na navedeno
komisija subjektom javnega sektorja priporoča, da v poslovnikih, sklepih o imenovanju in drugih internih
aktih omenjenih teles uredijo dolžnost izogibanja nasprotju interesov oziroma člane teh organov ob
imenovanju zavežejo k dolžnemu izogibanju nasprotju interesov oziroma k proaktivni transparentnosti
in kot posledico kršitve te dolžnosti določijo možnost razrešitve posameznika iz položaja.
4.6 Darila7
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije opredeljuje protokolarna in priložnostna darila.
Protokolarna darila so darila funkcionarjem, dana s strani predstavnikov drugih državnih organov, drugih
7
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držav in mednarodnih organizacij in institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter darila,
dana v podobnih okoliščinah. Priložnostna darila manjše vrednosti pa so darila, dana ob posebnih
priložnostih, ki ne presegajo vrednosti 75 evrov in katerih skupna vrednost v posameznem letu ne
presega 150 evrov, če so dana od iste osebe. Po ZIntPK protokolarna ali priložnostna darila, ki presegajo
vrednost 75 evrov, postanejo last lokalne skupnosti.
Način razpolaganja z darili, vodenje in vsebina seznama, način določanja vrednosti daril so določeni v
Pravilniku o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 53/10,
73/10). Vrednost darila, za katero ni mogoče določiti tržne vrednosti, se oceni po nestrokovni oceni
funkcionarja, če pa je darilo umetniške ali zgodovinske vrednosti, se njegova vrednost določi na podlagi
ocene strokovnjaka. Kadar gre za protokolarno darilo, za katerega z laično oceno ni mogoče določiti
njegove vrednosti, ali za darilo umetniške ali zgodovinske vrednosti, pri katerem ocenitev vrednosti
zahteva angažiranje strokovnjaka in s tem pomeni določen strošek, darilo pa je na kakršenkoli način
predano v javno last, razlogi smotrnosti po oceni Komisije za preprečevanje korupcije dovoljujejo, da se
v obrazec navede, da vrednosti z nestrokovno oceno ni mogoče določiti in da bo po potrebi z
angažiranjem ustreznega
strokovnjaka določena kasneje. Omejitve glede daril veljajo za funkcionarje, lokalne skupnosti in nosilce
javnih pooblastil.
Po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije (št. 001-1/2011-347 31, z dne 15. 4. 2011) za darilo v
smislu ZlntPK ni mogoče šteti kosila, večerje, sprejema ali podobnega dogodka:
- ki je namenjen primarno službenim pogovorom ali dogovorom iz delovnega področja funkcionarja,
ali navezovanju stikov, ki so primerni in potrebni za opravljanje funkcionarjevega dela oziroma
funkcije;
- ki je organiziran kot družabni dogodek, če so takšni dogodki običajni v krogih oziroma sferi, v kateri
funkcionar opravlja svojo funkcijo; in
- udeležbo na katerem funkcionarju zapovedujejo običaji, pravila obnašanja ali protokolarna pravila
države, v kateri se dogodek odvija.
Komisija za preprečevanje korupcije vodi tudi katalog prejetih daril državnih organov in organov lokalnih
skupnosti.
https://www.kpk-rs.si/sl/zavezanci-in-njihove-dolznosti/darila/katalogi-prejetih-daril
4.7 Ocena korupcijskih tvegaj in tveganj za kršitev integritete v slovenskih občinah Komisije za
preprečevanje korupcije
Po oceni korupcijskih tvegaj in tveganj za kršitev integritete v slovenskih občinah Komisije za
preprečevanje korupcije (št. 06290-3/2015/2, z dne 10. 9. 2015) so najpogosteje zaznana tveganja
občin, kot prikazuje Preglednica 2.
Preglednica 2: Najpogosteje zaznana tveganja občin (Komisija za preprečevanje korupcije. 2015)
Kategorija tveganja
Javna naročila
Nedovoljeno sprejemanje daril

Skupna ocena tveganja
Majhna
Večja
Visoka
17
80
12
211
9
0
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Skupaj zapisov
263
220

% vseh tveganj
16,61
13,06

Nezakonito lobiranje in nedovoljen
vpliv
Neupoštevanje omejitev
poslovanja
Neupoštevanje nasprotja interesov
Zaščita prijaviteljev
Sprememba namembnosti zemljišč
Neurejeno premoženjsko stanje
občine
Negospodarna raba finančnih in
drugih sredstev občine

143

44

10

197

10,98

146

39

0

185

10,96

151
111
45

27
30
16

0
2
0

178
143
81

10,56
8,49
3,62

49

8

0

57

3,38

43

7

3

53

3,15

Področje javnega naročanja so občine identificirale kot največje tveganje izmed vseh zaznanih. V 30 %
primerov so občine tveganje skupno ocenile s srednjo stopnjo tveganja, v skoraj 5 % primerov pa so
tveganju na področju javnega naročanja občine pripisale visoko stopnjo tveganja. Korupcijsko tveganje
javnega naročanja so občine opredelile kot najpomembnejše, kot pomembnega ga zaznava tudi KPK.
Preglednica 3 prikazuje število sumov kršitev, ki jih je KPK preko prejetih prijav zaznala na področju
javnega naročanja tako po Zakonu o javnem naročanju, drugih javnih naročilih ter vseh javnih razpisih
pri občinah. Sum kršitve je bil v obdobju od 2011 - 2014 zaznan v 388 primerih, kar predstavlja skoraj 30
% delež v številu vseh zaznanih sumov kršitev pri občinah.
Preglednica 3: Število sumov kršitev, ki jih je KPK zaznala na področju javnega naročanja

Proces na katerega se prijava nanaša
Javna naročila po ZJN
Javna naročila
Javni razpisi
Drugi javni razpisi
Skupaj
Skupaj vseh zaznanih sumov kršitev

Število zaznanih sumov kršitev
137
101
100
50
388
1.357

% vseh
10,1
7,4
7,4
3,7
29
100

Javna naročila in javni razpisi v povezavi z izboljšanjem položaja eni stranki, predstavljajo več kot četrtino
vseh prijav sumov korupcije, ki jih je v obdobju 2012–2014 prejela KPK.
V občinah so lobiranje in nedovoljene vplive zaznali kot pomemben problem, saj so se po pogostosti
zapisov uvrstili na 3. mesto. V 73 % primerov so občine tveganje skupno ocenile z nizko stopnjo tveganja,
v 22 % primerov s srednjo stopnjo tveganja, v 5 % primerov pa celo z visoko stopnjo tveganja. Takšni
podatki nakazujejo na zaznavanje različnih dovoljenih in nedovoljenih vplivov na občinah ter na pomen
teh vplivov na delovanje in odločanje. KPK je v celotnem obdobju 2011-2015 z občin prejela skupaj le 10
prijav lobističnih stikov (1 v letu 2011, 1 v 2012, 3 v 2013 in 5 v letu 2014) in zgolj dve vprašanji, ki sta se
nanašali na lobistične stike.
Na področju nasprotja interesov KPK najpogosteje prejme vprašanja povezana z:
- člani nadzornih odborov občin v povezavi z njihovimi funkcijami ali funkcijami njihovih partnerjev v
javnih zavodih ter funkcijami partnerjev kot občinskih svetnikov;
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-

-

člani občinskih svetov občin ter njihovo delovanje v komisijah občinskega sveta;
zaposlitve sorodnikov občinskih svetnikov; sprejemanje občinskega proračuna s strani svetnikov, ki
so hkrati tudi v funkciji predsednikov in članov upravnih odborov v društvih, ki prejemajo denar iz
proračuna;
zaposlovanje občinskih svetnikov;
članstvo občinskih svetnikov v svetih javnih zavodov, v katerih so zaposleni;
župani in njihova posvetovalna telesa;
postopki zaposlovanja - sprejemanje odločitev pri županih;
javni uslužbenci in domnevna nasprotja interesov pri izvajanju rednih službenih obveznosti (velja
ZJU).

V okviru vseh postopkov, ki jih je komisija v obdobju od 2011–2015 na področju nasprotja interesov
vodila, so bile kršitve instituta zaznane predvsem na sledečih področjih:
- zaposlitveni postopki, ko uradne osebe sodelujejo v vseh ali posameznih fazah zaposlitvenih
postopkov, kljub okoliščinam, da je kandidat za zaposlitev njihov družinski član ali oseba, s katero
imajo ali so imeli osebne stike,
- razpolaganje z javnimi sredstvi v lokalnih skupnostih in v javnih zavodih, čeprav je posameznik v
nasprotju interesov (v nekaterih primerih je šlo hkrati tudi za kršitev določb o omejitvah poslovanja),
- postopki imenovanja ravnateljev/direktorjev na svetih javnih zavodov, ko se še vedno pojavlja
praksa, da člani sveta javnega zavoda sodelujejo v postopku imenovanja ravnatelja, pri čemer je
kandidat njihov družinski član oziroma so z njim osebno povezani ali celo glasujejo sami zase.
5 UPRAVLJANJE PODROČJA INTEGRITETE V OBČINI IG
5.1 Načrt integritete in skrbnik načrta integritete
Načrt integritete opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in je metoda
oziroma orodje, katerega namen in cilj je krepitev delovanja pravne države, krepitev integritete in
transparentnosti ter preprečevanje in odpravljanje korupcije in nasprotja interesov. Gre za
dokumentiran proces identificiranja tveganj. Z načrtom integritete se določi ukrepe, s katerimi se
pravočasno odpravi in preprečuje nastanek novih tveganj – s tem pa se ohranja in povečuje integriteta
institucij javnega sektorja. Integriteta se mora odražati v vseh aktivnostih, postopkih in organizacijskih
pogojih, tako v notranjem kot v zunanjem okolju institucije. Načrt integritete temelji na ugotavljanju
tveganj koruptivnih, protipravnih in drugih neetičnih ravnanj, ki se lahko pojavijo na naslednjih področjih
oziroma virih tveganj.
Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete (KPK, 2014) opredeljujejo naslednje pojme:
- dejavnik tveganja: je obstoj dejstva, okoliščin, podlag ali ravnanj zaposlenih, ki lahko povzročijo
nastanek tveganja oziroma uresničitev neželene posledice;
- tveganje: je verjetnost dogodka, pojava, aktivnosti, ukrepa pa tudi stanja, ki lahko neugodno vpliva
na zmožnost doseganja zastavljenih ciljev;
- stopnja tveganja: predstavlja razmerje med stopnjo verjetnosti neželenega pojava in njegovimi
posledicami;
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ukrep: je dejanje pravne ali dejanske narave, s katerim se obvladuje tveganje z namenom njegovega
zmanjševanja, odpravljanja ali preprečevanja njegove ponovitve;
upravljanje s tveganji: je neprekinjen postopek, v katerem se tveganja zaznava, analizira, vrednoti,
oceni, določi ukrepe za njihovo obvladovanje, ukrepom pa določi nosilce in roke njihove uveljavitve,
spremlja in vrednoti stopnjo uveljavitve ukrepov obvladovanja tveganj in varovanja pred ponovitvijo
tveganj in je sestavni del vodenja;
ocena korupcijske izpostavljenosti: je postopek, v katerem se preverijo vsi ali posamezni viri tveganj,
obstoječi kontrolni, nadzorni mehanizmi in drugi načini obvladovanja korupcijskih in tveganj za
druga protipravna in neetična ravnanja ter oblikujejo spremembe ali dopolnitve postopka
obvladovanja navedenih tveganj.

Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete (KPK, 2014) in s tem povezan Vzorec
Načrta integritete predvidevajo tri stopnje verjetnosti, posledic in ocene kritičnosti tveganja:

Verjetnost
MAJHNA: Redko (izjemni primeri)
VEČJA: Možno (tveganje se lahko uresniči
srednjeročno)
VISOKA: Verjetno/skoraj gotovo (tveganje se
bo kratkoročno zelo verjetno uresničilo,
lahko tudi večkrat)

Posledice
MAJHNA: Majhna finančna škoda, izvajanje
ni ogroženo, ni sodnih posledic, ugled ni
ogrožen.
VEČJA: Zmerna finančna škoda, potrebno
reorganizirati aktivnosti, kratkoročno
zmanjšanje ugleda.
VISOKA: Pomembna/izjemna finančna škoda,
potreba po spremembi načrtov, sprememba
organizacije, poslanstvo in temeljne
aktivnosti so ogrožene, grožnja sodnih
postopkov, izgube ugleda in zaupanja.

Kaj to pomeni v konkretni organizaciji?
Pomeni, da se dogodek še ni zgodil oziroma se je
zgodil le enkrat pred več leti.
Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi
v naslednjih 5-ih letih in se lahko večkrat ponovi (več
kot 1-krat letno).
Pomeni, da se je dogodek že zgodil; da se lahko zgodi
v naslednjem letu oziroma v naslednjih nekaj
mesecih ter se večkrat ponovi (mesečno,
tedensko…).
Kaj to pomeni v konkretni organizaciji?
Pomeni, da posledic praktično ni - za odpravo
nastanka dogodka so potrebni majhni ukrepi.
Pomeni, da so posledice za organizacijo precej
pomembne - potrebno je reorganizirati določene
problematične aktivnosti ter odpraviti povzročeno
škodo.
Pomeni bistvene posledice za organizacijo - potrebni
so posegi v temeljne dejavnosti in aktivnosti
organizacije ter velika finančna sredstva za odpravo
povzročene škode.

Občina Ig je v skladu z določili ZIntPK 21,. 5. 2012 pravočasno pripravila Načrt integritete. Župan občine
Ig je s sklepom (št. 231-002/2012, z dne 21. 5. 2012) imenoval Skrbnika načrta integritete občine Ig. V
skladu s sklepom župana je Delovna skupna maja 2014 posodobila Načrt integritete občine Ig (št. 231002/2012, z dne 7. 2. 2012).
Načrt integritete občine Ig iz leta 2014 obsega naslednja tveganja:
- Nedovoljeno sprejemanje daril – javni uslužbenci,
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- Neupoštevanje nasprotja interesov,
- Neupoštevanje omejitve poslovanja – za funkcionarje in njihove družinske člane,
- Nedovoljeno lobiranje,
- Zaščita prijaviteljev,
- Javna naročila in
- Tveganja pri izdaji soglasij za izdajo gradbenega dovoljenja.
V Preglednici 4 so prikazana tveganja, skupna ocena tveganj in ukrepi za obvladovanje tveganj v Načrtu
integritete Občine Ig (različica iz leta 2014) vključno s podatki o izvrševanju ukrepov.
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Preglednica 4: Tveganja, skupna ocena tveganj, ukrepi za obvladovanje tveganj v Načrtu integritete Obline Ig (različica iz leta 2014) in izvrševanje ukrepov

Tveganje
Nedovoljeno sprejemanje
daril – javni uslužbenci

Neupoštevanje nasprotja
interesov

Neupoštevanje omejitve
poslovanja – za funkcionarje
in njihove družinske člane

Nedovoljeno lobiranje

Skupna ocena
tveganja
Nič - zelo
majhna

Ukrep

Izvrševanje ukrepa

- Dodatno obveščanje zaposlenih in funkcionarjev
- Posredovanje navodil po e-pošti in v prostorih urada.
- Na neformalnih sestankih poudarjanje pomena upoštevanja
tega tveganja.
Nič - zelo
- Dodatno obveščanje, opozarjanje zaposlenih
majhna
- Obveščanje funkcionarjev ob nastopu funkcije
- Seznam poslovnih subjektov za katere velja omejitev
poslovanja
Majhna
- Sporočanje podatkov KPK
- Vzpostavitev seznama subjektov za katere veljajo omejitve
poslovanja
- Ugotavljanje ničnost pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom
za katerega velja omejitev poslovanja
- Dosledno opravljanje nadzora nad subjekti
- funkcionarji so redno informirani s strani skrbnika integritete in tudi s strani
vodstva organa glede tveganja neupoštevanja omejitev poslovanja
Srednja
- Seznanitev zaposlenih z določbami ZIntPK glede lobiranja
- Objava postopka evidentiranja lobiranja s posebnimi obrazci
- Spremljanje registra lobistov na spletni strani KPK
- Zaposleni v postopkih odločanja skrbijo, da so slišana mnenja
različnih posameznikov
29 od 39

-

DA
DA
DA
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Da
Da
Da

-

DA
DA

-

DA

-

DA

-

delno

-

Da
Da
Da

Zaščita prijaviteljev

Javna naročila

Tveganja pri izdaji soglasij za
izdajo gradbenega dovoljenja

- Občina Ig opaža težave pri neregistriranih lobistih, ali gre za lobiranje za širšo družbeno korist ali za
osebno korist posameznika
Srednja
- Seznanitev zaposlenih z določbami ZIntPK glede zaščite
- Da
prijaviteljev
- Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih
- Ne
zaščite prijavitelja
- Da
- V proces zaščite prijavitelja vključiti le ljudi, ki so seznanjeni s
Majhna

Nič

-

-

postopki
Večji poudarek na izvajanju notranje kontrole
Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki
se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in
prijavo premoženjskega stanja
Izvajanje javnih naročil v skladu veljavno zakonodajo
Stalno spremljanje področne zakonodaje in delovanja javnih
uslužbencev in funkcionarjev skladno z veljavno zakonodajo
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Ugotovitev:
1. Načrt integritete občine Ig opredeljuje skupno oceno tveganja za področje Nedovoljeno
sprejemanje daril – javni uslužbenci, Neupoštevanje nasprotja interesov in Tveganja pri izdaji soglasij
za izdajo gradbenega dovoljenja s stopnjo »nič«, ki jo Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje
načrtov integritete (KPK, 2014) ne predvidevajo. Slednje tudi ni skladno z definicijo verjetnosti in
posledice tveganj.
2. Občina Ig ne izvršuje vseh v Načrtu integritete opredeljenih ukrepov.
5.2 Omejitev poslovanja
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s
predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javnozasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev
ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali
organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Občina Ig je v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
izvedla izplačila v skupni vrednosti 26.545.066,98 EUR in sicer 472 subjektom. Druga plačila v tem
obdobju znašajo 267.340,77 EUR.
Preglednica 5: Prvih 10 prejemnikov sredstev občine Ig v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 (vir:
erars.si, 19. 5. 2018)
z. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naziv subjekta
LON d.d., Kranj
Addiko Bank d.d.
VRTEC IG
Sberbank d.d.
TOMISLAV GOLOB S.P.
OŠ Ig
JOŽKO KRALJIČ d.o.o.
PLAČE
GASILSKA ZVEZA IG
JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Davčna številka
40451372
75482894
71573399
41561767
99379325
72025735
39533816
102
71503862
64520463

Znesek
9.220.460,00 EUR
4.687.926,74 EUR
2.203.258,18 EUR
2.000.000,00 EUR
707.966,80 EUR
689.388,68 EUR
522.705,94 EUR
518.215,11 EUR
457.168,90 EUR
418.883,61 EUR

Občina Ig vodi seznam subjektov za katere velja omejitev poslovanja.

Preglednica 6: Seznam subjektov za katere velja omejitev poslovanja z občino Ig (vir: erars.si, 19. 5.
2018).
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Št. transakcij

Višina transakcij
(2016, 2017)
162,05 EUR

Subjekt

Velja od

Velja do

ANTON MAČEK S.P.
ŠPORTNO DRUŠTVO
MOKERC- IG
SET d.o.o. - v stečaju
MODITO, Anton Modic
s.p.
PREVOZ STVARI ŽUPEC
ALOJZ S.P.

10. 10. 2010

Do preklica

1

10. 10. 2010

Do preklica

100

10. 10. 2010

Do preklica

0

0,00 EUR

22. 10. 2014

Do preklica

0

0,00 EUR

10. 10. 2010

Do preklica

0

0,00 EUR

105.119,26 EUR

Odgovor Občine Ig (Odzivno poročilo, z dne 22. 6. 2018):
Občina Ig je dne 15.6.2018 posredovala na KPK spremembe subjektov za katere velja omejitev poslovanja
z Občino Ig, in sicer za subjekte Anton Maček s.p., ŠD Mokerc Ig, Set d.o.o. in Prevoz stvari Župec Alojz
s.p.
5.3 Upravljanje s prejetimi darili
V registru daril Komisije za preprečevanje korupcije in Občine Ig ni zapisa o nobenem prejetem darilu.
5.4 Nasprotje interesov
Za ugotovitev nasprotja interesov zadostuje, kot omenjeno v poglavju 4.5, že videz, da hkratno
opravljanje določenih funkcij ali nalog vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog tega
posameznika. Vse »funkcije«, ki niso zajete z institutom nezdružljivosti, pa posameznik lahko opravlja,
vendar je ves čas dolžan paziti na morebitno nasprotje interesov in storiti vse, da se mu izogne. Določbe
ZIntPK o dolžnem izogibanju nasprotju interesov zavezujejo uradne osebe, med katere ZIntPK prišteva
funkcionarje, uradniki na položaju, druge javne uslužbence, poslovodne osebe in člane organov
upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja. V primeru, da posameznik nima statusa
uradne osebe, o nasprotju interesov skladno z ZIntPK ni mogoče govoriti, seveda pa to ne pomeni, da ni
podano nasprotje interesov skladno z drugim zakonskim ali podzakonskim predpisom ali etičnim
kodeksom.
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Preglednica 7: Javni razpisi občine Ig, številke sklepov in člani komisij v obdobju 2016–2017

Naziv javnega razpisa

Javni razpis za dodelitev terminov v Športni dvorani Ig, v šolskem letu 2017/2018
Javni razpis za dodelitev terminov v Športni dvorani Ig, v šolskem letu 2017/2018

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za Javno naročilo
male vrednosti za izbiro izvajalca gradnje "Prizidka k obstoječemu gasilskemu domu,
ureditev večnamenske dvorane v obstoječem objektu, s prometno in komunalno
ureditvijo - Dvorana IG, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki"
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za Javno naročilo
male vrednosti za izbiro izvajalca gradnje kanala Iška vas in kanala Tomišelj
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije
za Javno naročilo za izbiro izvajalca prizidave in delne rekonstrukcije osnovne šole Ig,
pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki - postopek s pogajanji
Sklep o imenovanju strokovne komisije v postopku Javnega razpisa za dodelitev
koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju
patronažnega varstva in nege na domu v občini Ig
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Štev. sklepa o
imenovanju komisije in
datum
6712-0002/2016, z dne
15. 5. 2016
6712-0002/2017, z dne
10. 5. 2017

Člani komisije

4300/001/2016, z dne
10. 5. 2016

Tone Modic, Franc Toni,
Polona Skledar in Boštjan
Ferk

43004/001/2016, z dne
9. 5. 2016
4300-0008/2017, z dne
12. 12. 2017

Jože Virant, Tone Krnc, Katja
Ivanuš in Uroš Čuden
Polona Skledar, Boštjan Ferk,
Tone Modic

162-0001/2016-002, z
dne 4. 1. 2017

Matej Verce, odvetnik,
Modic Tone, Marjetka
Pintarič Župec, Polona
Skledar

Tone Modic, Stanko Zavec,
Polona Skledar
Tone Modic, Stanko Zavec,
Polona Skledar

Sklep o imenovanju strokovne komisije v postopku Javnega razpisa za izbor izvajalcev 67101-0002/2016, z
in sofinanciranje programov športa v Občini Ig v letu 2016
dne 3. 6. 2016
Sklep o imenovanju Komisije za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 6110-0001/2017, z dne
dejavnosti v Občini Ig v letu 2017
30. 3. 2017

Sklep o imenovanju Komisije za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 62001/002/2016, z dne
dejavnosti v Občini Ig za leto 2016
25. 4. 2016
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za Javno naročilo
male vrednosti za izbiro izvajalca rekonstrukcije vodovoda Zapotok, Škrilje-Ledine in
vodovoda Iška vas-Staje-Ig
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za Izgradnja kanalizacije in obnova
vodovoda v Tomišlju
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za Ureditev lokalnih cest v Občini Ig

4300/0005/2017, z dne
22. 8. 2017

4300/001/2017, z dne
23. 2. 2017
371/0004/2017, z dne
5. 7. 2017
Sklep o začetku postopka skupne izvedbe oddaje javnega naročila za izvedbo projekta 4300/0002/2017, z dne
»Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu Brest 36«
12. 6. 2017
Sklep o začetku ponovljenega postopka skupne izvedbe oddaje javnega naročila za 4300/0003/2017, z dne
izvedbo projekta »Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu Brest 36« 10. 8. 2017
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije 4300-0007/2017, z dne
za Vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini Ig
27. 9. 2017
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Anton Modic, Rado Simič,
Stanko Zavec, Klemen
Glavan, Polona Skledar
Tone Modic, Marica Zupan,
Rado Simič, Marija Župec,
Polona Skledar
Tone Modic, Marija Župec,
Rado Simič, Marica Zupan,
Polona Skledar
Jože Virant, Boštjan Ferk,
Katja Ivanuš in Uroš Čuden
Jože Virant, Tone Krnc, Katja
Ivanuš in Uroš Čuden
Boštjan Ferk, Jože Virant,
Katja Ivanuš in Uroš Čuden
Mojca Černe (MOP), Tomaž
Globokar (DRSV) in Natalija
Skok (občina Ig)
Bojan Jakopič (MOP), Tomaž
Globokar (DRSV), Natalija
Skok, Uroš Čuden (občina Ig)
Jože Virant, Boštjan Ferk,
Katja Ivanuš in Uroš Čuden

Sklep o imenovanju strokovne komisije v postopku Javnega razpisa za izbor izvajalcev 67101-0002/2016, z
in sofinanciranje programov športa v Občini Ig v letu 2016
dne 3. 6. 2016
Sklep o imenovanju strokovne komisije v postopku Javnega razpisa za izbor izvajalcev 6711-0001/2017, z dne
in sofinanciranje programov športa v Občini Ig v letu 2017
3. 2. 2017
Sklep o imenovanju komisije za pregled prijav na javni razpis za sofinanciranje 330/003/2016, z dne
delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2016 20. 5. 2016
Sklep o imenovanju strokovne komisije za vodenje celotnega postopka Javnega razpisa 093-0005/2017, z dne
za izbor izvajalcev in sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v 27. 2. 2017
letu 2017
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Anton Modic, Rado Simič,
Stanko Zavec, Klemen
Glavan, Polona Skledar
Anton Modic, Rado Simič,
Stanko Zavec, Klemen
Glavan, Polona Skledar
Marija Župec, Marica Zupan,
Andreja Zdravje
Andreja Zdravje, Tina Škulj,
Polona Skledar

Ugotovitve 2:
Občina Ig pri imenovanju Komisij, Strokovnih komisij in oblikovanju Sklepa o začetku postopka skupne izvedbe
oddaje javnega naročila in komisije za izvedbo tega postopka članom komisij preda v podpis izjavo s katero
imenovani član komisije izjavlja, da s ponudnikom, ki je oddal najugodnejšo ponudbo ali z njegovimi zastopniki,
člani uprave, nadzornega sveta, ustanovitelji, družbeniki ali delničarji s kontrolnim deležem ali pooblaščenci ni
v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezan, ni v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti,
registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem
sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena,
posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec, v zasebnem poslovnem ali delovnopravnem razmerju s ponudnikom,
njegovim družbenikom z več kot 25 % lastniškim deležem, zakonitim zastopnikom ali prokuristom. Prav tako z
izjavo potrjuje, da pri ponudniku ni bil zaposlen ali je kako drugače delal za ponudnika, če od prenehanja
zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let.
Odgovor Občine Ig (Odzivno poročilo, z dne 22. 6. 2018):
Pri imenovanju komisij bomo izvedli vse postopke s ciljem zagotovitve doslednega izogibanja nasprotja interesa.
5.5 Nezdružljivost funkcij
V skladu z določbo ZIntPK poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge
dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. Ne glede na to določbo lahko poklicni
funkcionar opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično
dejavnost ter vodi kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače.
Funkcionar, ki dobi dovoljenje delodajalca oziroma sklene pogodbo za opravljanje ene od naštetih dejavnosti,
razen v primerih športne ali publicistične dejavnosti, vodenja kmetije ali upravljanja z lastnim premoženjem,
mora v roku 8 delovnih dni od pričetka opravljanja dejavnosti o tem pisno obvestiti komisijo ter priložiti
dovoljenje delodajalca in sklenjeno pogodbo za opravljanje dejavnosti ali poklica.
Po podatkih Javnega sklada za kulturno dejavnost8 je bil leta 2016 župan Občine Ig kot poklicni funkcionar
režiser predstave Čaj za dve (pod okriljem KD Mokrc), ki je bila prijavljena na Linhartovo srečanje 2016.
Kulturno društvo Mokrc je v obdobju 1.1 2016 do 31. 12. 2017 prejelo iz proračuna Občine Ig skupaj 6.040,29
EUR, kar znaša 43 % vseh prihodkov društva.9 Pri tem je KD Mokrc za delovanje gledališče skupine v letu 2016
iz proračuna Občine prejelo 470,49 EUR (Pogodba o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Ig
v letu 2016, št. 62001/002/2016-126, z dne 11. 7. 2016).
Odgovor občine (29. 5. 2018):
Po navedbi župana, v obdobju od uveljavitve zakona ni opravljal poklicne ali druge dejavnosti, namenjene
pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi.
Odgovor Občine Ig (Odzivno poročilo, z dne 22. 6. 2018):
Župan Janez Cimperman je v okviru KD Mokerc režiral, delo je opravljal prostovoljno, ljubiteljsko in za to ni prejel
plačila
8
9

https://www.jskd.si/gledalisce-in-lutke/festivali_gledalisce/linhart_gledalisce/linhart_16/linhart_programska_2016.pdf
AJPES: Podatki iz letnega poročila Kulturnega društva Mokrc za leto 2016 in 2017.

5.6 Darila
Občina Ig ima sprejet Pravilnik o sprejemanju daril za zaposlene v Občini Ig (štev. 231/002/2015, z dne 20. 3.
2015). 6. člen Pravilnika določa, da Občina Ig na vidnem mestu objavi v svojih uradnih in drugih prostorih, v
katerih posluje s strankami, katere so omejitve v zvezi s sprejemanjem daril s strani uslužbencev in kakšen je
postopek v primeru njihove izročitve, zlasti posledice izročitve darila večje vrednosti.
Odgovor občine (29. 5. 2018):
Pravilnik o sprejemanju daril za zaposlene v občini Ig (Štev. 231/002/2015, z dne 20. 3. 2015) imamo skladno s
6. člen objavljeno na vidnem mestu in sicer na oglasni deski v hodniku pritličja prostorov občinskih uprave.
Oglasna deska je namenjena obveščanju občanov in širše javnosti na krajevno običajen način. Za zaposlene je
Pravilnik s prilogami objavljen na oglasni deski v čajni kuhinji. Zaposlene smo prav tako obveščali po elektronski
pošti.
Občina Ig v Registru daril ne vodi nobenega zapisa o prejetem darilu. Prav tako ni nobenega zapisa v Registru
daril, ki ga vodi Komisija za preprečevanje korupcije o morebitnem prejetem darilu Občine Ig.
Na spletni strani https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=7266135 je objavljeno obvestilo in program
dobrodelne prireditve Rekreacijski tek in hoja ob ribnikih v Dragi (15. 10. 2011). V programu je navedeno, med
drugim:
- 11.00 Uvodni
pozdrav
in
nagovor
(direktorica
CUDV
Draga,
župan
občine
Ig)
Izročitev darila županu
Odgovor Občine Ig (Odzivno poročilo, z dne 22. 6. 2018):
Glede objave na spletni strani, da je župan prejel darilo na prireditvi Rekreacijski tek in hoja ob ribnikih v Dragi,
ki je potekala dne 15.10.2011, menimo, da skladno s Pravilnikom o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi
s sprejemanjem daril (Uradni list RS št. 53/2010, 73/2010), darila zanemarljive vrednosti nismo dolžni vpisovati
na seznam. Funkcionarji lahko prejmejo protokolarna in priložnostna darila manjše vrednosti.
5.7 Lobiranje
V Načrtu integritete občine Ig so v zvezi z lobiranjem navedeni naslednji ukrepi:
- seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z
lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja,
- seznanitev zaposlenih z določbami ZIntPK glede lobiranja,
- objava postopka evidentiranja lobiranja s posebnimi obrazci,
- spremljanje registra lobistov na spletni strani KPK,
- zaposleni v postopkih odločanja skrbijo, da so slišana mnenja različnih posameznikov.
Zaposleni na občini Ig so s strani skrbnika načrta integritete seznanjeni z informacijami s področja lobiranja.
Prav tako so seznanjeni z določili ZIntPK na tem področju.
Občina Ig v obdobju 2016–2017 (in tudi prej) ni poročala o primeru stika z lobistom.
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5.8 Zaščita prijaviteljev
Vsak posameznik ima pravico komisiji ali drugemu pristojnemu organu podati prijavo o ravnanju, za katerega
verjame, da ima znake korupcije. Komisija je dolžna ščititi identiteto osebe, ki je podala prijavo na podlagi
utemeljenega prepričanja, da so podatki v njeni prijavi resnični – ki je torej podala prijavo v dobri veri.
Varovanje identitete pa ni edini ukrep zaščite prijaviteljev, ki ga ima na voljo komisija. Če je prijavitelj zaradi
svojega nasprotovanja korupciji ali drugim nezakonitim ali neetičnim ravnanjem izpostavljen ogroženosti s
fizičnim ali psihičnim nasiljem v delovnem okolju (mobingu), lahko komisija uporabi nekatere vzvode
delovnopravne narave, da ga pred tem zaščiti in mu pomaga. Pri tem so taki ukrepi še posebej pomembni pri
nezakonitem lobiranju v zadevah javnega pomena, ko so javni uslužbenci, tudi po izkušnjah iz prakse, pogosta
tarča tovrstnih poskusov in ravnanj. V primerih, ko bi bili za zaščito prijavitelja ali njegovih družinskih članov
potrebni strožji varnostni ukrepi, pa lahko komisija pristojnim organom predlaga zaščito, ki je za ogrožene
osebe predpisana z Zakonom o zaščiti prič, vključno s posebnim programom zaščite z nujnimi ukrepi.
Načrt integritete občine Ig predvideva naslednje ukrepe na področju zaščite prijaviteljev:
- Seznanitev zaposlenih z določbami ZIntPK glede zaščite prijaviteljev
- Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja
- V proces zaščite prijavitelja vključiti le ljudi, ki so seznanjeni s postopki
Odgovor Občine Ig (29. 5. 2018):
Občina Ig nima vzpostavljenega posebnega programa zaščite prijaviteljev korupcijskih in drugih protipravnih in
neetičnih ravnanj. Zaposleni so seznanjeni z določbami 23. člena -25. člena ZIntPK. Na oglasni deski imamo
objavljeno shemo poteka prijave o koruptivnem ravnanju.

Odgovor Občine Ig (Odzivno poročilo, z dne 22. 6. 2018):
Pristopili bomo k ureditvi področja zaščite prijaviteljev.
5.9 Javno naročanje
Občina Ig je v načrtu integritete tveganja na področju javnega naročanja opredelila kot majhno. Računsko
sodišče RS je v okviru revizije pravilnosti dela poslovanja Občine Ig v letu 2016 (štev. 324-11/2017/27, z dne
22. 3. 2018) na področju javnega naročanja in izvajanja javnih razpisov ugotovila sledeče:
- občina od izvajalca ni pridobila bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zaradi
povečanja pogodbene vrednosti,
- prepozno je objavila obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti,
- v pogodbi je določila krajši rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku, kot je bil
določen v razpisni dokumentaciji,
- s sklenitvijo pogodbe je prevzela obveznosti, za katere v času sklenitve pogodbe ni imela zagotovljenih
sredstev v proračunu občine,
- za zavezo v pogodbi, da bo izvajalcu izplačala nagrado za uspešnost, in za izplačilo nagrade za uspešnost ni
imela pravne podlage v javnofinančnih predpisih,
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-

pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih
oseb v lastništvu ponudnika in
v pogodbo ni vključila protikorupcijske klavzule.

Občina je nekatere nepravilnosti storila tudi pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim
organizacijam in ustanovam. Pri tem je ugotovljeno, da
- objave javnih razpisov na področju športa, kulture in turizma niso vsebovale vseh obveznih sestavnih delov,
- razpisna dokumentacija in zapisnik o odpiranju vlog na področju športa in turizma nista vsebovala vseh
obveznih sestavnih delov, zapisnika o odpiranju vlog na področju športa in turizma niso podpisali vsi člani
strokovne komisije,
- dvema izvajalcema športnega in kulturnega programa je dodelila in izplačala sredstva pred objavo javnih
razpisov oziroma pred zaključkom javnih razpisov ter pred sklenitvijo pogodb,
- v pogodbo z izvajalcem športnega programa ni vključila protikorupcijske klavzule,
- strokovna komisija ni pripravila predloga razdelitve dela tekočih transferov na področju športa na podlagi
pogojev in meril, določenih v javnem razpisu,
- devetim izvajalcem športnih, kulturnih in turističnih programov ter programov na ostalih področjih je
dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis,
- izvajalcu športnega programa in štirim nepridobitnim organizacijam na različnih področjih je dodelila
sredstva, ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev,
- župan ni sprejel sklepa o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov.
Ugotovitve:
- na področju izvedbe javnih razpisov in pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim
organizacijam in ustanovam so zaznana razmeroma visoka tveganja kršitev temeljnih predpisov in tudi
predpisov na področju etike, integritete in preprečevanja korupcije.
5.8 Izvajanje načrta integritete
V skladu z določili Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete (KPK, 2014) je za izdelavo,
sprejem in izvajanje načrta integritete odgovoren predstojnik državnega organa ali organizacije javnega
sektorja iz prvega in drugega odstavka 47. člena ZlntPK. Naloga predstojnika je, da s čim manjšimi stroški,
kakovostno in pravočasno uresniči zastavljene cilje - zakonske in statutarne naloge. Pri tem je odgovoren za
organizacijo dela, vodenje ljudi in za upravljanje s tveganji, ki jih preprečuje in obvladuje z vzpostavitvijo
ustreznih ukrepov, vključno s kontrolnimi in nadzornimi mehanizmi, katerih pomemben del je poročanje
zaposlenih o skladnostih in odstopanjih od zastavljenih ciljev.
Naloge skrbnika načrta integritete so po določilih Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete
(KPK, 2014) med drugi:
- osveščanje, usposabljanje in svetovanje zaposlenim s področja krepitve integritete, skladnosti poslovanja
s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanja tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in druga neetična in
protipravna ravnanja;
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-

-

poročanje vodstvu in nadzornim organom ter notranjim revizorjem s področja krepitve integritete,
skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanja tveganj /a korupcijo, nasprotje interesov
in drugih neetičnih in protipravnih ravnanj;
vzpostavitev in izvajanje programa zaščite prijaviteljev korupcijskih in drugih protipravnih in neetičnih
ravnanj;

23. člen Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete (KPK, 2014) določa, da je predstojnik
odgovoren za redno spremljanje uresničevanja ukrepov iz načrta integritete in njegovo posodabljanje.
Navedeno obveznost izvaja na rednih kolegijih ali na drug ustrezen način in pri tem najmanj vsake tri mesece
skupaj s skrbnikom načrta integritete vrednoti rezultate in učinke izboljšav. Skrbnik načrta integritete najmanj
vsake tri mesece poroča predstojniku o izvajanju načrta integritete.
Odgovor občine (29. 5. 2018):
Delovna skupina na svojih sestankih preverja in spremlja uresničevanje ukrepov in načrta integritete. Ključne
ugotovitve prenaša na zaposlene na kolegijih in s posredovanjem informacij preko oglasne deske. Rezultate in
učinke vrednotimo na podlagi posredovanih predlogov s strani zaposlenih, vendar le- teh v zadnji letih ni bilo.
Zaradi navedenega smatramo, da imamo tveganja pod nadzorom oz. da jih obvladamo oz. delno obvladamo
(tveganje v registru ostaja, kljub temu, da ga ni bilo zaznati v zadnjih letih, ker obstaja možnost ponovitve). in
Skrbnik načrta integritete mora najmanj vsake tri mesece poroča predstojniku o izvajanju načrta integritete.
Odgovor občine (29. 5. 2018):
Zapisnikov kolegijev in pisnih tro-mesečnih poročil predstojniku nimamo. Imamo dva zapisnika delovnih
sestankov Delovne skupine (Zapisnik delovne skupine z dne 15.9.2015 in Zapisnik delovne skupine z dne
15.5.2016).
6. odstavek 30. člena Smernic določa, da Zavezanci komisiji vsako leto do 5. junija pošljejo poročilo iz 24. člena
smernic.
Odgovor Občine Ig (29. 5. 2018):
Letno poročilo izvedenih ukrepov iz načrta integritete je podpisan s strani župana in posredovano na Komisijo
za preprečevanje korupcije.
Občina Ig je člane Občinskega sveta Občine Ig ob nastopu mandata z dopisom (št. 231/001/2014, z dne 22. 10
2014) seznanila s ključnimi določili ZIntPK, s poudarkom na temah, ki se dotikajo delo funkcionarjev,
nezdružljivost z drugimi funkcijami, nadzor nad premoženjem in sprejemanjem daril, preprečevanjem in
odpravljanjem nasprotja interesov ter koruptivnih ravnanj.
Odgovor Občine Ig (Odzivno poročilo, z dne 22. 6. 2018):
▪ Občina Ig bo upoštevala vsa dana priporočila Nadzornega odbora Občine Ig, v predlogu poročila o
opravljenem nadzoru izplačil funkcionarjem ter izvrševanje načrta integritete Občine Ig v letih 2016 in 2017.
▪ Občinska uprava je že pričela z revizijo načrta integritete.
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▪

▪
▪

Občina Ig ima za zaposlene vzpostavljeno mesto za informiranje na oglasni deski, zaposlene obvešča preko
elektronske pošte in direktno komunicira o vsebinah s področja etike, integritete in preprečevanja korupcije
na ožjih in širših kolegijih zaposlenih. Preverili bomo možnost vzpostavitve spletnega mesta.
Občina Ig bo informirala in ozaveščala funkcionarje o obveznostih in drugih temah s področja etike,
integritete in preprečevanja korupcije.
Občina Ig bo upoštevala priporočilo in dosledno obravnavala teme s področja etike, integritete in
preprečevanja korupcije na sestankih zaposlenih ter dosledno poročala predstojniku o uresničevanju načrta
integritete, pristopila k presoji poslovnih procesov in kontrol, ki blažijo koruptivna tveganja, ter dosledno
upoštevala zakonodajo, oblikovala zavezo doslednega upoštevanja najvišjih standardov etike, integritete
in preprečevanja korupcije.

6 IZPLAČILA FUNKCIONARJEM
Funkcionarji so po določilih Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13,
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) osebe, ki pridobijo mandat za
izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne
oblasti z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru RS ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge
osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne
oblasti. Osnovna plača je tisti del plače, ki ga prejema funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali
funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času in za pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu.
Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo. Dodatek za delovno dobo je del plače, s
katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi funkcionarja v obdobjih opravljanja
dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma
ali v tujini. Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako
zaključeno leto delovne dobe.
Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom, tako da se v pogodbi, odločbi oziroma sklepu
določi pravna podlaga za določitev plače in posameznih delov plače, plačni razred in druge sestavine plače v
skladu s tem zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami, višino
posameznih elementov plače na dan sklenitve pogodbe, izdaje sklepa oziroma odločbe in usklajevanja plače.
Osnovna plača funkcionarja je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija
oziroma s plačnim razredom, ki ga je funkcionar pridobil z napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v
skladu z zakonom. Osnovne plače funkcionarjev se določijo z uvrstitvijo v plačni razred. Funkcionarji ne morejo
napredovati v višji plačni razred.
V skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju plače v javnem sektorju so javne, pri čemer so
javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače
za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.
Priloga 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da se funkcije županov uvrščajo v plačne razrede na
podlagi števila prebivalcev lokalne skupnosti. Pri uvrstitvi župana v plačni razred se upošteva število prebivalcev
na dan nastopa mandata župana. Če se tekom mandata število prebivalcev v občini spremeni (zniža ali zviša),
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se v primeru, da ta sprememba, glede na kriterije določene v Prilogi 3 ZSPJS pomeni drugačno uvrstitev župana
v plačni razred, tudi plačni razred župana spremeni.
Priloga 3 Zakona o javnih uslužbencih določa uvrstitev funkcij v plačne razrede. Plačni razredi funkcij v lokalnih
skupnostih - A5. Funkcije v plačni podskupini A5 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega
razreda, v odvisnosti od števila prebivalcev. Občina Ig je imela v obdobju na katerega se nanaša nadzor (leto
2016 in 2017) med 7.163 (1. polletje leta 2016) in 7.339 prebivalcev (2. polletje leta 2017). Na podlagi določil
Priloge 3 Zakona o javnih uslužbencih je pravilna določitev plačnega razreda župana občine Ig (župan V) v 51.
plačni razred. V Prilogi 1 Zakona o javnih uslužbencih je določena plačna lestvica, veljavna od prvega dne v
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ. Na podlagi tega 51.
plačni razred znaša 3.129,66 EUR.
Župani in podžupani so občinski funkcionarji, ki svojo funkcijo pridobijo v skladu z zakonom, in sicer župan na
neposrednih volitvah z izvolitvijo, podžupan pa z imenovanjem. Glede na način pridobitve funkcije se po
mnenju Ministrstva za javno upravo (100-1834/2014/2, z dne 29. 11. 2014) s funkcionarji ne sklepa pogodbe
o zaposlitvi, saj ne gre za postopek sklenitve delovnega razmerja, pravice funkcionarjev pa se urejajo s sklepi,
ki jih izdajajo pristojni organi, za župana pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
(KMVVI), za podžupana pa župan. Če oba funkcionarja (župan in podžupan) opravljata funkcijo poklicno,
pomeni, da sta na podlagi akta o izvolitvi oziroma o imenovanju pričela opravljati funkcijo in s tem tudi pridobila
pravice iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (delovna oziroma pokojninska doba,
zdravstveno zavarovanje), seveda ob ustrezni prijavi v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je dne 28. 11. 2014 (št. 1002/001/2015-389) sprejela
Sklep o določitvi plače župana občine Ig. V skladu s sklepom se delovno mesto župana uvrsti v 51. plačni razred,
katerega vrednost je ob izdaji sklepa znašala 3.042,34 EUR, kar predstavlja osnovno plačo Župana V. Vrednost
plačnih razredov se v skladu z določili Sklepa usklajuje praviloma enkrat letno, višina uskladitve pa se dogovori
s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
Med pravno podlago za sprejem Sklepa o določitvi plače je naveden tudi Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni
list RS, št. 14/06, 57/07). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJSG), ki ga je sprejel Državni zbor RS na seji 19. junija 2007, v 29. členu določa, da z dnem uveljavitve omenjenega
zakona preneha veljati Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06).
Mnenje:
Menimo, da Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 57/07) ni ustrezna pravna podlaga za
oblikovanje Sklepa o plači župana.
Občinski svet Občine Ig je na 4. izredni seji, dne 11. 4. 2007, sprejel Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov. Občinski svet Občine Ig na 21. redni seji dne 12. 2. 2010 sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 13/2010).
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Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno,
oziroma do nadomestila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Članom delovnih teles
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora, volilne komisije pripadajo sejnine
(nadomestila za delo v odboru), ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika in skladno z zakoni. Sejnina pripada
tudi predsedniku oz. članu vaškega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta, na katero je vabljen. Osnovna
plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z 8. členom Odloka o plačah funkcionarjev
in se glede na število prebivalcev lokalne skupnosti lahko uvrsti od 36. do 43. plačnega razreda. Podžupanu za
poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada nadomestilo za opravljanje funkcije v višini 50
% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo. Plačni razred podžupana
znotraj določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem
prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Podžupana Franc Toni in Tone Krnc sta v skladu s Sklepom o določitvi plačila podžupana (št. 1002/002/2015391, z dne 6. 1. 2015) uvrščen v 36. plačni razred. Ker funkcijo podžupana opravljata nepoklicno jima pripada
plačilo v višini 50 % osnovne plače, kot bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Sklep določa, da zaradi
učinkov finančne krize in skladno s predhodnim dogovorom se plačilo podžupanoma zniža in sicer na bruto
vrednost 302,22 EUR mesečno.
Za delovanje Občinskega sveta, Nadzornega odbora in podžupanov je bilo v proračunu občine Ig v letu 2016
namenjenih skupaj 23.308,68 EUR (Rebalans proračuna občine Ig za leto 2016). Za delovanje Občinskega sveta,
Nadzornega odbora in podžupanov je bilo v proračunu občine Ig v letu 2016 namenjenih skupaj 27.358,00 EUR
(Rebalans proračuna občine Ig za leto 2017) ali za 17,4 % več kot leta 2016.
Za plačo župana in ostale stroške je bilo v proračunu občine Ig v letu 2016 namenjeno skupaj 56.545,36 v letu
2017 pa 62.253,01 EUR ali 10,1 % več kot leta 2016.
Po podatkih Občine Ig so izdatki za plačo župana in nadomestilo za opravljanje funkcije podžupanov v letu 2016
znašali (Kartica finančnega knjigovodstva, z dne 30.05.2018):

Podatek
Osnovna plača
Dodatek za delovno dobo in dodatek na stalnost
Regres za letni dopust
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
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V EUR
37.350,64
4.366,61
350,00
806,08
444,00
3.508,57
2.736,66
221,08
25,05
41,68

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
Skupaj
Podatek
Nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana

85,86
49.936,23
V EUR
7.933,68

Za delovanje Občinskega sveta, Nadzornega odbora in podžupanov je bilo v proračunu občine Ig v letu 2016
namenjenih skupaj 23.308,68 EUR (Rebalans proračuna občine Ig za leto 2016).
7. ZAKLJUČNO MNENJE IN PRIPOROČILA
Občina Ig samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z Zakonom o lokalni
samoupravi in s Statutom. Pri tem mora občina na celotnem področju poslovanja uresničevati najvišje
standarde etike in integritete ter druga zakonska in podzakonska določila etike, integritete in preprečevanja
korupcije.
V okviru izvedenega nadzora se je sledilo naslednjim ciljem:
- proučiti normativno ureditev področja integritete in preprečevanja korupcije,
- proučiti pristojnosti in obveznosti občine Ig na področju integritete in preprečevanja korupcije,
- preveriti ustreznost aktov občine Ig na področju integritete in preprečevanja korupcije,
- pregledati izvajanje nalog na področju integritete in preprečevanja korupcije,
- izvesti nadzor nad uresničevanjem načrta integritete v občini Ig,
- preveriti pravilnost izplačil funkcionarjem.
Cilji nadzora so bili po večini uresničeni.
Občina Ig je v času nadzora posredovala vse zahtevane podatke in odgovore ter omogočila vpogled v listine, ki
so bile potrebne za presojo in izvedbo nadzora. Občina Ig je 22. 6. 2018 podala odzivno poročilo na Predlog
poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru.
Zaključno mnenje:
Nadzorni odbor občine Ig ocenjuje, da Občina Ig zakonske zahteve s področja nadzora v večini izpolnjuje.
Sistem integritete oziroma preprečevanja korupcije je vzpostavljen, da bi bilo to področje v Občini Ig celovito
urejeno, je potrebno odpraviti pomanjkljivosti in vzpostaviti manjkajoče notranje kontrole.
Priporočila v zvezi s predmetnim nadzorom:
Priporočilo 1
Občina Ig naj v najkrajšem možnem času izvede vse potrebne aktivnosti za dosledno uresničevanje ukrepov iz
načrta integritete.
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Priporočilo 2
Občina Ig naj v najkrajšem možnem času pristopi k reviziji načrta integritete, posebej na področjih, kjer je
skupna ocena tveganja označena z »nič«, na področju javnega naročanja ter analizi morebitnih dodatnih
tveganj.
Priporočilo 3
Za aktivno informiranje in ozaveščanje zaposlenih se naj vzpostavi ustrezno spletno mesto ali prostor na oglasni
deski, na kateri bodo na voljo sistematično opredeljene in opisane usmeritve po posameznih vsebinah s
področja etike, integritete in preprečevanja korupcije, skupaj z obveznimi obrazci (oz. povezavami na njih).
Priporočilo 4
Zagotovi se dosledna obravnava tem s področja etike, integritete in preprečevanja korupcije na sestankih
zaposlenih ter dosledno poročanje predstojniku o uresničevanju načrta integritete.
Priporočilo 5
Občina Ig naj pristopi k presoji poslovnih procesov in ustreznosti vgrajenih kontrol, ki blažijo koruptivna
tveganja.
Priporočilo 6
Občina Ig naj pristopi k ureditvi področja zaščite prijaviteljev.
Priporočilo 7
Občina Ig naj izvede vse potrebne postopke pri imenovanju komisij s ciljem zagotovitve doslednega izogibanja
nasprotja interesov.
Priporočilo 8
Občina Ig naj oblikuje in javno objavi zavezo glede doslednega upoštevanja najvišjih standardov etike,
integritete in preprečevanja korupcije.
Priporočilo 9
Občina Ig naj aktivno skrbi za informiranje in ozaveščanje funkcionarjev ter drugih o obveznostih in drugih
pomembnih temah s področja etike, integritete in preprečevanja korupcije.
Priporočilo 10
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Občina Ig naj okrepi delovanje notranjih kontrol pri dodeljevanju tekočih transferov nepridobitnim
organizacijam in ustanovam z javnim razpisom oziroma javnim pozivom in v prihodnje dosledno upošteva
zakonodajo na tem področju.
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ZAKLJUČEK

V skladu z 29. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016) se
poročilo posreduje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 47. člena Statuta Občine Ig so nadzorovane osebe dolžne
spoštovati mnenja, priporočila in predloge Nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov
občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila Nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge Nadzornega odbora.
V skladu s 30. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig sta Nadzorni odbor Občine Ig in občinska
uprava dolžna objaviti poročilo s priporočili in predlogi na spletni strani občine.

Petra Krajzel, predsednica

dr. Anton Dvoršek, namestnik predsednice

Mag. Irena Kumše, članica

Nataša Pangerc, članica

dr. Simon Starček, član

Štev.: 9/2018
Datum: 27.6.2018
Na podlagi 37., 40. in 41. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016), 11. in 29. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016) ter na podlagi sklepa št.
4, 6. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 15.12.2016), je Nadzorni odbor občine Ig na 19. seji
z dne 27.6.2018 sprejel
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POROČILO
o opravljenem nadzoru poslovanja režijskega obrata v letu 2016
Nadzorni odbor v sestavi:
▪ Petra Krajzel, predsednica
▪ Anton Dvoršek, član,
▪ Irena Kumše, članica,
▪ Nataša Pangerc, članica in
▪ Simon Starček, član.
Poročevalca in pooblaščenca za izvedbo nadzora:
▪
▪
▪
▪

Petra Krajzel, vodja nadzora
Anton Dvoršek, član
Nataša Pangerc, član
Irena Kumše, član

Ime nadzorovanega organa:
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
1. Kratek povzetek poročila o izvedenem nadzoru
Na podlagi 37., 40. in 41. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016), 11. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016) in na podlagi sklepa št.
4, 6. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 15. 12. 2016), je Nadzorni odbor občine Ig izvedel
nadzor nad poslovanjem režijskega obrata v letu 2016.
Ključne ugotovitve
1. Na področju izvajanja gospodarskih javnih služb smo ugotovili nekatere neskladnosti med
občinskimi pravnimi podlagami na horizontalni ravni, ter neskladnosti z državnimi zakonskimi
podlagami na vertikalni ravni.
2. Občina Ig nima načrtov pokopališč niti ne pokopališkega katastra.
3. Pogodbe za najem grobov med najemniki in Občino Ig nimajo pravne podlage, saj je zemljišče v
lasti Župnije, s katero Občina Ig nima sklenjene pogodbe. Občina Ig pa je v letih 2015 in 2016
izdajala račune za najeme grobov.
4. Čeprav je v 4.čl. sklenjene Pogodbe za opravljanje del o opravljanju začasnega ali občasnega dela
upokojencev za delo na pokopališču Tomišelj za leto 2015 in 2016 določeno, da se upravičencu
izplača dohodek za opravljeno delo po prejemu poročila o opravljenem delu oziroma številu
opravljenih ur, je Občina Ig v nadzorovanem obdobju izplačevala upravičencu mesečna izplačila
brez poročil o opravljenem delu, oziroma enake zneske, ne glede na obseg opravljenega dela.
5. Z nadzorom je bilo ugotovljeno, da je izkazani znesek postavke okoljske dajatve na položnicah
napačno izkazan. Pravilni znesek je 0,5283/m3, na mesečnem računu pa je uporabnikom vode
zaračunan znesek v višini 0,5366.
Ugotovitve so podrobneje utemeljene v nadaljevanju poročila.
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2. Osnovni podatki o nadzoru
2.1.
Ime nadzorovanega organa:
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig in vaške skupnosti Občine Ig.
2.2.
Kratka predstavitev nadzorovanega organa
Občina Ig je samoupravna lokalna skupnost, ki je bila ustanovljena leta 1994 z Zakonom o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/1994, 108/2006-UPB1 in
9/2011). Sedež občine je na Igu. Občina ima 7.135 prebivalcev, obsega 98,9 km2 in ima 25 naselij:
Brest, Dobravica, Draga, Golo, Gornji Ig, Ig, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Matena,
Podkraj, Podgozd, Rogatec nad Želimljami, Sarsko, Selnik, Staje, Strahomer, Suša, Škrilje,
Tomišelj, Visoko, Vrbljene in Zapotok.
Občina Ig je pravna oseba javnega prava s pravico pridobivanja, razpolaganja in upravljanja
stvarnega in finančnega premoženja v njeni lasti.
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja
upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge z zagotavljanjem javnih služb iz
občinskih pristojnosti. Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi
stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb
nadzora. Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za
občinske organe in organe ožjih delov občin.
Režijski obrat Občine Ig je bil ustanovljen marca 2008 z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata
Občine Ig. V režijskem obratu se dejansko izvajajo osnovne dejavnosti in sicer: oskrba s pitno vodo,
urejanje in vzdrževanje pokopališč. plakatiranje ter urejanje in vzdrževanje cest, javnih površin in
javne razsvetljave v naseljih. Za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda je Občina Ig
pooblastila podjetje Petrol, Slovenska energetska družba d. d. Tudi dejavnost ravnanja in odlaganja
komunalnih odpadkov je občina prenesla na javno podjetje Snaga iz Ljubljane. Ti dve dejavnosti se
torej izvajata izven režijskega obrata, saj vsa razmerja z uporabniki potekajo mimo občine (tudi računi
se izstavljajo neposredno s strani javnih podjetij).
Župan Janez Cimperman predstavlja in zastopa občino pri čemer opravlja z zakonom predpisane
naloge.
Za odgovorno osebo za sodelovanje pri izvedbi nadzora sta bili imenovani ga. Katja Ivanuš in ga.
Andreja Zdravje.
2.3. Pooblaščenca za izvedbo nadzora:
Petra Krajzel - vodja
Anton Dvoršek - član
Nataša Pangerc - član
Irena Kumše - član
2.4.
Predmet nadzora
Predmet nadzora je pregled poslovanja režijskega obrata v letu 2016
2.5.

Kraj in čas izvedbe nadzora
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Nadzor se je izvajal na sedežu občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Nadzor je bil izveden v
obdobju od maja 2017 do maja 2018.
2.6.
Način izvedbe nadzora
Nadzor je potekal na podlagi pisno opredeljenih vprašanj Nadzornega odbora in intervjuja z osebo
občine, pooblaščeno za sodelovanje v postopku nadzora. Občinska uprava je na zahtevo
Nadzornega odbora občine posredovala podatke, pravne akte in odgovore.
2.7.
Pravne podlage za izvedbo nadzora
Pravne podlage za izvedbo nadzora:
▪ Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/2007, s spremembami),
▪ Statut Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016),
▪ 11. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016),
▪ sklep številka: S2/2017 z dne 5.5.2017 o imenovanju pooblaščencev za izvedbo nadzora Petra
Krajzel, Anton Dvoršek, Nataša Pangerc in Irena Kumše.
2.8.
Cilji nadzora
Cilji nadzora so bili:
▪ preveritev horizontalne usklajenosti občinskih pravnih podlag ter njihova vertikalna usklajenost
z državnimi zakonskimi podlagami,
▪ preveriti zakonitost in smotrnost porabe proračunskih sredstev za plakatiranje in obveščanje,
urejanje pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti,
▪ skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leta za katera se opravlja nadzor,
▪ popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov ter transparentnost poslovanja in
▪ računovodsko spremljanje prihodkov in odhodkov.
Na podlagi prejetega poročila o notranji reviziji, ki je potekala v letu 2017 in katere cilj revizije je
bilo tudi:
▪ izvajanje gospodarske javne službe tekočega vzdrževanja cest in javnih površin,
▪ izvajanje javne službe vzdrževanja javne razsvetljave,
smo člani nadzornega odbora na 12. redni seji, z dne 23.11.2017, sprejeli sklep št. 4, da tega
področja še enkrat ne pregledujemo.
3. Ureditev izvajanja gospodarskih javnih služb v občinskih aktih in njihovih zakonskih
podlagah
3.1. Prejeti in pridobljeni dokumenti (občinske podlage)
Za izvedbo nadzora na področju pravne ureditve izvajanja GJS občine IG smo prejeli in pridobili
naslednje dokumente:
▪ Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ig, Ur. l. RS št 24/ 2012.
▪ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig, Ur.l. št.
31/2008.
▪ Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig,
Ur. l. 32/2008.
▪ Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Ig Ur. l. RS, št 32/2008.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Ig, Mostiščar, Uradne objave
št.2/00).
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Ig, Ur.l. RS 32/2008 in 103/2010.
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig, Ur. L. RS, št. 20/2017.
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig,
20. 5. 2009.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Ig, 7. 3. 2012.
Odlok o sodelovanju pri skupnih izvajanjih in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice, 22.
12. 2015.
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Ur. l. št. 31/2004.
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov, Ur. l. št. 77/2012.
Odlok o občinskih cestah, Uradne objave Občine Ig, št. 3/99.
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti od 4.12. 2013.
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ig, 18.9. 2000.
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in
padavinske vode v Občini Ig, Ur. l. RS 20/2017.
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig.
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, Ur. l. RS 113/02.
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe
ter urejanja pokopališč. Ur. l. RS št. 113/02.

3.2. Državne zakonske podlage za občinske akte
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zakon o lokalni samoupravi, Ur. l. RS št. 100/05.
Zakon o gospodarskih javnih službah, Ur. l. RS 32/93 in 30/1998.
Zakon o varstvu okolja, Ur. l. RS, št. 39/06.
Zakon o cestah, Ur. l. št. 109/10, 48/12 in 36/14.
Zakon o volilni in referendumski kampanji, Ur. l. RS, št. 41/2007.
Zakon o javnem naročanju, Ur. l. RS št. 12/13.
Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Ur. l.RS št. 127/06.
Zakon o davku na dodano vrednost; Ur. L. RS št. 13/11-UPB do 86/14.
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Ur. l. RS št. 62/16.
Uredba o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. RS, št. 88/2012.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Ur. l. RS št. 88/2011.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Ur. l. RS št. 98/2015 in 76/17.
Uredba o metodologiji oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, Ur. l. RS, št. 87/2012.
Uredba o odpadkih, Ur. l. št. 37/2015 in 69/2015.
Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 51/17.
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Ur. l. RS št. 36/2016.

3.3. Predstavitev in zakonska podlaga
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Oblike zagotavljanja gospodarskih javnih služb se izvajajo v organizacijski obliki:
• v režijskem obratu,
• v javnem gospodarskem zavodu,
• v javnem podjetju,
• z dajanjem koncesij.
Režijski obrat se organizira kot nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki
urejajo upravo oziroma službe lokalnih skupnosti. Režijski obrat ni pravna oseba.
Javni gospodarski zavod se ustanovi v primeru neprofitne dejavnosti, za katero je primerna
samostojna organizacija zunaj lokalnih služb. Občina ga ustanovi za opravljanje ene ali več
gospodarskih dejavnosti. Kot soustanovitelji lahko nastopajo tudi druge osebe, vendar njihov delež
ne sme presegati 49%. Zavod je pravna oseba in samostojno nastopa v pravnem prometu ter
odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi sredstvi, razen če je z aktom o ustanovitvi določeno
drugače. Ustanovi se z aktom o ustanovitvi, v katerem morajo biti poleg opredelitve statusnih
lastnosti opredeljena tudi sredstva za ustanovitev ter pravice in obveznosti ustanovitelja glede
opravljanja dejavnosti in upravljanja zavoda. Poleg tega pa ustanovitelj določa tudi ceno in tarifo za
uporabo javnih dobrin ter sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda.
Javno podjetje se ustanovi v primeru, ko gre za dejavnost večjega obsega in jo je možno opravljati
kot profitno. Ustanovitelji so poleg občine lahko tudi osebe zasebnega prava, če to ni v nasprotju z
javnim interesom. Ustanovitelj določa pogoje za opravljanje dejavnosti in določa ceno ter tarifo za
uporabo javnih dobrin ter sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega
podjetja. Javno podjetje se organizira v eni od oblik kapitalskih družb (d. d. ali d. o. o)
Na podlagi koncesije organ občine (koncendent) zaupa določeni osebi (koncesionarju) opravljanje
gospodarske javne službe, ki jo koncesionar opravlja v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar
je lahko fizična oseba (s. p.) ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesionirane javne službe. Gospodarske javne službe, ki jih je mogoče opravljati na
podlagi koncesije, se določijo z odlokom občine. Odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se
določi predmet in pogoje opravljanja javne gospodarske javne službe za posamezno koncesijo.
Koncesijo pridobi koncesionar na podlagi javnega razpisa in koncesijskega akta, s katerim se
določata tudi oblika in postopek javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, o izbiri
koncesionarja pa koncendent odloči z upravno odločbo. Po izbiri koncendent s koncesionarjem
sklene koncesijsko pogodbo, s katero se uredijo medsebojna razmerja.
Zakon o gospodarskih javnih službah določa, da so gospodarske javne službe obvezne in izbirne.
Obvezne gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez,
komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva,
varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Izbirne lokalne
javne službe se oblikujejo predvsem, kadar gre za dobrine, ki morajo biti na razpolago vsem
občanom; dobrine, ki jih ni mogoče kupiti, morajo pa biti na razpolago vsem; dobrine pri katerih ni
možno ugotoviti njihovega koristnika in obseg porabe in če se pokaže, da je tak interes občine. Pred
odločitvijo, kaj bo štelo kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, občina samostojno oceni,
katera dejavnost ima po svoji naravi tak značaj, da je njeno opravljanje nenadomestljiv pogoj za
življenje in delo občanov v občini, take dejavnosti pa ni mogoče zadovoljivo zagotavljati in
usklajevati samo na področju delovanja tržnih zakonitosti. V praksi bo občina sprejela Odlok o
gospodarskih javnih službah, s katerim bo povzela obvezne gospodarske javne službe in določila
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izbirne gospodarske javne službe. Vse odločitve v zvezi z gospodarskimi javnimi službami
(področja urejanja, oblike, način izvajanja, itd.) sprejema občinski svet posamezne občine na
podlagi odloka.
Gospodarske javne službe se načeloma financirajo z zaračunavanjem storitev, ki jih plačujejo
uporabniki na podlagi tarif, taks, nadomestil ali povračil, pri čemer se cene ne oblikujejo na podlagi
tržnih pogojev, temveč po postopku, ki ga določa odlok občine. Cene se lahko subvencionirajo,
vendar je možno financirati le gospodarske javne službe, katerih uporabniki niso določljivi ali
katerih uporaba ni izmerljiva. Za financiranje lahko občina predpiše tudi poseben davek.
Režijski obrat je dolžan ločeno voditi računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov,
odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe. Javni gospodarski zavod in
javno podjetje vodita računovodstvo po določilih Zakona o gospodarskih družbah. Koncesionar in
oseba zasebnega prava, v katero je za namen opravljanja gospodarskih javnih služb vložen javni
kapital, ločeno vodita računovodstvo po določilih Zakona o gospodarskih družbah. Pri reviziji se
ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih sredstev.
3.4. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Ur. l. št. 24/2012)
Z novim odlokom je prenehal veljati stari odlok (Ur. l. št. 55/96), razen določb 3. člena, ki nalaga
podrobnejše pogoje za izvajanje gospodarskih javnih služb (GJS), ki jih mora občina opredeliti v
svojih aktih, do uveljavitve teh aktov veljajo sedaj veljavni pravilniki in drugi akti. Enako veljajo do
izteka sklenjene koncesijske in druge pogodbe.
3.4.1. Obvezne gospodarske javne službe
Veljavni Odlok o gospodarskih javnih službah v 4. členu določa, da se kot obvezne GJS izvajajo:
▪ oskrba s pitno vodo,
▪ odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
▪ zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
▪ odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
▪ urejanje in čiščenje javnih površin,
▪ gasilska služba,
▪ vzdrževanje javnih cest.
Formulacija Odloka o obveznih gospodarskih javnih službah v Občini Ig glede ravnanja s
komunalnimi odpadki ni skladna z določbami 1.odt. 149. člena Zakona o varstvu okolja-ZVO-1, po
katerem se GJS na področju ravnanja z odpadki delijo na:
▪
▪
▪

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Obdelava je natančneje opredeljena v Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS št. 37/15), kot postopek
predelave ali odstranjevanja, vključno z napravo za predelavo ali odstranjevanje (2.čl.).
Predlagamo uskladitev odloka z obema navedenima državnima pravnima podlagama.
3.4.2. Izbirne gospodarske javne službe
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Kot izbirne GJS so v odloku opredeljene:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

oskrba naselij s plinom,
javna razsvetljava v naseljih,
urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
urejanje prometne in neprometne signalizacije,
vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija vaških trgov s pripadajočimi napravami in
opremo,
urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, športnih igrišč, in drugih javnih površin,
urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, pešpoti, pločnikov in drugih javnih površin,
pregledovanje, nadzorovanje čiščenje in vzdrževanje komunalnih naprav,
plakatiranje in obveščanje,
deratizacija in dezinfekcija.

Ker Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) niti druge državne zakonske podlage ne
opredeljuje natančneje izbirnih gospodarskih javnih služb, ne gre za morebitno neuskladitev.
3.5. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Ig in Odlok o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Ig
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Ig je bil sprejet hkrati z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave v Občini Ig (Ur. l. št.
32/2008). V Odloku o spremembah so na novo opredeljene dejavnosti režijskega obrata kot
nesamostojne notranje organizacijske enote občinske uprave, ki so enako opredeljene tudi v 4. čl.
Odloka o ustanovitvi režijskega obrata, tako, da sta oba odloka usklajena.

3.6. Odlok o oskrbi s pitno vodov Občini Ig (Ur. l. RS št. 20/2017)
Nov odlok se v uvodu sklicuje (in je usklajen) na Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. št. 88/2012),
kot eno od pravnih osnov. Ne sklicuje se na Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09, 74/15 in 51/17, ki je bil v času objave novega odloka o preskrbi s pitno vodo že v
veljavi, vendar so v odloku določbe (5., 26. in 27. člen), o izvajanju monitoringa, izvajanja
notranjega nadzora in poročanja, ki napotujejo, da mora izvajalec pri tem upoštevati predpise, ki
urejajo pitno vodo. Prav to materijo pa obravnava veljavni Pravilnik o pitni vodi, zato ne gre za
neusklajenost med obema pravnima aktoma. Prav tako so usklajene ključne določbe veljavnega
Odloka o oskrbi s pitno vodo, ki opredeljujejo posamezne storitve javne službe (5. člen) in Uredbe o
oskrbi s pitno vodo (22.člen). Odlok glede na uvodne določbe ne temelji na Uredbi o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni služb varstva okolja - MEDO
(Ur. l. RS št. 87/2012) in nima podrobnejših določb o oblikovanju cene pitne vode. Predlagamo, da
se odlok dopolni z natančnejšimi določbami glede virov financiranja in načina oblikovanja cen
storitve javne službe.
Odziv Občine Ig:
Oblikovanje cen podrobneje ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, s spremembami in
dopolnitvami) zato ni smiselno prepisovati oz. vnašati posebnih določil glede tega v Odlok o oskrbi
s pitno vodo v Občini Ig. Prav tako so glede virov financiranja navedeni možni viri po predpisih,
zakonodaji in je nesmiselno bolj podrobno razdelati vire. Odlok bomo pregledali in uskladili z
veljavno zakonodajo v delih, kjer je potrebno.
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3.7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3.7.1. Uskladitev odloka
Odlok o odvajanju in čiščenju... je bil sprejet v letu 2009. Leta 2012 je Občina Ig sprejela Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vodena območju Občine Ig (Ur. l. št. 24/2012), ki pa spreminja le 3. čl. veljavnega odloka in
omogoča, da se obvezna javna gospodarska služba ne opravlja le z izvajalcem režijskim obratom,
temveč tudi s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva, v obliki javno naročniškega razmerja ali s
koncesijskim razmerjem. Glede na to, da je bila v letu 2015 sprejeta Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015 zaradi česar je prenehala veljati podobna uredba iz
leta 2011 in do tedaj veljavni Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS
št. 109/07, na katera se sklicuje omenjeni odlok, v letu 2012 pa je začela veljati tudi že navedena
Uredba MEDO, menimo, da bi bilo treba odlok uskladiti z navedenimi novimi državnimi
zakonskimi podlagami.
Uskladitev je potrebna zaradi:
▪ natančnejše ureditve financiranja GJS (cene, subvencije; Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s
pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske vode (Ur. l. št
20/2017določa zaračunano ceno izvajanja obvezne občinske gospodarske službe odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode, vendar brez podrobnejše opredelitve kriterijev),
▪ določitve obračunskih obdobij in s tem tudi načina poračunavanja po Uredbi MEDO,
▪ uskladitev praznjenja greznic najmanj enkrat na tri leta,
▪ določitev pravnega režima izvajanja posebnih storitev (pod kakšnimi pogoji lahko izvajalec
GJS izvaja posebne storitve),
▪ ureditve ostalih pravic in obveznosti uporabnikov, izvajalca GJS in občine skladno z Uredbo
o odvajanju in Uredbo MEDO.
Odziv Občine Ig:
Upoštevali bomo pripombe oz. predloge in odlok popravili oz. sprejeli novega.
3.7.2. Določitev izvajalca gospodarske javne službe
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vodena območju Občine Ig (Ur. l. št. 24/2012), ki omogoča ločeno opravljanje
dejavnost odvajanja na eni strani, ter čiščenja na drugi strani ter izvajanje obvezne gospodarske
javne službe tudi preko javno zasebnega partnerstva, je Občina Ig dne 13.11.2012 sklenila s
Petrolom, Slovenska energetska družba d.d. kot koncesionarjem, koncesijsko pogodbo za
opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne padavinske odpadne vode v
Občini Ig. Določbe o cenah opravljanja storitev (19.čl.koncesijske pogodbe se sklicujejo na
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
(Ur. l. RS št. 63/2009), ki je s prejetjem Uredbe o Metodologiji za oblikovanje cen... (MEDO)
prenehal veljati, kar bi kazalo urediti z aneksom h koncesijski pogodbi. Je pa koncesijska pogodba
usklajena z novo uredbo o odvajanju in čiščenju padavinske vode glede programa izvajanja javne
službe čiščenja komunalne odpadne vode, saj je izvajalec predložil v skladu s 26. čl. uredbe
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koncedentu program izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2018 –
2022 (pred tem je predložil Program za leto 2017-2020).
3.8. Odloki na področju ravnanja z odpadki
Občina je na področju GJS ravnanja z odpadki sprejela dva odloka, in sicer Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki (Ur .l. št. 31/2004) in Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov (Ur .l. št.
77/2012). Kot že navedeno v podpoglavju 3.4.1 ureditev GJS formalno ni skladna s prvim
odstavkom 149. člena ZVO-1.
Smiselno bi bilo oba odloka medsebojno terminološko uskladiti (kar bi najlažje dosegli z njihovo
združitvijo), jih uskladiti s 149. čl. Zakona o varstvu okolja, ter veljavno Uredbo o odpadkih. Prav
tako predlagamo, da se v popravkih, ali novem skupnem odloku natančneje opredeli :
▪ financiranje GJS (cene, subvencije),
▪ obračunska obdobja in s tem tudi način poračunavanja po Uredbi MEDO,
▪ pravni režim izvajanja posebnih storitev (pod kakšnimi pogoji lahko izvajalec GJS izvaja
posebne storitve),
▪ ostale pravice in obveznosti uporabnikov, izvajalca GJS in občine skladno z Uredbo MEDO.
Občina Ig je 2.12. 2015 sprejela Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za
gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerknica na Gorenjskem, Ig,
Velike Lašče in Vodice, s katerim se določa Snaga d. o. o. Ljubljana kot koncesionar za izvajanje
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V skladu
z 10.čl. odloka mora župan občine skleniti s koncesionarjem koncesijsko pogodbo. Občina Ig je
predložila koncesijsko pogodbo št. KP-T.4.1, ki jo je kot kocedent sklenila s koncesionarjem
SNAGA, Javno podjetje d. o. o. Pogodba velja od 1.1. 2016. Poleg splošnih določb obligacijskega
prava, vsebuje vse elemente, ki jih določa 149. čl. Zakona o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih
družbah in Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju koncesije za gospodarski javni službi
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju omenjenih občin. Pri določitvi cen storitev se pogodba sklicuje
na metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja. Cene in elaborate potrjuje Svet RCERO Ljubljana, subvencije pa občina.
3.9. Redno vzdrževanje javnih cest
Skladno s 16. členom ZCes-1 (Ur. l. št. 109/10, 48/12 in 36/14) je redno vzdrževanje javnih cest
obvezna gospodarska javna služba, ki obsega:
▪ vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih
cest,
▪ nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta,
▪ vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
V skladu s 95. čl. ZCes-1 je upravljalec občinskih cest občina.
Skladno s 126. členom in v povezavi s 134. členom ZCes-1 bi morala Občina Ig uskladiti Odlok o
občinskih cestah (Mostiščar, Uradne objave št.3/99) do 1. 4. 2012, zato predlagamo, da se odloka
uskladita z veljavnimi predpisi:
▪ določi se nova pravna podlaga (ZCes-1),
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▪
▪
▪

▪
▪

skladno s 16. členom ZCes-1 organiziranje obnavljanja občinskih cest ni GJS (kot to
predvideva 25. člen Odloka o občinskih cestah),
urediti je treba dejavnost vzdrževanja javne razsvetljave ob cestah,
izvajalec dejavnosti mora biti določen v eni izmed oblik, določenih v 6. členu ZGJS (javno
podjetje, koncesija, režijski obrat, javni gospodarski zavod), zato določba, da lahko redno
vzdrževanje izvajajo vaški odbori (5. odst. 26. člena Odloka o občinskih cestah) ni skladna z
navedenim členom ZGJS),
odlok je potrebno uskladiti z novim Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS
36/2016),
26. čl. Odloka o občinskih cestah je potrebno uskladiti tudi z določilom 153 čl. Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (UR. l. 127/06).

Občina Ig ima sklenjeno veljavno pogodbo za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest na
območju občine Ig. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega razpisa za oddajo naročila gradenj.
Pogodba obsega dejavnosti rednega vzdrževanja in dejavnosti v zvezi z izvrševanjem zimske
službe. Pogodba ima vse sestavine, ki jih zahteva Zakon o cestah in takrat veljavni Pravilnik o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in na ravni rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l.
62/98, 109/10). Leta 2016 je bil sprejet nov Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l.
RS 36/16), ki natančneje opredeljuje dejavnost zimske službe (členi 28-32). Predlagamo, da
Občina Ig razmisli o oblikovanju Odloka o zimski službi v občini Ig, v katerem bo natančneje
opredelila dejavnosti zimske službe, ki jih določa veljavni Pravilnik o rednem vzdrževanju cest.
Ne glede na morebitno oblikovanje odlok o zimski službi, predlagamo tudi razmislek o ločenih
pogodbah za izvajanje vzdrževanja cest in izvajanje zimske službe.
Odziv občine Ig:
Občina Ig namerava sprejeti nov odlok o občinskih cestah, v kateri bodo zajeto tudi področje
zimske službe ter bo bolj podrobno opredeljeno naloge upravljalca in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest. Uskladila se bo pravna podlaga z veljavnimi predpisi ter tudi s
področnimi predpisi, ki urejajo vzdrževanje javnih cest.
Glede priporočila o ločenih pogodbah za izvajanje vzdrževanja cest in izvajanje zimske službe smo
že, v objavljenem javnem razpisu za izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja, upoštevali
omenjeno priporočilo. Javni razpis je razdeljen na tri sklope, in sicer 1. sklop letno vzdrževanje
občinskih cest, 2. sklop zimsko vzdrževanje občinskih cest, 3. sklop vzdrževanja poljskih poti.
3.10. Urejanje in čiščenje javnih površin
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena ZVO-1 bi Vlada RS morala sprejeti uredbo, s katero bi
določila naloge, ki se izvajajo v okviru storitev urejanja in čiščenja občinskih javnih površin
(določiti bi morala obseg GJS). Ker tega še vedno ni storila, menimo, da bi bilo treba z občinskim
odlokom na podlagi 7. člena ZGJS določiti vsaj:
▪ katere so javne površine, na katerih se izvaja GJS,
▪ kakšne so pravice in obveznosti uporabnikov v zvezi z uporabo javnih površin,
▪ katere so naloge, ki jih mora izvajati režijski obrat v okviru te GJS,
▪ vire financiranja (proračun),
▪ in druge naloge, ki so potrebne za izvajanje GJS.
Odziv občine Ig:
Občina ima pripravljen seznam javnih površin (parkirišče, športno igrišče, avtobusno
postajališče,…). Občina bo upoštevala priporočila Nadzornega odbora pri pripravi odloka o
urejanju in vzdrževanju javnih površin.
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3.11. Pokopališka in pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč
Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPP Dej) (Ur. l. RS št.
62/2016 in sodno prakso Ustavnega sodišča RS (Odločba Ustavnega sodišča RS, št..48/97-12, z dne
6. julija 2000), sta pokopališka in pogrebna dejavnost gospodarski javnih službi, kar pomeni, da za
njuno urejanje veljajo določbe ZGJS.
Občina je sicer skladno s 6. členom ZGJS v Odloku o ustanovitvi režijskega obrata določila, da
režijski obrat izvaja GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč, ni pa določen izvajalec pokopališke in
pogrebne dejavnosti.
Občina mora tako na podlagi:
▪ 6. člena ZGJS in 6. člena ZPP Dej določno opredeliti izvajalca GJS pokopališke in pogrebne
dejavnosti,
4. člena ZPP Dej z odlokom predpisati pokopališki red v katerem podrobneje določi
izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
V skladu z 61. čl. ZPP Dej mora občina sprejeti nov občinski predpis (odlok) v enem letu od
uveljavitve novega zakona (torej 15.10. 2017).
3.12. Plakatiranje in obveščanje
Občina Ig je sprejela Odlok o plakatiranju in oglaševanju dne 18.10. 2000. Kot pravno podlago je
navedla takrat veljavni Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. /2/93 s spremembami). Zato
pravne osnove niso usklajene s sedaj veljavnim Zakonom o lokalni samoupravi (Ur. l. št. 94/2007).
Prav tako odlok ni terminološko usklajen z veljavnim Odlokom o gospodarskih javnih službah v
Občini Ig iz leta 2012, kjer je med izbirnimi javnimi službami navedeno »plakatiranje in
obveščanje«. Odlok ni usklajen z določbami Zakona o volilni in referendumski kompaniji - ZVRK,
Ur. l. št. 41/2007. Na novo je treba opredeliti kazenske določbe omenjenega odloka.
3.13. Mnenje
Primerjava občinskih in pravnih podlag na področju izvajanja gospodarskih javnih služb
nadzorovane osebe je pokazala več neskladnosti med občinskimi pravnimi podlagami na
horizontalni ravni, ter nekatere neskladnosti z državnimi pravnimi podlagami na vertikalni ravni.
Odziv občine Ig:
Uskladili bomo občinske pravne podlage, ki so povezane z delovanjem režijskega obrata in pri tem
upoštevali ustrezne državne pravne podlage.

4. Pokopališka in pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč
4.1. Uporabljene pravne podlage, dokumenti in informacije

▪
▪
▪
▪

Statut Občine Ig (Ur. list RS št. 39/2016);
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016),
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/2009),
Zakon o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15-ZUUJFO)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo , 14/13-popr.,
101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07,
61/08/ 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO).
Poslovnik občinskega sveta Občine Ig (Ur. list RS, št. 39/16).
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11).
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ig (Url. RS, št. 24/12).
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16).

4.2. Splošno
15.10.2016 je stopil v veljavo novi Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (v nadaljevanju
ZPP Dej), ki sistemsko ureja nov pristop pri opravljanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, saj je
bil zakon iz leta 1984 zastarel in nekatere njegove rešitve niso več ustrezale. Pomanjkljiv in zastarel
zakon se je razlagal različno, kar je ob odsotnosti nadzora povzročilo različne ureditve teh
dejavnosti po občinah. Novi zakon zagotavljanja pieteto do pokojnikov, varovanja zdravja pred
nalezljivimi boleznimi, prosti izbiri mesta pokopa, enakopravne obravnave izvajalcev pogrebnih
storitev in drugih izvajalcev, kot so kamnoseki, vrtnarji ipd. na pokopališču ter načelu učinkovitega
nadzora, ki ga do sedaj ni bilo. Pokopališka dejavnost je po novem zakonu občinska javna služba.
Jasno je določena ločnica med izvajanjem javne službe in tržno dejavnostjo.
V skoraj polovici slovenskih občin, torej v 44,5 % od skupno 94 občin, se je pokopališka in
pogrebna dejavnost vsaj občasno že opravljala kot tržna dejavnost (podatki Računskega sodišča
RS). Zaradi navedenega menimo, da nova ureditev ne bo bistveno vplivala na izvajanje tovrstnih
storitev.
ZPP Dej v 63. čl. nalaga obveznosti občinam in sicer:
▪ Občine zagotovijo izvajanje 24-urne dežurne službe in pokopališko dejavnost v skladu
zakonom najpozneje v enem letu od uveljavitve zakona (do 15.10.2017). Občina, ki ni lastnik
pokopališča ali nima urejene razpolagalne pravice, za upravljanje pokopališča uporablja
določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zagotovi izvajanje pokopališke
dejavnosti v skladu s 27. členom (določitev upravljavca pokopališč) zakona najpozneje v
desetih letih od uveljavitve tega zakona.
▪ Koncesijske pogodbe za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, sklenjene pred
uveljavitvijo novega zakona, se uskladijo zakonom v enem letu od njegove uveljavitve (do
15.10.2017).
▪ Občine sprejmejo odloke po tem zakonu najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona
(do 15.10.2017).
Torej mora vsaka občina v roku enega leta z odlokom predpisati pokopališki red, v katerem
podrobno določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, pravice in obveznosti izvajalcev ter
uporabnikov in enoten cenik uporabe pokopališča.
Metodologijo za oblikovanje cen pogrebnih storitev gospodarske javne službe z uredbo določi
Vlada RS, višino grobnine pa mora določiti občina. Te cene morajo odražati dejanske stroške.
58 od 39

Na ravni EU ni zavezujočih predpisov, ki bi državam članicam nalagali zahteve po ureditvi na
področju pogrebne in pokopališke dejavnosti. Prav tako je zelo težko primerjati zakonodajo držav
članic na tem področju, saj vsaka ureja to dejavnost v skladu s svojo tradicijo in krajevnimi običaji.
Večinoma je upravljanje pokopališč v pristojnosti lokalnih skupnosti, izvajanje pogrebnih
dejavnosti je različno – npr. v Italiji občine podeljujejo koncesije za določeno obdobje, v Avstriji
morajo imeti izvajalci ustrezno obrtno dovoljenje, na Hrvaškem morajo izpolnjevati določene
pogoje za izvajanje pogrebne dejavnosti, ki so jo letos liberalizirali. Slovenija se v tej zvezi torej
približuje avstrijskemu in hrvaškemu modelu.
V Poslovnem registru Slovenije je vpisanih 67 poslovnih subjektov, ki imajo registrirano
opravljanje pogrebno-pokopališke dejavnosti. Navedene dejavnosti naj bi se po podatkih s terena
izvajale tudi v 33-ih komunalnih podjetjih v okviru obvezne gospodarske javne službe.
Prav tako ZPPD zahteva enakopravno obravnavo kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev
storitev na pokopališču.
Upravljanje s pokopališči, ki je v pristojnosti občin, obsega poleg skrbi za urejenost pokopališča,
izvajanja investicij in investicijskega vzdrževanja, vodenja evidenc ter izdajanja soglasij in mnenj v
zvezi s posegi na območjih pokopališč tudi način oddaje grobov v najem. Postopke in način
oddajanja grobov v najem mora tako v pokopališkem redu podrobneje predpisati občina.
Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na njenem območju ter nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov, sprejetih na podlagi predloga zakona, izvajajo občinske inšpekcije.
Po 9.čl. ZFO-1 občina lahko predpiše občinsko takso za:
▪
uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
▪
oglaševanje na javnih mestih;
▪
parkiranje na javnih površinah;
▪
uporabo javnega prostora za kampiranje in
▪
druge zadeve, če tako določa zakon.
Občinsko takso predpiše občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter zavezance za plačilo takse. Višina takse se ne
določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu ali dejanskem dohodku. Občina ne sme zahtevati plačila občinske takse za
dejavnosti, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.

Na območju Občine Ig so naslednja pokopališča:
▪ pokopališče Ig: za območja naselij Ig, Iška vas, Iška, Iška Loka, Matena, Dobravica,
Kremenica, Sarsko, Kot, Staje, Gornji Ig, Pijava Gorica,
▪ pokopališče Tomišelj: za območja naselij Tomišelj, Vrbljene, Strahomer, Brest,
▪ pokopališče Golo: za območja naselij Golo, Škrilje, Selnik,
▪ pokopališče Kurešček: za območja naselij Zapotok, Visoko, Rogatec nad Želimljami.
Mrliške vežice imajo naslednja pokopališča: Ig, Tomišelj in Golo.
Na pokopališčih v Občini Ig so naslednje zvrsti grobov:
▪ enojni grob,
▪ dvojni grob,
▪ trojni grob,
▪ žarni grob in
▪ grobišča.
Na posameznem pokopališču se pokopavajo umrli, ki spadajo v določeni pokopališki okoliš in
najemniki grobov oziroma njihovi svojci. Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško
vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo k pokopališču.
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Vsako pokopališče ima pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke
oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter
oznako groba. Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta skrbi izvajalec javne službe- Občina Ig.
Prostore za grobove daje v najem Občina Ig v dogovoru z izvajalcem. Najemna pogodba je
sklenjena v pisni obliki ter v skladu s odlokom.
Najemna pogodba določa:
▪ osebo najemnega razmerja,
▪ čas najema oziroma uporabe groba,
▪ vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
▪ višino najemnine in način plačevanja,
▪ obveznosti najemodajalca glede urejanja grobov,
▪ ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti iz pogodbe.
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za dobo 10 let, na kar se lahko po poteku mirovalne
dobe pogodba lahko podaljša.
Najemodajalec na podlagi pisnega obvestila izvajalca javne službe razveljavi sklenjeno najemno
pogodbo v naslednjih primerih:
▪ če najemnik grobnega prostora, po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo
leto,
▪ če najemnik ne vzdržuje groba, kljub posebnemu opozorilu,
▪ ob opustitvi pokopališča,
▪ kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po ceniku, ki ga v obliki sklepa sprejme občinski
svet. Cene storitev, ki niso predmet gospodarske javne službe določa izvajalec sam, vendar morajo
biti tržno primerljive.
Prihodki iz naslova najemnin za grobove v višini 70% so namenjeni za pokritje stroškov rednega
vzdrževanja pokopališč in spremljajočih objektov, preostanek sredstev v višini 30% pa za
investicijsko dejavnost. Cene za najemnine grobov se določajo enkrat letno do konca februarja.
Duhovniki, redovniki in redovnice imajo pravico biti pokopani brez plačila najemnine.
Javno službo opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanje pokopališč v Občini Ig
opravlja izvajalec javne službe (koncesionar – pravna oseba ali samostojni podjetnik) izbran na
podlagi javnega razpisa. Za urejanje okolice in mrliških treh vežic ima občina Ig sklenjene tri
podjeme pogodbe z fizičnimi osebami.
Občinski svet je na 8. redni seji dne 23.12.2015 sprejel sklep o določitvi cen najemna grobnih mest
in mrliških vežic v občini Ig, ki je bil objavljen v glasilu Mostiščar in se uporablja od 01.01.2016
dalje do sprememb.
Tabela 1: Določitve cene za pokopališča po vrstah grobnega mesta
VRSTA GROBNEGA MESTA
ENOJNI
DVOJNI
TROJNI
ŽARNI

POKOPALIŠČA
GOLO,IG, TOMIŠELJ
POKOPALIŠČE KUREŠČEK
23,00
20,00
46,00
40,00
69,00
60,00
15,50
12,50
60 od 39

Cene so v EUR z DDV.

S sklepom je določena tudi cena najema mrliških vežic na pokopališčih Ig, Tomišelj in Golo
enotno za vse in sicer 85,00 brez DDV.
Iz pridobljene dokumentacije je razvidna poraba proračunskih sredstev in pridobljeni prihodki v letu
2015 in 2016 za vsako pokopališče posebej:
POKOPALIŠČE KUREŠČEK:
Tabela 2: Prihodki in Odhodki za pokopališče Kurešček v letih 2015-2016
ODHODKI
KONTO

OPIS KONTA

2015

402902

STROŠKI PODJEMNA POGODBA

665,16

665,16

402510

STROŠKI VZDRŽEVANJA

525,00

0,00

420600

NAKUP ZEMLJIŠČ

0,00

15.540,00

402099

DRUGI STROŠKI

0,00

12,69

3.205,16

18.233,85

SKUPAJ STROŠKI

2016

PRIHODKI
KONTO

OPIS KONTA

710304

PRIHODKI OD NAJEMNIN

2015

2016

675,00

769,07

POKOPALIŠČE GOLO:
Tabela 3: Prihodki in Odhodki za pokopališče Golo v letih 2015-2016
ODHODKI
KONTO

OPIS KONTA

402902

STROŠKI PODJEMNA POGODBA

402001

ČISTILNI MATERIAL

402203
402200

2015

2016
2.217,12

2.217,12

95,44

0,00

VODA IN KOMUNALA

288,38

274,12

ELEKTRIKA

224,65

225,89

402510

STROŠKI VZDRŽEVANJA

975,00

0,00

402204

ODVOZ SMETI

504,23

492,18

420299

NAKUP OPREME

0,00

764,00

402099

DRUGI STROŠKI

0,00

12,69

4.304,82

3.986,00

SKUPAJ STROŠKI
PRIHODKI
KONTO

OPIS KONTA

710304

PRIHODKI OD NAJEMNIN

2015
2.283,74

2016
2.664,83

710301

PRIHODKI OD NAJEMNIN

510,00

765,00

2.793,74

5.445,83

POKOPALIŠČE TOMIŠELJ:
Tabela 4: Prihodki in Odhodki za pokopališče Tomišelj v letih 2015-2016
ODHODKI
KONTO

OPIS KONTA

402902

STROŠKI PODJEMNA POGODBA

402099

DRUGI STR. MATERIALA

402203

2015

2016
2926,68

2926,68

0

197,18

VODA IN KOMUNALA

125,62

191,71

402200

ELEKTRIKA

351,43

322,84

402510

STROŠKI VZDRŽEVANJA

1068,53

3277,81
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402204

ODVOZ SMETI

1008,51

984,37

SKUPAJ STROŠKI

5.480,77

7.900,59

PRIHODKI
KONTO

OPIS KONTA

710304

PRIHODKI OD NAJEMNIN

710301

PRIHODKI OD NAJEMNIN

2015

SKUPAJ PRIHODKI

2016

5.515,48

6.440,78

425,00

1.360,00

5.940,48

9.816,78

POKOPALIŠČE IG:
Tabela 5: Prihodki in Odhodki za pokopališče Ig v letih 2015-2016
ODHODKI
KONTO

OPIS KONTA

2015

2016

402902

STROŠKI PODJEMNA POGODBA

3.257,76

3.257,76

402099

DRUGI STR. MATERIALA

233,30

689,58

402203

VODA IN KOMUNALA

127,22

166,76

402200

ELEKTRIKA

329,20

318,23

402510

STROŠKI VZDRŽEVANJA

8.640,74

948,50

402204

ODVOZ SMETI

2.663,55

2.978,04

402402

REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

2.810,00

4.613,88

420299

NAKUP OPREME

1.880,21

780,40

SKUPAJ STROŠKI

19.941,98

13.753,15

KONTO

OPIS KONTA

2015

2016

710304

PRIHODKI OD NAJEMNIN

13.793,86

16.240,71

710301

PRIHODKI OD NAJEMNIN

1.530,00

3.400,00

15.323,86

21.656,71

PRIHODKI

SKUPAJ PRIHODKI

V okviru nadzora smo vzorčno pregledali pokopališče Tomišelj in nadzorovano osebo zaprosili za
dodatno dokumentacijo in pojasnila:
▪ število sklenjenih najemnih pogodb za najem grobov po vrstah grobov za pokopališče Tomišelj
in število izdanih računov za najem po vrstah
▪ sklenjeno podjemno pogodbo s skrbnico za pokopališče Tomišelj
▪ odprte postavke na dan 31.12.2015
▪ odprte postavke na dan 31.12.2016
▪ seznam generiranih položnic
Odgovor nadzorovane osebe:
Občina Ig za najem grobov še nima pravne podlage za sklenitev najemnih pogodb za pokopališče
Tomišelj, saj je pokopališče na zemljišču Župnije Tomišelj. Parcelni številki sta: 302 in 303/1 k. o.
Tomišelj.
V letu 2018 smo po menjavi vodstva v Župniji Ig pričeli s pogovori z gospodom župnikom na Igu, da
področje pokopališč celostno uredimo z najemno pogodbo med Občino Ig in Župnijo Ig, Župnijo
Tomišelj in Župnijo Golo.
Ker so vse tri župnije po novem v upravljanju Nadškofije Ljubljana, se že pripravlja krovna
najemna pogodba za zemljišča. Na podlagi te pogodbe bomo sklepali najemne pogodbe za
posamezno grobno mesto, v načrtu imamo podpis še v letošnjem letu.
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Število najemov novih grobnih mest v letu 2015;
-žarni grob - 2
- enojni grob - 2
- dvojni - 0
- trojni - 0
Število najemov novih grobnih mest v letu 2016;
- žarni - 0
- enojni - 1
- dvojni - 0
- trojni - 0
Tabela 6: Izdani računi za posamezno grobno mesto za leto 2015 - Tomišelj
ENOJNI GROB
129
DVOJNI GROB
80
TROJNI GROB
9
ŽARNI GROB
2
Tabela št. 7: Izdani računi za posamezno grobno mesto za leto 2016 - Tomišelj
ENOJNI GROB
130
DVOJNI GROB
80
TROJNI GROB
8
ŽARNI GROB
2
Občina Ig je imela sklenjeno pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev za
delo na pokopališču Tomišelj za leto 2015 in 2016 in sicer za naslednje naloge:
▪ skrb za vzdrževanje, red in čistočo na pokopališču Tomišelj in v njegovi neposredni okolici
▪ skrb za ažurno vodenje najemnikov grobnih mest na pokopališču in posredovaje ustreznih
obrazcev na občino Ig
▪ skrb za pravilno postavitev novih ali obnovo starih nagrobnih spomenikov, skladno Odlokom
o pokopališkem redu občine Ig
▪ sodelovanje s pogrebno službo za ureditev pogrebne slovesnosti
▪ čiščenje in razvrščanje odpadkov na pokopališču
▪ redno obveščanje izvajalcev podjetje Snaga o potrebi po odvozu posameznih odpadkov
▪ redno obveščanje predstavnika občine Ig za dodatne komunalne storitve
▪ ostala dela in naloge po naročili delodajalca
V 4. čl. pogodbe je določeno predvideno število 29 ur / mesec, urna postavka za delo pa znaša 4,5
eur/uro. Upravičenec po pogodbi prejme plačilo 20 dni po opravljenem delu oziroma številu
opravljenih ur. Upravičenec je dolžan poročati občini število opravljenih ur v mesecu, ki je podlaga
za izplačilo dohodka.
Vir : Podpisana pogodba za l. 2015 in 2016

4.3 Ugotovitve
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1. Občina Ig nima pravne podlage za sklenitev najemnih pogodb z najemniki grobov za pokopališče
Tomišelj, saj je zemljišče v lasti Župnije Tomišelj s katero pa Občina Ig še nima sklenjene
pogodbe. Občina Ig je kljub temu izdajala račune za najeme grobov v letih 2015 in 2016.
Odziv občine Ig:
Občina Ig je v preteklosti že skušala urediti najemno pogodbo z lastnikom zemljišča - Župnijo
Ig, Župnijo Golo in Župnijo Tomišelj, vendar neuspešno. Pogovori in usklajevanje so stekli
konec preteklega leta, priprava pogodbe pa je tudi v zaključni fazi.
2. Občina Ig nima načrtov pokopališč niti ne pokopališkega katastra.
Odziv občine Ig:
Občina Ig ima načrt pokopališč in pokopališki kataster, voden v posebni tabeli ter PISO
aplikaciji.
3. Občina Ig mora izvesti javni razpis za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter izbrati
koncesionarja, katerega v nadzoru nismo zasledili.
4. Na podlagi pridobljene dokumentacije ima Občina Ig glede na število izdanih računov za
posamezno grobno mesto in na podlagi določene cene v letih 2015 in 2016 napačno evidentirane
prihodke.
Tabela 8: Izračun evidentiranih položnic na podlagi števila izdanih računov za posamezno grobno
mesto in na podlagi sprejete cene za leto 2016 Tomišelj
VRSTA

ŠT. IZDANIH RAČUNOV

CENA

VREDNOST

ENOJNI GROB

130

18,85

2.450,50

DVOJNI GROB

80

37,705

3.016,40

TROJNI GROB

8

56,56

452,48

ŽARNI GROB

2

12,705

25,41

SKUPAJ

5.944,79

Iz tabele je razvidno, da ima Občina Ig na podlagi določene cene za l. 2016 5.944,79€ brez DDVja izdanih in evidentiranih položnic za pokopališče Tomišelj v letu 2016.
Tabela 9: Izračun prihodkov na podlagi števila izdanih računov za posamezno grobno mesto in
na podlagi sprejete cene za leto 2016 Tomišelj
stanje na dan 31.12.2015 z ddv
1.573,22
izdane položnice brez ddv za l. 2016
22%
položnice z ddv za l. 2016
stanje na dan 31.12.2016 z ddv

5.944,79
1.307,85
7.252,64
711,29
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plačano v letu 2016 z ddv
brez ddv plačano v letu

8.114,57
6.651,29

kartica prihodkov za leto 2016

6.440,78

Iz tabele je razvidno, da bi morala Občina Ig imeti glede na število izdanih računov in na podlagi
določene cene za l. 2016 6.651,29€ prihodkov, evidentiranih pa ima 6.440,78€. Razlika se nanaša
na odpise v letu 2016. Višina izkazanih prihodkov je pravilna.
5. V 4.čl. sklenjene pogodbe za opravljanje del je določeno, da se upravičencu izplača dohodek za
opravljeno delo po prejemu poročila o opravljenem delu oziroma številu opravljenih ur. NO je
ugotovil, da Občina nima poročil o opravljenem delu in da se izplačuje vsak mesec enaka višina
dohodka upravičencu ne glede na število opravljenih ur dela.

Odziv občine Ig:
Občina Ig je najmanj 3 x tedensko v kontaktu s posamezno upravljavko pokopališča, kjer se
sproti usklajujejo potrebna manjša opravila, naročila materiala in drugo. Tako je občina preko
uradnih zaznamkov dobivala mesečno poročilo o opravljenem delu, vrstah opravljenih nalogah
in urah.
V januarju leta 2018 smo pripravili poseben obrazec za vse upravljavke pokopališč, na katerega
se vpisuje po vrstah opravljenega dela, število opravljenih ur. Zneski se mesečno izplačujejo
enako, glede na letni obseg opravljenega dela za posamezno pokopališče.
5. PLAKETIRANJE
Občinski svet je na 13. redni seji dne 18.10.2000 sprejel odlok o plakatiranju in oglaševanju, ki
ureja plakatna mesta, vrste plakatov in transparentov. Na območju občine Ig lahko postavljajo
objekte in naprave za plakatiranje, ter jih tudi vzdržujejo fizične osebe ali organizacije, če imajo
soglasje občinske uprave. Vsaka oseba mora skleniti pogodbo z občino IG ter plačati ustrezno
takso. Pred sklenitvijo pogodbe mora predhodno predložiti dokazilo o razpolaganju z zemljiščem in
podatke o velikosti reklamnega sredstva ter dokazilo o plačilu komunalne takse. Društva lahko
uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar vse določbe glede vzdrževanje in reda pa velja za njih
tudi vse določbe iz odloka.
Lepljenje in nameščanje ter odstranjevanje plakatov lahko izvaja občina Ig v lastni režiji, zunanji
izvajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo, organizatorji prireditev oz. oglaševalci ter fizične osebe z
dovoljenji. Vse to je dovoljeno le na plakatnih mestih, ki jih določijo vaške skupnosti. Na izložbena
okna pa le z dovoljenjem lastnika ali upravljalca. Nameščajo se plakati, ki so ožigosani in označeni
z datumi. Novi plakati ne smejo prekrivati že nalepljene plakate pred potekom roka za njegovo
odstranitev. Prepoved plakatiranja je na avtobusnih postajališčih, drevesih, ograjah in spomeniških
varovanih objektih.
V predvolilnem obdobju občina brezplačno zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje
plakatirana mesta in v tem času morajo ostale osebe odstopiti uporabo za izpadli dohodek ma
občina povrne stroške.
Občina je dolžna v 60 dneh pred glasovanjem objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni. Organizator volilne kampanje lahko
65 od 39

začne uporabljati plakatna mesta kadar koli to želi, če je zakupil, plačal takso ali so mu bila
plakatna mesta dana brezplačno. Ta mesta se ne smejo dodeliti drugim organizatorjem volilne
kampanje.
Organizacije in skupnosti s sedežem v občini Ig, ki opravljajo turistično, kulturno, športno ali
humanitarno dejavnost so oproščene plačila objavljanja oglasov in transparentov. Ravno tako so
oproščene objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali ter vzgoja in izobraževanje.
Vse napačne nameščene ali nalepljene objave v nasprotju z odlokom se lahko odstranijo in stroške
nosijo odgovorne osebe oglaševanja.
Višina in način plačila taks je določena z občinskim odlokom o komunalnih taksah.
Občinski svet določi vrednost točke na svoji redni seji in je nato uradno objavljen v uradnem listu
za leto:
2015 3. redna seja z dne 18.12.2014 objava Ur.l. 5/2015 z dne 23.1.2015
2016 8. redni seji z dne 23.12.2015 objava Ur.l. 106/15 z dne 30.12.2015
LETO

TAKSA
2015
2016

0,35 €
0,45 €

Ugotovitev
Na področju dejavnosti plaketiranja je poslovanje minimalno. Pri pregledu nismo ugotovili
nepravilnosti.

5.

Oskrba z vodo

5.1. Cena vode in kalkulacija
Cena vode je bila v letu 2016 v Občini Ig določena na podlagi Sklepa občinskega sveta in je
sestavljena iz vodarine (0,2136 EUR/m3), vodnega povračila, priključne moči, števnine ter
vzdrževalnine. Na te cene se obračuna še 9,5% DDV.
Števnina in vzdrževalnina so namenska sredstva. Neporabljena sredstva se v proračunu prenašajo iz
leta v leto.
Omrežnina je tisti del cene, ki pri vodovodnih in kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih
zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Omrežnina se izračuna tako, da se
seštejejo letni stroški:
▪ za nadomestitve vrednosti infrastrukture (amortizacija) in vodovodnih priključkov,
▪ zavarovanja infrastrukture in odškodnin zaradi infrastrukture (služnost, kmetijska dejavnost
zaradi omejitev vodovarstvenih pasov),
▪ obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe
s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
▪ nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom
vodovarstvenega režima,
66 od 39

▪

plačila za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ter se razdelijo glede na število in
velikost vodomerov ter s tem obremenijo vsakega uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz.
poslovnem objektu glede na velikost vodomera oz. priključka.

V nadaljevanju poročila je iz tabele razvidna poraba vzdrževalnine in števnine v letu 2016. Po
novem izračunu cene sta ti dve postavki vključeni v omrežnino.
Postavi se vprašanje, kaj je potrebno narediti z neporabljenim zneskom vzdrževalnine in števnine?
Pravilni bi bil poračun; vračilo razlike uporabnikom med plačanim zneskom posameznega
uporabnika in kaj (kdaj in koliko) je bilo za plačano storitev narejeno. Vendar je takšna rešitev zelo
težko izvedljiva oziroma lahko rečemo tudi neizvedljiva.
Obrazložitev občine Ig:
V rebalansu proračuna za leto 2018, ki ga je Občinski svet sprejel na svoji 29. seji, 29.6.2018, so
neporabljena sredstva vzdrževalnine vključena v investicije.

načrtovan znesek v
proračunu

realizacija

razlika

Vzdrževalnina

241.664

77.048

164.616

Števnina

233.762

28.012

205.750

Ugotovitev
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Kalkulacija cena vode v letu 2016 še ni bila izračunana na podlagi Elaborata o oblikovanju cene
oskrbe s pitno vodo v Občini Ig, ki bi temeljila na izhodiščih Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja (Ur. l . RS št. 87/12, 109/12) - v
nadaljevanju Uredba MEDO.
Nov cenik, ki je bil oblikovan na podlagi Elaborata o oblikovanju cen, je Občinski svet Občine Ig
potrdil na 19. redni seji, dne 12.4.2017.
Ker je bila spremembe cene v letu 2017 smo razširili nadzor še v leto 2017 in sicer na področju
pravilnosti izkazanih postavk na računu.
Pri postavki okoljske dajatve je bilo ugotovljeno, da je znesek na položnici izkazan napačno.
Pravilni znesek je 0,5283/m3, na mesečnem računu pa je uporabniku vode zaračunan znesek v višini
0,5366.
Pri obračunu vode za mesec maj 2018 bodo napako odpravili.

6.

Računovodsko obravnavanje izvajanja gospodarskih javnih služb

6.1. Pravila za poročanje režijskih obratov
Občine morajo pri prikazovanju izvajanja gospodarskih javnih služb v okviru režijskega obrata
upoštevati posebna pravila računovodskega spremljanja poslovnih dogodkov režijskega obrata, ki
temeljijo na naslednjih pravnih podlagah:
Poleg zakonskih določb, ki smo jih navajali v prejšnjem poglavju, se v ZGJS pojavlja posebno VII.
poglavje povezano računovodstvom izvajalcev gospodarskih javnih služb (66. člen ZGJS) v
katerem je navedeno, da "režijski obrat ločeno vodi računovodsko evidenco, ki omogoča obračun
stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe" ter da se "dotacije in
subvencije iz proračuna štejejo za prihodek oseb iz prejšnjega odstavka".
Na področje računovodskega spremljanja poslovanja režijskih obratov posega tudi Zakon o
računovodstvu (Uradni listi RS, št. 23/99 in 30/02, 114/06), ki v 9. členu določa, da morajo pravne
osebe (za katere se zakon uporablja; torej tudi lokalne skupnosti) »zagotavljati ločeno spremljanje
poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne
službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu.« Zakon o računovodstvu (v 15. členu) določa tudi, da se prihodki in odhodki uporabnikov
enotnega kontnega načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane
realizacije) ter da lahko minister, pristojen za finance, za uporabnike enotnega kontnega načrta, ki
pridobivajo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in drugih ne proračunskih virov,
določi, da se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi
Evidentiranje prihodkov in odhodkov režijskih obratov podrobneje ureja 18. člen Pravilnika o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.
134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17). V tem členu je
določeno, da »režijski obrati iz 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) evidenčno ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke na način, ki je določen
za določene uporabnike enotnega kontnega načrta« (to je po načelu nastanka poslovnega dogodka).
Znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne službe iz sredstev javnih financ, predstavlja
razlika med odhodki ter prihodki doseženimi z opravljanjem javne službe. Na podlagi teh evidenc
sestavijo računovodske izkaze oziroma poročila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
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6.2. Prikazovanje poslovanja izvajanja GJS v Občini Ig
V Občini Ig sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov za režijski obrat na podlagi podatkov o
prihodkih in odhodkih izkazanih za kontih skupine 76 in 46. To pomeni, da so za potrebe tega izkaza
prihodki in odhodki prikazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar je v skladu z Pravilnikom
o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. v izkazu prihodkov
in odhodkov za potrebe zaključnega računa občine, pa se te kategorije obravnavajo po načelu
denarnih tokov.
Prihodki režijskega obrata zajemajo prihodke iz prodaje proizvodov in storitev, ki so v letu 2016
znašali 478.354 EUR. Ti prihodki predstavljajo obračunane in zaračunane zneske porabljene vode in
grobnine.
Med prihodki od financiranja je izkazanih za 570.887 EUR prihodkov, ki predstavlja kritje presežka
odhodkov nad prihodki. Znesek izhaja iz občinskega proračuna.
Odhodki režijskega obrata predstavljajo večinoma neposredne stroške izvajanja dejavnosti in so
knjiženi na kontih skupine 46. V poslovnih knjigah so ločeni po posameznih vsebinskih kontih,
medtem ko so v izkazu režijskega obrata prikazani kot stroški materiala, stroški storitev, stroški dela
in kot stroški amortizacije (predpisan obrazec izkaza prihodkov in odhodkov režijskih obratov). Med
stroški materiala se pojavljajo stroški električne energije, goriva in drugih materialov, potrebnih za
vzdrževanje. Med stroški storitev pa so večinoma stroški vzdrževanja, ki jih opravljajo različni
poslovni subjekti.
Stroški dela so v neposrednem znesku povezani le s plačo oseb, ki izvajajo javna dela (plača,
vključno s prispevki, potnimi stroški, prehrano in regresom), medtem ko se ostali stroški izračunani
posredno kot stroški uprave in se delijo po deležih v razmerju 50:50 (vodovod, kanal). V letu 2017
so se začeli stroški evidentirati bolj natančno, saj so pravilno evidentirani stroški tudi osnova za
pravilno pripravo elaborata cen. Po sprejetem sklep v letu 2017 se del skupnih stroškov deli v
razmerju 28:72 (odvajanje: vodovod).
V računovodstvu občine imajo opredeljena tudi stroškovna mesta, ki se v osnovi uporabljajo za
potrebe obračuna DDV. Občina Ig je namreč davčni zavezanec, saj opravlja tudi dejavnosti, ki se po
Zakonu o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, 13/11 – UPB3, 18/11) obravnavajo kot obdavčljiv
promet z DDV. Za pravilno vodenje se upoštevajo tudi ustrezna stroškovna mesta: SM 0 - dejavnost
organa lokalne samouprave
- SM 3 – skupno (knjižene plače zaposlenih in stroški, katerih se ne da točno razdeliti med
vodovod in odvajanje odpadnih vod.
- SM 31 – knjiženi prihodki in odhodki oskrbe z vodo glede na vodovodno omrežje
- SM 32 – knjiženi prihodki in odhodki odvajanja odpadnih vod glede na omrežje
- SM 9 – pokopališka dejavnost,
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6.3 Ugotovitve
Računovodsko spremljanje posameznih gospodarskih javnih služb ter tržnih dejavnosti sicer za
občine, kot druge uporabnike enotnega kontnega načrta ni obvezujoče. Po Pravilniku 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 in 104/11) je občina
obvezna poročati le o poslovanju režijskega obrata kot ene organizacijske enote. Vendar za potrebe
izračunavanja in preverjanja cen GJS individualne rabe, je potrebno zagotoviti podatke o ločenih
prihodkih in odhodkih po posameznih dejavnostih GJS ter tudi o tržnih dejavnostih, ki se lahko
prepletajo z izvajanjem GJS. V 5. členu Uredbe MEDO najdemo določbo da se »prihodki in odhodki
posameznih javnih služb evidentirajo ločeno v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi«.
Samo na tak način lahko izvajalec izračuna obračunsko ceno opravljenih storitev (po kalkulacijo), ki
jo mora vsako leto primerjati s potrjeno ceno.
V Občini Ig imajo vodeno evidentiranje prihodkov in odhodkov na način, ki omogoča pregled po
posameznih dejavnostih. V spodnji tabeli je razdeljen izkaz prihodkov in odhodkov RO po
dejavnostih: vodarina, odvajanje odpadnih vod in pokopališka dejavnost.

konto
460000
461000
462000
465000
46400

vodarina
kanal
pokopališča SKUPAJ
stroški materiala 214.311,77
5.030,90
1.703,42 221.046,09
stroški storitev
178.381,25
85.233,76
15.245,41 278.860,42
amortizacija
180.097,29 114.784,50
0,00 294.881,79
drugi stroški
141.364,39
0,00
0,00 141.364,39
stroški dela
52.011,30
52.011,37
9.066,72 113.089,39
skupaj stroški
766.166,00 205.049,16
26.015,55 1.049.242,08
760004 vodarina
82.211,27
82.211,27
760006 priključna moč
153.625,34
0,00
153.625,34
vzdrževalnina7600007 namenski
120.460,72
0,00
120.460,72
štavčnina 7600008 namenski
48.500,84
0,00
48.500,84
kanalizacija7600005 omrežnina
0,00
46.989,03
46.989,03
760009 pokoplaišča
26.566,36
skupaj prihodki
404.798,17
46.989,03
26.566,36 478.353,56
0,00
RAZLIKA R7-R4
-361.367,83 -158.060,13
550,81 -570.888,52

Opomba: Znesek amortizacije je povezan z infrastrukturo za izvajanje oskrbe z vodo, ki jo ima občina izkazano v svojih
knjigah.

7. ZAKLJUČNO MNENJE IN PRIPOROČILA
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Občina Ig samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z
Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom. Pri tem mora občina na celotnem področju
poslovanja uresničevati najvišje standarde etike in integritete ter druga zakonska in podzakonska
določila etike, integritete in preprečevanja korupcije.
Cilji nadzora so bili:
▪ preveritev horizontalne usklajenosti občinskih pravnih podlag ter njihova vertikalna usklajenost
z državnimi zakonskimi podlagami,
▪ preveriti zakonitost in smotrnost porabe proračunskih sredstev za plakatiranje in obveščanje,
urejanje pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti,
▪ skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leta za katera se opravlja nadzor,
▪ popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov ter transparentnost poslovanja
▪ računovodsko spremljanje prihodkov in odhodkov.
Cilji nadzora so bili po večini uresničeni.
Občina Ig je v času nadzora posredovala vse zahtevane podatke in odgovore ter omogočila vpogled
v listine, ki so bile potrebne za presojo in izvedbo nadzora. Občina Ig je 20.6.2018 podala odzivno
poročilo na Predlog poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru.
Zaključno mnenje:
Nadzorni odbor je ugotovil, da Občina Ig v nadzorovanem obdobju nima usklajenih pravnih podlag,
ki so povezane z delovanjem režijskega obrata. Pri izplačilu dohodka na podlagi podjemnih pogodb,
je potrebno več kontrole pri pravilnosti višine izplačanega zneska. Za (nadaljnjo) zagotovitev
gospodarnega in učinkovitega poslovanja priporočamo:
Priporočila v zvezi s predmetnim nadzorom:
Priporočilo 1
Občina Ig naj v najkrajšem možnem času uskladi občinske pravne podlage, ki so povezane z
delovanjem režijskega obrata in pri tem upošteva tudi ustrezne državne pravne podlage.
Priporočilo 2
Občina Ig naj v najkrajšem možnem času uredi pravno podlago za zaračunavanje najemnin grobov
ter kataster grobišč.
Priporočilo 3
Občina Ig mora vzpostaviti notranjo kontrolo, ki bo omogočala pravilno izplačilo dohodkov, ki se
izplačujejo na podlagi podpisane podjemne pogodbe.
9

ZAKLJUČEK

V skladu z 29. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Ig (Uradne objave, številka 6,
november 2016) se poročilo posreduje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 47. člena Statuta Občine Ig so nadzorovane
osebe dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge Nadzornega odbora. Občinski svet, župan
in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila Nadzornega
odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge Nadzornega odbora.
V skladu s 30. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig sta Nadzorni odbor Občine Ig in
občinska uprava dolžna objaviti poročilo s priporočili in predlogi na spletni strani občine.
71 od 39

Petra Krajzel, predsednica

dr. Anton Dvoršek, namestnik predsednice

Mag. Irena Kumše, članica

Nataša Pangerc, članica

dr. Simon Starček, član
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