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1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in 
spremembe makroekonomskih gibanj med letom 

 

Proračun Občine Ig za leto 2015 je bil sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Ig dne 
18.12.2014. Ker je bila v času priprave proračuna občine višina povprečnine še predmet 
pogajanj med Vlado RS in združenji občin, smo prihodke prvotno načrtovali 1,87% manj kot v 
letu 2014.  

 

Dne 06.02.2015 smo bili s strani Ministrstva za finance z dopisom  št.: 4101-3/2015/1 
seznanjeni z višino primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015. To je bil 
tudi eden izmed razlogov za pripravo Odloka o rebalansu proračuna št.1 za leto 2015, ki je bil 
sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta dne 23.06.2015. Z rebalansom je prišlo tudi do 
uskladitve nekaterih prvotno načrtovanih prihodkov – znižali smo prvotno načrtovane prihodke 
iz naslova komunalnih prispevkov, vključili dodatne prihodke iz naslova sredstev po ZFO 1 – 
21.člen in temu primerno povečali oziroma zmanjšali odhodkovno stran proračuna. 

 

Zaradi nižjih dejanskih kapitalskih prihodkov od prvotno načrtovanih, je bil dne  02.12.2015 na 
7.redni seji Občinskega sveta sprejet drugi rebalans proračuna.  

 

 

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, 
proračunskem primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo 
pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, 
presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem. 

 

Načrtovani prihodki veljavnega proračuna Občine Ig za leto 2015 (rebalans-2) so bili 
5.544.081,14 eur, kar je za 3,21% manj kot v letu 2014. Realizacija prihodkov je bila 
5.851.183,43 eur, kar je 1,38% manj kot v preteklem letu in več kot smo načrtovali v 
rebalansu-2.  

 

Odhodki proračuna so bili načrtovani v skupni višini 6.942.161,76 eur (rebalans-2), kar je 4,98 
% manj kot v preteklem letu. Realizacija odhodkov je bila 5.665.976,90 eur kar 81,61 % glede 
na načrtovane. Poudariti je potrebno, da poslovne dogodke knjižimo po načelu denarnega toka 
in tako realizacija ne odraža dejanske realizacije naših načrtov. Ker  je plačilni rok 30 dni od 
dneva prejema računa na občino to pomeni, da vsi računi, katere smo prejeli po 2.12.2015 
zapadejo v plačilo šele v letu 2016 in so tudi predmet proračuna 2016. 

 

Proračunski presežek znaša  185.206,53 (razlika med realiziranimi prihodki in realiziranimi 
odhodki). 

 

Na dan 31.12.2015 je bila občina zadolžena 2.582.649,89 eur. Dolg izhaja iz najetega 
kredita v letu 2010 za nakup parcele v okolici Centra Ig. V letu 2013 pa smo se zadolžili v višini 
2.987.545  eur za novogradnjo vrtca na Igu. Zadolženost občine na dan 31.12.2015 na 
prebivalca je znašala 369,74 eur. 
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1.3 Prihodki in drugi prejemki proračuna ter odhodki in drugi izdatki proračuna 

 

PRIHODKI 

 

Konto Opis
Indeks 

5:3

Indeks 

5:4

1 2 3 % 4 % 5 % 6 7

PRIHODKI 5.544.081,14 100,00 5.544.081,14 100,00 5.851.183,39 100,00 105,54 105,54

70 DAVČNI PRIHODKI 4.097.427,74 73,91 4.097.427,74 73,91 4.173.618,72 71,33 101,86 101,86

700 Davki na dohodek in dobiček 3.542.368,00 63,89 3.542.368,00 63,89 3.550.052,00 60,67 100,22 100,22

703 Davki na premoženje 356.849,08 6,44 356.849,08 6,44 394.076,72 6,73 110,43 110,43

704 Domači davki na blago in storitve 198.135,99 3,57 198.135,99 3,57 229.332,87 3,92 115,75 115,75

706 Drugi davki 74,67 0,00 74,67 0,00 157,13 0,00 210,43 210,43

71 NEDAVČNI PRIHODKI 912.221,15 16,45 912.221,15 16,45 1.043.654,99 17,84 114,41 114,41

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 178.831,02 3,23 178.831,02 3,23 187.891,69 3,21 105,07 105,07

711 Takse in pristojbine 6.477,50 0,12 6.477,50 0,12 6.508,86 0,11 100,48 100,48

712 Globe in druge denarne kazni 46.290,00 0,83 46.290,00 0,83 53.339,26 0,91 115,23 115,23

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 36.750,00 0,66 36.750,00 0,66 45.750,62 0,78 124,49 124,49

714 Drugi nedavčni prihodki 643.872,63 11,61 643.872,63 11,61 750.164,56 12,82 116,51 116,51

72 KAPITALSKI PRIHODKI 27.211,00 0,49 27.211,00 0,49 19.055,20 0,33 70,03 70,03

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev27.211,00 0,49 27.211,00 0,49 19.055,20 0,33 70,03 70,03

74 TRANSFERNI PRIHODKI 507.221,25 9,15 507.221,25 9,15 614.854,48 10,51 121,22 121,22

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 255.370,12 4,61 255.370,12 4,61 420.599,85 7,19 164,70 164,70

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije251.851,13 4,54 251.851,13 4,54 194.254,63 3,32 77,13 77,13

Sprejeti proračun 

2015

Veljavni proračun 

2015
Realizacija 2015
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V letu 2015  so bili prihodki realizirani v višini 5.851.183,39 eur ali 105,54% kar je 
1,38% manj  v primerjavi z letom 2014. 

 

Davčni prihodki – skupina kontov 70 so znašali 85,95 % glede na načrtovane 
oziroma 4.173.618,72 eur, kar je 4,71% manj kot v preteklem letu. 

 

 davki na dohodek in dobiček so znašali 3.550.052 ali 100,2 % načrtovanih, glede na leto 
2014 pa 5,84 % manj, 

 davki na premoženje 394.076,72 eur ali 110,43 % načrtovanih, glede na leto 2014 pa 
19,78% več, 

 domači davki na blago in storitve so znašali 229.332,87 eur ali 115,75 % načrtovanih, 
glede na leto 2014 pa 18,33% manj 

 drugih davkov je bilo 157,13 eur. 

 

Nedavčni prihodki – skupina kontov 71 so bili realizirani v višini 1.043.654,99 eur, 
kar je  114,41 % glede na načrtovane v primerjavi z letom 2014 pa 6,83% manj. 

 

 Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (konti skupine 710) so 
znašali 178.831 eur. Od tega znašajo prihodki iz naslova presežka prihodkov nad 
odhodki, katerega je OŠ Ig v višini  47.051,22 eur tudi porabila za nove investicije, 
prihodki od obresti iz naslova vezanih sredstev pri poslovnih bankah in hranilnicah in 
drugi prihodki od obresti 9.444,34 eur (v primerjevi s preteklim letom kar 63,97% manj 
ob priblično enaki višini vezanih sredstev), prihodki od najemnin za poslovne prostore, 
stanovanja in najem grobnih mest 131.396,13 eur, prihodki iz naslova podeljenih 
koncesij pa 1.647,98 eur.  

 S taksami in pristojbinami (konti skupine 711) smo zbrali 36.508,86 eur, kar je 183,06 
% več kot v letu 2014. Takse se nanašajo predvsem na izdajo lokacijskih informacij in 
ostalih vlog, za katere se taksa plačuje. Glede na veljavni proračun je bila realizacija 
100,4 %. Razlog za višjo realizacijo je pričetek veljavnosti Zakona o uravnoteženju 
javnih financ, s katerim so se takse  pričela zaračunavati potrdila o namenski rabi v višini 
22,66 eur. 

 Globe in denarne kazni (skupina kontov 712) so bile vplačane v skupni višini 53.339,26 
eur. Izhajajo pa iz pobranih glob oz. kazni medobčinskega inšpektorata v višini 
38.149,61 eur (to je 16,51% manj kakor v letu 2014) in 15.099,65 kazni za degradacijo 
in uzurpacijo prostora.  

 Prihodki od prodaje blaga in storitev (skupina kontov 713) so bili glede na načrtovane 
realizirani v višini 45.750,62 eur ali 124,59 % glede na načrtovane. Predstavljajo 
prihodke od stroškov, zaračunanih najemnikom Centra Ig, prihodki od oglasnega 
prostora v Mostiščarju in drugi prihodki. 

 Drugi nedavčni prihodki (skupina kontov 714) so bili načrtovani v višini 643.872,63 eur, 
realizacija pa je na dan 31.12.2015  znašala 750.164,56 eur oziroma 116,50 % 
načrtovane v rebalansu-2.  Sem sodijo prihodki iz naslova plačanih komunalnih 
prispevkov, teh je bilo prejetih za 231.344,87 eur ali 121,49 % glede na načrtovane, 
prihodki iz naslova pobrane vodarine in drugi prihodki povezani z delovanjem režijskega 
obrata, prihodki za sofinanciranje družinskega pomočnika ter drugi izredni nedavčni 
prihodki. 
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Kapitalski prihodki – skupina kontov 722 so bili realizirani le v višini 70,03 % glede 
na načrtovane z rebalansom 2. Skupaj so kapitalski prihodki v letu 2015 znašali 
19.055,20 eur. 

 

Obrazložitev teh prihodkov je sestavni del Zaključnega računa in sicer pri obrazložitvah Letnega 
programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in Letnega  načrta pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti proračunska 
postavka št.1716000 na strani 149. 

 

Prejete donacije – skupina kontov 730 ni bilo realizacije.  

 

Transferni prihodki – skupina kontov 74 so bili realizirani v višini 121,22 % glede na 
veljavni proračun. V primerjavi z letom 2014 so bili prihodki višji za 279,31%. 

 

Na kontu 740000 so knjiženi prihodki iz naslova finančne izravnave v skupni višini 178.619,00 
eur. 

 

Na kontu 740001-prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so knjiženi prihodki iz 
naslova: 

 požarne takse v  višini 13.977,00 eur in predstavljajo namenski prihodek proračuna, ter 
se prenašajo na postavki gasilci-investicije v proračun leta 2016, 

 prihodki iz naslova sofinanciranja s strani državnega proračuna po 21. členu ZFO-1 v 
višini 45.590,67 eur katera smo pokrili za financiranje investicije Ureditev območja 08-
2/PP z dostopno cesto in obnovo vodovoda Golec odsek B in 

 prihodki s strani državnega proračuna – Ministrstva za okolje in prostor za odpravo 
posledic naravne nesreče : sanacijo A10-04-1 mostu pri Schwarzu v višini 71.694,55 eur. 
Slednja so v bilanci prihodkov in odhodkov, katero smo oddali na Ajpes pomotoma 
izkazana na kontu skupine 714. 

 

Na kontu 740004-prejeta sredstva za tekočo porabo so knjiženi prihodki: 

 sofinanciranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat v skupni višini 25.376,78 
eur, 

 sofinanciranje šolskih prevozov učencev OŠ, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih 
zveri v skupni višini 18.781,17 eur, 

 sofinanciranje gozdnih cest v višini 8.964,18 eur. 
 

Na kontu 741100 in 741300 pa so knjižena prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike in sredstev proračuna EU iz kohezijskega 
sklada v skupni višini 194.254,63 eur za sofinanciranje investicije Sanacija vodovoda 
Brest,Matena, Tomišelj (odsek Strahomer) in rekonstrukcija JR Vrbljene, ki smo jo izvajali v letu 
2014. 
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REALIZACIJA PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH 

KONTO PP OPIS Realizacija 2015

1 2 3 4

PRIHODKI 5.851.183,39

70 DAVČNI PRIHODKI 4.173.618,72

700020 Dohodnina - občinski vir 3.550.052,00

. 3.550.052,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 6.554,17

. 6.554,17

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 6.694,50

. 6.694,50

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 39.212,29

. 39.212,29

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 209.412,05

. 209.412,05

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.398,77

. 1.398,77

703100 Davek na vodna plovila 1.248,92

. 1.248,92

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,63

. 0,63

703200 Davek na dediščine in darila 19.679,58

. 19.679,58

703201 Zamudne obresti davkov občanov 2.928,14

. 2.928,14

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.362,09

. 5.362,09

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 101.583,76

. 101.583,76

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 1,82

. 1,82

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 3.314,69

. 3.314,69

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 0,15

. 0,15

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 213.517,29

. 213.517,29

704704 Turistična taksa 764,42

. 764,42

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 11.736,32

. 11.736,32

706099 Drugi davki 157,13

. 157,13

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.043.654,99

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 47.051,22

1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 47.051,22

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 9.039,97

. 9.039,97

710215 Drugi prihodki od obresti 404,37

. 404,37

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 81.545,75

1016002 POKOPALIŠČE IG 1.530,00

1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 425,00

1016004 POKOPALIŠČE GOLO 510,00

1118005 ŠPORT IN REKREACIJA - DVORANA 6.893,80

1118007 DVORANA GOLO 7.090,78

1120011 MEDGENERACIJSKI CENTER 1.892,26

1804000 CENTER IG 63.203,91

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 12.241,26

1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 98,80

1016006 STANOVANJA 12.142,46
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KONTO PP OPIS Realizacija 2015

1 2 3 4

710304 Prihodki od drugih najemnin 35.961,14

1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 2.000,00

1016002 POKOPALIŠČE IG 13.884,59

1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 5.515,48

1016004 POKOPALIŠČE GOLO 2.283,74

1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 675,00

1016006 STANOVANJA 369,29

1018001 DOM ZAPOTOK 5.200,00

1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 6.033,04

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.647,98

1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 615,60

1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLAGALIŠČ 1.032,38

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 6.491,36

. 6.491,36

711199 Druge pristojbine 17,50

. 17,50

712001 Globe za prekrške 38.149,61

. 38.149,61

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 15.099,65

. 15.099,65

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 90,00

. 90,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 37.962,08

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 5.034,34

1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 1.417,80

1006000 OBČINSKA UPRAVA 7.723,38

1023000 NARAVNE NESREČE 236,00

1118004 LOKALNI ČASOPIS IN RADIO 4.534,88

1215000 KANALIZACIJA IG 125,01

1514006 UČNA POT DRAGA 124,64

1514018 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V IŠKEM VINTGARJU 1.427,52

1514020 PUSTNI KARNEVAL 222,95

1804000 CENTER IG 17.115,56

713005 Prihodki od vstopnin 7.788,54

1514018 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V IŠKEM VINTGARJU 7.788,54

714100 Drugi nedavčni prihodki 469.878,78

. 155,60

0515000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - ravnanje z odpadno vodo 51.319,41

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 415.680,06

1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 2.723,71

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 231.344,87

. 69.305,38

1016007 KOMUNALNI PRISPEVEK 148.693,45

1215000 KANALIZACIJA IG 472,00

1215009 KANALIZACIJA IŠKA VAS - IŠKA 147,19

1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 12.726,85

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 35.000,00

1119003 ŠKODNI ZAHTEVKI - OŠ 35.000,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 13.940,91

. 13.693,30

1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 247,61

72 KAPITALSKI PRIHODKI 19.055,20

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 6.293,00

1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč6.293,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 12.762,20

. 12.762,20
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KONTO PP OPIS Realizacija 2015

1 2 3 4

74 TRANSFERNI PRIHODKI 614.854,48

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 178.619,00

. 178.619,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 188.858,72

. 71.450,55

1007001 GASILCI 13.977,00

1216007 VODOVOD ZAPOTOK 82.182,28

1413000 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO 21.248,89

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 53.122,13

1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 25.376,78

1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 8.964,18

1119004 PREVOZI OTROK 18.781,17

741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike172.789,46

1216007 VODOVOD ZAPOTOK 172.789,46

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada21.465,17

1413001 PARKIRAJ IN PELJI SE 21.465,17
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ODHODKI 

 

Konto Opis
Indeks 

5:3

Indeks 

5:4

1 2 3 % 4 % 5 % 6 7

ODHODKI 6.942.161,74 100,00 6.942.161,74 100,00 5.665.976,90 100,00 81,62 81,62

40 TEKOČI ODHODKI 3.000.653,10 43,22 3.003.156,01 43,26 2.204.999,87 38,92 73,48 73,42

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 375.710,32 5,41 375.606,33 5,41 373.178,25 6,59 99,33 99,35

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 56.242,08 0,81 56.346,07 0,81 55.898,99 0,99 99,39 99,21

402 Izdatki za blago in storitve 2.412.184,06 34,75 2.422.592,13 34,90 1.638.015,56 28,91 67,91 67,61

403 Plačila domačih obresti 50.000,00 0,72 50.000,00 0,72 48.356,79 0,85 96,71 96,71

409 Rezerve 106.516,64 1,53 98.611,48 1,42 89.550,28 1,58 84,07 90,81

41 TEKOČI TRANSFERI 2.431.261,71 35,02 2.433.002,38 35,05 2.293.364,88 40,48 94,33 94,26

410 Subvencije 148.675,32 2,14 148.675,32 2,14 138.053,82 2,44 92,86 92,86

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.467.581,43 21,14 1.458.081,43 21,00 1.396.341,15 24,64 95,15 95,77

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam221.148,48 3,19 225.300,04 3,25 218.579,08 3,86 98,84 97,02

413 Drugi tekoči domači transferi 593.856,48 8,55 600.945,59 8,66 540.390,83 9,54 91,00 89,92

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.202.214,89 17,32 1.198.284,89 17,26 888.676,70 15,68 73,92 74,16

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.202.214,89 17,32 1.198.284,89 17,26 888.676,70 15,68 73,92 74,16

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 308.032,04 4,44 307.718,46 4,43 278.935,45 4,92 90,55 90,65

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki174.152,00 2,51 174.152,00 2,51 161.340,00 2,85 92,64 92,64

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom133.880,04 1,93 133.566,46 1,92 117.595,45 2,08 87,84 88,04

Sprejeti proračun 

2015

Veljavni proračun 

2015
Realizacija 2015

 

 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

40 41 42 43

Veljavni proračun 2015

Realizacija 2015
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Tekoči odhodki -  skupina kontov 40 so bili realizirani v skupni višini 2.204.999,87 
eur ali 73,42 % glede na načrtovane.  V primerjavi z letom 2014 so bili tekoči 
odhodki višji  za 9,39 %. 

 

Na kontih skupine 400-plače in drugi izdatki zaposlenim je bila realizacija 373.178 eur in je 
znašala 99,35% glede na plan. V primerjavi z letom 2014 so bili ododki višji za 1,36%. 

Na kontih skupine 401-prispevki za socialno varnost je bila realizacija 55.898,99 eur. 

Izdatki za blago in storitve - 402 so bili realizirani v višini 1.638.015,56 eur ali 67,61% glede na 
plan. V primerjavi z letom 2014 pa so bili izdatki za blago in storitve višji za 13,47 %. 

Plačila domačih obresti, konto 403- so bili realizirana v višini 48.356,79 eur in sicer za odplačilo 
obresti po najetih kreditih. 

Sredstva rezervnega sklada na kontu 409 so bila oblikovana v višini 1,5% prihodkov, kar znaša 
87.767,30 eur, 1.782,98 eur pa je bilo vplačanih sredstev v rezervni sklad za neprofitna 
stanovanja in prostore arhiva občine na Zagorici. 

 

Tekoči transferi-konti skupine 41 so bili realizirani v višini 2.293.364,88 eur ali 
94,26% načrtovanih, od tega: 

 

 Za subvencije na kontu skupine 410 -  138.053,82 eur. Sredstva smo porabili za 
subvencioniranje cene mestnega potniškega prometa.  

 Transferi posameznikom in gospodinjstvom – konti skupine 411 pa v višini 1.396.341,15 
eur ali 95,76% glede na načrtovane.   Največji obseg med transferji zasedajo plačila 
razlike do cene programov v vrtcih in sicer 1.076.806,15 eur, sledi regresiranje oskrbe v 
domovih v višini 201.701,46 eur, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v 
višini 66.676,97 eur, regresiranje prevozov v šolo v višini 22.772,92 eur, izplačilo 
družinskima pomočnikoma v višini 20.371,66 eur, darilo ob rojstvu otroka v višini 862,39 
eur in doplačila za šolo v naravi v višini 220 eur ter subvencioniranje stanarin 6.932,60 
eur. 

 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – konti 412, so znašali 
97,01% načrtovanih oziroma 218.579,08 eur. V to skupino kontov spadajo odhodki, 
namenjeni društvom, političnim strankam in drugim ustanovam, katerih delo financiramo 
oziroma sofinanciramo.  

 Drugi tekoči domači transferi – konti skupine 413 so bili realizirani v skupni višini 
540.390,83 eur ali 89,92% glede na načrtovane. Med odhodke te skupine sodijo odhodki 
za delovanje medobčinskega inšpektorata  v višini 65.077,88 eur. Mesečno plačujemo 
prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, za kar smo v  letu 
2015 porabili 32.876,97 eur, kar je 29,53% več kot v letu 2014. Za Javne zavode v lasti 
občine (OŠ Ig, Vrtec Ig) in delovanje Mestne knjižnice Ljubljana v Enoti Ig občina 
plačuje plače in druge prispevke zaposlenim, sredstva za izdatke za blago in storitve ter 
sredstva za investicije, skladno z veljavno zakonodajo in potrjenim letnim finančnim 
načrtom posameznega javnega zavoda. Za financiranje delovanja javnih zavodov in 
knjižnice smo v letu 2015 porabili 436.057,33 eur kar je 12,52% več kot v letu 2014. 
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Investicijski odhodki – konti skupine 42 so realizirani v višini 888.676,70  eur ali 
74,16% glede na veljavni proračun.  Investicije so se izvajale na podlagi veljavnega Načrta 
razvojnih programov 2015-2018. Poročilo o izvajanju oziroma stanju posamezne investicije je 
podano v obrazložitvah izvajanja Načrta razvojnih programov in v pojasnilih k bilanci stanja na 
strani 237. 

 

Vsi investicijski odhodki so podrobneje obrazloženi v Načrtu razvojnih programov 2014-2017 z 
obrazložitvami. 

 

Investicijski transferi – konti skupine 43 so bili realizirani v skupni višini 278.935,45 
eur ali 90,65 % glede na načrtovane.  

 Med investicijske transfere sodijo konti skupine 431-investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki; zanje smo v letu 2015 namenili 161.340 
eur in sicer za financiranje investicij Gasilske Zveze Ig, kar je več v primerjavi z letom 
2014. Razlog je financiranje nakupa zemljišča (1.del kupnine) za potrebe gradnje 
novega GD v Tomišlju. 

 Na kontih skupine 432 pa so knjiženi investicijski transferi občinam in javnim zavodom v 
lasti občin. Zanje smo namenili 117.595,45 eur, kar je več kot v preteklem letu.  
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Konto Opis
Indeks 

5:3

Indeks 

5:4

1 2 3 % 4 % 5 % 6 7

Sprejeti proračun 

2015

Veljavni proračun 

2015
Realizacija 2015

 

PRIHODKI 5.544.081,14 100,00 5.544.081,14 100,00 5.851.183,39 100,00 105,54 105,54

70 DAVČNI PRIHODKI 4.097.427,74 73,91 4.097.427,74 100,00 4.173.618,72 71,33 101,86 101,86

700 Davki na dohodek in dobiček 3.542.368,00 63,89 3.542.368,00 100,00 3.550.052,00 60,67 100,22 100,22

700020 Dohodnina - občinski vir 3.542.368,00 63,89 3.542.368,00 100,00 3.550.052,00 60,67 100,22 100,22

703 Davki na premoženje 356.849,08 6,44 356.849,08 100,00 394.076,72 6,73 110,43 110,43

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 4.000,00 0,07 4.000,00 100,00 6.554,17 0,11 163,85 163,85

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 4.000,00 0,07 4.000,00 100,00 6.694,50 0,11 167,36 167,36

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 43.782,17 0,79 43.782,17 100,00 39.212,29 0,67 89,56 89,56

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 216.155,27 3,90 216.155,27 100,00 209.412,05 3,58 96,88 96,88

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča1.300,00 0,02 1.300,00 100,00 1.398,77 0,02 107,60 107,60

703100 Davek na vodna plovila 1.248,92 0,02 1.248,92 100,00 1.248,92 0,02 100,00 100,00

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,63 0,00 0,63 100,00 0,63 0,00 100,00 100,00

703200 Davek na dediščine in darila 18.000,00 0,32 18.000,00 100,00 19.679,58 0,34 109,33 109,33

703201 Zamudne obresti davkov občanov 2.900,00 0,05 2.900,00 100,00 2.928,14 0,05 100,97 100,97

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.362,09 0,10 5.362,09 100,00 5.362,09 0,09 100,00 100,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 60.000,00 1,08 60.000,00 100,00 101.583,76 1,74 169,31 169,31

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 100,00 0,00 100,00 100,00 1,82 0,00 1,82 1,82

704 Domači davki na blago in storitve 198.135,99 3,57 198.135,99 100,00 229.332,87 3,92 115,75 115,75

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.822,05 0,05 2.822,05 100,00 3.314,69 0,06 117,46 117,46

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 0,15 0,00 0,15 100,00 0,15 0,00 100,00 100,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda177.060,00 3,19 177.060,00 100,00 213.517,29 3,65 120,59 120,59

704702 Vodna povračila 2.866,55 0,05 2.866,55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704704 Turistična taksa 500,00 0,01 500,00 100,00 764,42 0,01 152,88 152,88

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 14.887,24 0,27 14.887,24 100,00 11.736,32 0,20 78,83 78,83

706 Drugi davki 74,67 0,00 74,67 100,00 157,13 0,00 210,43 210,43

706099 Drugi davki 74,67 0,00 74,67 100,00 157,13 0,00 210,43 210,43
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Konto Opis
Indeks 

5:3

Indeks 

5:4

1 2 3 % 4 % 5 % 6 7

Sprejeti proračun 

2015

Veljavni proračun 

2015
Realizacija 2015

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 912.221,15 16,45 912.221,15 100,00 1.043.654,99 17,84 114,41 114,41

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 178.831,02 3,23 178.831,02 100,00 187.891,69 3,21 105,07 105,07

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov50.790,04 0,92 50.790,04 100,00 47.051,22 0,80 92,64 92,64

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 16.000,00 0,29 16.000,00 100,00 9.039,97 0,15 56,50 56,50

710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev 600,00 0,01 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710215 Drugi prihodki od obresti 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 404,37 0,01 0,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 73.657,00 1,33 73.657,00 100,00 81.545,75 1,39 110,71 110,71

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 9.302,00 0,17 9.302,00 100,00 12.241,26 0,21 131,60 131,60

710304 Prihodki od drugih najemnin 26.834,00 0,48 26.834,00 100,00 35.961,14 0,61 134,01 134,01

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.647,98 0,03 1.647,98 100,00 1.647,98 0,03 100,00 100,00

711 Takse in pristojbine 6.477,50 0,12 6.477,50 100,00 6.508,86 0,11 100,48 100,48

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 6.460,00 0,12 6.460,00 100,00 6.491,36 0,11 100,49 100,49

711199 Druge pristojbine 17,50 0,00 17,50 100,00 17,50 0,00 100,00 100,00

712 Globe in druge denarne kazni 46.290,00 0,83 46.290,00 100,00 53.339,26 0,91 115,23 115,23

712001 Globe za prekrške 33.000,00 0,60 33.000,00 100,00 38.149,61 0,65 115,60 115,60

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 13.200,00 0,24 13.200,00 100,00 15.099,65 0,26 114,39 114,39

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških90,00 0,00 90,00 100,00 90,00 0,00 100,00 100,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 36.750,00 0,66 36.750,00 100,00 45.750,62 0,78 124,49 124,49

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 36.600,00 0,66 36.600,00 100,00 37.962,08 0,65 103,72 103,72

713005 Prihodki od vstopnin 150,00 0,00 150,00 100,00 7.788,54 0,13 5.192,36 5.192,36

714 Drugi nedavčni prihodki 643.872,63 11,61 643.872,63 100,00 750.164,56 12,82 116,51 116,51

714100 Drugi nedavčni prihodki 412.742,03 7,44 412.742,03 100,00 469.878,78 8,03 113,84 113,84

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 190.407,39 3,43 190.407,39 100,00 231.344,87 3,95 121,50 121,50

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 37.823,21 0,68 37.823,21 100,00 35.000,00 0,60 92,54 92,54

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 2.900,00 0,05 2.900,00 100,00 13.940,91 0,24 480,72 480,72

72 KAPITALSKI PRIHODKI 27.211,00 0,49 27.211,00 100,00 19.055,20 0,33 70,03 70,03

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 27.211,00 0,49 27.211,00 100,00 19.055,20 0,33 70,03 70,03

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 12.414,00 0,22 12.414,00 100,00 6.293,00 0,11 50,69 50,69

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 14.797,00 0,27 14.797,00 100,00 12.762,20 0,22 86,25 86,25  
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Konto Opis
Indeks 

5:3

Indeks 

5:4

1 2 3 % 4 % 5 % 6 7

Sprejeti proračun 

2015

Veljavni proračun 

2015
Realizacija 2015

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 507.221,25 9,15 507.221,25 100,00 614.854,48 10,51 121,22 121,22

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 255.370,12 4,61 255.370,12 100,00 420.599,85 7,19 164,70 164,70

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna171.546,78 3,09 171.546,78 100,00 178.619,00 3,05 104,12 104,12

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 58.646,67 1,06 58.646,67 100,00 188.858,72 3,23 322,03 322,03

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 25.176,67 0,45 25.176,67 100,00 53.122,13 0,91 211,00 211,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije251.851,13 4,54 251.851,13 100,00 194.254,63 3,32 77,13 77,13

741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike0,00 0,00 0,00 #DEL/0! 172.789,46 2,95 0,00 0,00

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada230.385,96 4,16 230.385,96 100,00 21.465,17 0,37 9,32 9,32

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije21.465,17 0,39 21.465,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Konto Opis
Indeks 

5:3

Indeks 

5:4

1 2 3 % 4 % 5 % 6 7

Sprejeti proračun 

2015

Veljavni proračun 

2015
Realizacija 2015

ODHODKI 6.942.161,74 100,00 6.942.161,74 100,00 5.665.976,90 100,00 81,62 81,62

40 TEKOČI ODHODKI 3.000.653,10 43,22 3.003.156,01 43,26 2.204.999,87 38,92 73,48 73,42

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 375.710,32 5,41 375.606,33 5,41 373.178,25 6,59 99,33 99,35

400000 Osnovne plače 323.232,04 4,66 322.473,38 4,65 320.583,42 5,66 99,18 99,41

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 19.809,90 0,29 19.887,05 0,29 19.837,26 0,35 100,14 99,75

400004 Drugi dodatki 4.279,44 0,06 4.279,44 0,06 4.279,40 0,08 100,00 100,00

400100 Regres za letni dopust 5.490,00 0,08 5.490,00 0,08 5.490,00 0,10 100,00 100,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 12.550,94 0,18 12.550,94 0,18 12.274,93 0,22 97,80 97,80

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 6.918,00 0,10 6.918,00 0,10 6.747,52 0,12 97,54 97,54

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog3.130,00 0,05 3.130,00 0,05 3.101,05 0,05 99,08 99,08

400400 Sredstva za nadurno delo 300,00 0,00 300,00 0,00 287,15 0,01 95,72 95,72

400900 Jubilejne nagrade 0,00 0,00 577,52 0,01 577,52 0,01 0,00 100,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 56.242,08 0,81 56.346,07 0,81 55.898,99 0,99 99,39 99,21

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 29.808,13 0,43 29.823,41 0,43 29.726,12 0,52 99,72 99,67

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 23.039,22 0,33 23.051,77 0,33 22.843,88 0,40 99,15 99,10

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.896,95 0,03 1.896,95 0,03 1.845,08 0,03 97,27 97,27

401200 Prispevek za zaposlovanje 319,37 0,00 319,37 0,00 239,04 0,00 74,85 74,85

401300 Prispevek za starševsko varstvo 357,72 0,01 357,73 0,01 348,03 0,01 97,29 97,29

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU820,69 0,01 896,84 0,01 896,84 0,02 109,28 100,00

402 Izdatki za blago in storitve 2.412.184,06 34,75 2.422.592,13 34,90 1.638.015,56 28,91 67,91 67,61

402000 Pisarniški material in storitve 7.006,80 0,10 6.712,12 0,10 3.510,18 0,06 50,10 52,30

402001 Čistilni material in storitve 1.942,00 0,03 1.942,00 0,03 1.392,10 0,02 71,68 71,68

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 13.836,00 0,20 13.836,00 0,20 8.878,02 0,16 64,17 64,17

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 36.823,53 0,53 34.823,53 0,50 24.300,49 0,43 65,99 69,78

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.946,14 0,03 1.946,14 0,03 1.234,46 0,02 63,43 63,43

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 400,00 0,01 400,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 11.360,10 0,16 11.360,10 0,16 4.611,88 0,08 40,60 40,60

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 28.900,00 0,42 28.900,00 0,42 22.112,50 0,39 76,51 76,51
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Indeks 

5:3

Indeks 

5:4
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Sprejeti proračun 

2015

Veljavni proračun 

2015
Realizacija 2015

402009 Izdatki za reprezentanco 17.336,80 0,25 16.889,37 0,24 5.028,65 0,09 29,01 29,77

402099 Drugi splošni material in storitve 200.597,20 2,89 202.617,38 2,92 119.721,65 2,11 59,68 59,09

402100 Uniforme in službena obleka 1.052,57 0,02 1.052,57 0,02 927,64 0,02 88,13 88,13

402108 Drobni inventar 408,99 0,01 5.618,51 0,08 5.618,51 0,10 1.373,75 100,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 946,96 0,01 946,96 0,01 770,70 0,01 81,39 81,39

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 15.802,41 0,23 15.102,41 0,22 8.493,60 0,15 53,75 56,24

402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.187,74 0,15 10.639,64 0,15 7.417,04 0,13 72,80 69,71

402200 Električna energija 146.709,84 2,11 150.281,75 2,16 124.144,80 2,19 84,62 82,61

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 22.055,87 0,32 21.374,22 0,31 18.614,75 0,33 84,40 87,09

402202 Poraba druge energije - goriva za kosilnico 60,00 0,00 60,00 0,00 26,20 0,00 43,67 43,67

402203 Voda in komunalne storitve 199.348,33 2,87 199.348,33 2,87 124.293,51 2,19 62,35 62,35

402204 Odvoz smeti 6.650,97 0,10 6.650,97 0,10 4.861,75 0,09 73,10 73,10

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 22.368,14 0,32 22.556,28 0,32 18.570,75 0,33 83,02 82,33

402206 Poštnina in kurirske storitve 19.161,91 0,28 19.863,56 0,29 16.331,18 0,29 85,23 82,22

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.380,00 0,02 1.380,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.087,87 0,03 2.184,87 0,03 985,45 0,02 47,20 45,10

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 540,00 0,01 540,00 0,01 92,21 0,00 17,08 17,08

402304 Pristojbine za registracijo vozil 142,74 0,00 142,74 0,00 142,74 0,00 100,00 100,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 472,26 0,01 472,26 0,01 335,27 0,01 70,99 70,99

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 112.761,08 1,62 112.761,08 1,62 92.318,48 1,63 81,87 81,87

402402 Stroški prevoza v državi 2.588,28 0,04 2.588,28 0,04 1.523,96 0,03 58,88 58,88

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.159,65 0,18 15.482,01 0,22 13.232,12 0,23 108,82 85,47

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 3.000,00 0,04 3.000,00 0,04 1.425,36 0,03 47,51 47,51

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 15.473,67 0,22 15.473,67 0,22 13.970,06 0,25 90,28 90,28

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.284.746,01 18,51 1.281.623,48 18,46 833.336,89 14,71 64,86 65,02

402504 Zavarovalne premije za objekte 22.623,06 0,33 23.579,94 0,34 20.944,62 0,37 92,58 88,82

402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 4.346,25 0,06 848,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 34.667,67 0,50 37.751,73 0,54 28.507,66 0,50 82,23 75,51

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 6.696,06 0,10 7.496,06 0,11 5.526,91 0,10 82,54 73,73

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 1.500,00 0,02 1.500,00 0,02 960,00 0,02 64,00 64,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 20.593,30 0,30 19.793,30 0,29 15.137,04 0,27 73,50 76,48
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2015
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402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 971,05 0,01 805,15 0,01 521,05 0,01 53,66 64,71

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 7.065,54 0,10 7.065,54 0,10 467,41 0,01 6,62 6,62

402604 Najem strojne računalniške opreme 2.500,00 0,04 2.500,00 0,04 1.448,14 0,03 57,93 57,93

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4.405,38 0,06 4.405,38 0,06 3.249,88 0,06 73,77 73,77

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,00 0,01 1.000,00 0,01 442,50 0,01 44,25 44,25

402901 Plačila avtorskih honorarjev 4.050,54 0,06 4.440,00 0,06 4.061,18 0,07 100,26 91,47

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 34.320,64 0,49 35.115,85 0,51 32.819,53 0,58 95,63 93,46

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 8.881,74 0,13 9.898,39 0,14 8.256,32 0,15 92,96 83,41

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 29.053,76 0,42 29.053,76 0,42 24.107,07 0,43 82,97 82,97

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.630,00 0,02 1.533,00 0,02 50,00 0,00 3,07 3,26

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih18.201,21 0,26 17.811,75 0,26 8.551,74 0,15 46,98 48,01

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.100,00 0,02 1.100,00 0,02 1.064,86 0,02 96,81 96,81

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 950,06 0,01 926,64 0,01 706,50 0,01 74,36 76,24

402931 Plačila bančnih storitev 249,94 0,00 273,36 0,00 247,84 0,00 99,16 90,66

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 50,00 0,00 50,00 0,00 18,80 0,00 37,60 37,60

402999 Drugi operativni odhodki 6.724,00 0,10 6.724,00 0,10 2.415,60 0,04 35,93 35,93

4029991 NEGATIVNE OBRESTI BS 350,00 0,01 350,00 0,01 288,01 0,01 82,29 82,29

403 Plačila domačih obresti 50.000,00 0,72 50.000,00 0,72 48.356,79 0,85 96,71 96,71

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 50.000,00 0,72 50.000,00 0,72 48.356,79 0,85 96,71 96,71

409 Rezerve 106.516,64 1,53 98.611,48 1,42 89.550,28 1,58 84,07 90,81

409000 Splošna proračunska rezervacija 17.489,80 0,25 9.584,64 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

409100 Proračunska rezerva 86.526,84 1,25 86.526,84 1,25 87.767,30 1,55 101,43 101,43

409299 Druge rezerve 2.500,00 0,04 2.500,00 0,04 1.782,98 0,03 71,32 71,32

41 TEKOČI TRANSFERI 2.431.261,71 35,02 2.433.002,38 35,05 2.293.364,88 40,48 94,33 94,26

410 Subvencije 148.675,32 2,14 148.675,32 2,14 138.053,82 2,44 92,86 92,86

410099 Druge subvencije javnim podjetjem 148.675,32 2,14 148.675,32 2,14 138.053,82 2,44 92,86 92,86

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.467.581,43 21,14 1.458.081,43 21,00 1.396.341,15 24,64 95,15 95,77

411103 Darilo ob rojstvu otroka 1.500,00 0,02 1.500,00 0,02 862,39 0,02 57,49 57,49

411599 Druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja 350,00 0,01 350,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
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411900 Regresiranje prevozov v šolo 23.000,00 0,33 23.000,00 0,33 22.772,92 0,40 99,01 99,01

411902 Doplačila za šolo v naravi 1.200,00 0,02 1.200,00 0,02 220,00 0,00 18,33 18,33

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.000,00 0,01 1.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 221.231,58 3,19 221.970,04 3,20 201.701,46 3,56 91,17 90,87

411920 Subvencioniranje stanarin 6.512,60 0,09 7.012,60 0,10 6.932,60 0,12 106,45 98,86

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.102.320,00 15,88 1.092.320,00 15,73 1.076.803,15 19,00 97,69 98,58

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20.400,00 0,29 20.400,00 0,29 20.371,66 0,36 99,86 99,86

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 90.067,25 1,30 89.328,79 1,29 66.676,97 1,18 74,03 74,64

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 221.148,48 3,19 225.300,04 3,25 218.579,08 3,86 98,84 97,02

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 221.148,48 3,19 225.300,04 3,25 218.579,08 3,86 98,84 97,02

413 Drugi tekoči domači transferi 593.856,48 8,55 600.945,59 8,66 540.390,83 9,54 91,00 89,92

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 70.176,20 1,01 70.176,20 1,01 65.077,88 1,15 92,73 92,73

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 33.335,67 0,48 33.335,67 0,48 32.876,97 0,58 98,62 98,62

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim215.567,24 3,11 212.398,04 3,06 195.726,35 3,45 90,80 92,15

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 22.956,36 0,33 22.620,51 0,33 16.992,37 0,30 74,02 75,12

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 241.789,38 3,48 252.383,54 3,64 222.145,31 3,92 91,88 88,02

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja2.239,19 0,03 2.239,19 0,03 1.193,30 0,02 53,29 53,29

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki7.792,44 0,11 7.792,44 0,11 6.378,65 0,11 81,86 81,86

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.202.214,89 17,32 1.198.284,89 17,26 888.676,70 15,68 73,92 74,16

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.202.214,89 17,32 1.198.284,89 17,26 888.676,70 15,68 73,92 74,16

420101 Nakup avtomobilov 14.584,37 0,21 14.584,37 0,21 13.162,89 0,23 90,25 90,25

420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.000,00 0,04 3.000,00 0,04 846,19 0,01 28,21 28,21

420202 Nakup strojne računalniške opreme 9.000,00 0,13 9.000,00 0,13 3.162,89 0,06 35,14 35,14

420204 Nakup drugega pohištva 17.161,58 0,25 11.782,32 0,17 3.637,78 0,06 21,20 30,87

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 745,58 0,01 1.048,47 0,02 745,58 0,01 100,00 71,11

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.915,63 0,03 1.882,48 0,03 1.178,90 0,02 61,54 62,62

420233 Nakup gasilske opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 764,00 0,01 570,56 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 86.381,87 1,24 83.784,01 1,21 62.791,00 1,11 72,69 74,94
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420401 Novogradnje 606.065,53 8,73 606.065,53 8,73 474.528,50 8,38 78,30 78,30

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 113.401,16 1,63 121.296,68 1,75 119.056,67 2,10 104,99 98,15

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 147.000,00 2,12 147.552,70 2,13 98.499,12 1,74 67,01 66,76

420600 Nakup zemljišč 42.991,00 0,62 42.991,00 0,62 24.999,66 0,44 58,15 58,15

420801 Investicijski nadzor 10.348,68 0,15 13.094,69 0,19 8.962,76 0,16 86,61 68,45

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 98.813,76 1,42 98.813,76 1,42 56.239,57 0,99 56,91 56,91

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 50.041,73 0,72 42.818,32 0,62 20.865,19 0,37 41,70 48,73

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 308.032,04 4,44 307.718,46 4,43 278.935,45 4,92 90,55 90,65

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki174.152,00 2,51 174.152,00 2,51 161.340,00 2,85 92,64 92,64

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki174.152,00 2,51 174.152,00 2,51 161.340,00 2,85 92,64 92,64

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 133.880,04 1,93 133.566,46 1,92 117.595,45 2,08 87,84 88,04

432000 Investicijski transferi občinam 970,00 0,01 970,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 132.910,04 1,91 132.596,46 1,91 117.595,45 2,08 88,48 88,69
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1.4 Bistveni finančni podatki za leto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2016 smo načrtovali konec leta 2015  715.723,23 eur 
stanj na računih. Ker je to ocena, bo dejansko potrebna sredstva za nemoteno izvrševanje 
proračuna leta 2016 potrebno dodatno zagotoviti, kar bomo storili s prvim rebalansom 
proračuna. 

Razlika  razpoložljivih sredstev zaključnega računa proračuna 2015, na dan 31.12.2015 znaša 
153.824,50 eur in jo bomo porabili za sledeče namene: 

 59.966,13 eur za plačilo razlike med pobrano okoljsko dajatvijo in odmerjeno po 
odločbah 

 88.840,00 eur neporabljenih namenskih sredstev okoljske dajatve, 
 In morebitne nenačrtovane oziroma premalo načrtovane obveznosti v proračunu leta 

2016. 
  

1 prihodki-odhodki v eur

+ prihodki 5.851.183,39

- odhodki 5.665.976,90

= presežek tekočega leta 185.206,49

2 stanja na računih

+ trr 20.257,52

+  depoziti - odpoklic 919.813,66

+ depoziti - kratkoročni 820.000,00

= skupaj stanja na računih 1.760.071,18

3 namenska sredstva

rezervni sklad 16.240,63

- obveznost po ZVJTO 277.141,60

- namenska sredstva Erjavec Marija 43.817,99

števčnina 2012 45.898,02

števčnina 2013 47.829,74

števčnina 2014 46.600,84

števčnina 2015 49.146,54

vzdrževalnina 2014 10.581,75

vzdrževalnina 2015 121.579,25

- požarna taksa 2015 13.977,00

- koncesija-lov  2012,2013,2014,2015 4.095,45

okoljska dajatev za ones.okolja zaradi odvajanja odpadnih vod 213.614,64

= skupaj namenska sredstva 890.523,45

4 SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 2-3 869.547,73

2.582.649,89

stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2015 (369,74 

eur)
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1.5 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v 
skladu z 41. členom Zakona o javnih financah 

 

Skladno z 41. Členom Zakona o javnih financah, smo pripravili rebalans 2/2015 zaradi 
nerealiziranega načrta prodaje občinskega nepremičnega premoženja 

 

1.6 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 47. 
členom Zakona o javnih financah 

 

Sprememb neposrednih uporabnikov skladno z 47. členom ZJF ni bilo. 
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1.7 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

 

Sredstva proračunske rezerve so oblikovana skladno z 49.členom Zakona o javnih financah. 
Občina Ig jih je v letu 2015 oblikovala v višini 87.767,30 eur kar predstavlja 1,49 % vseh 
proračunskih prihodkov. Koriščenje teh sredstev je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč.  

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 01.01.2015 je znašalo 108.395,44 eur. Sredstva 
smo v  obravnavanem obdobju koristili za potrebe odprave posledic poplav 2014 v skupni višini 
179.922,11 eur. Končno stanje sredstev je tako 108.395,44 eur in so izkazana kot namenska 
sredstva. 

Občina se je v letu 2014 prvič srečala z večjo naravno nesrečo- prizadele so nas poplave. V ta 
namen je Občinski svet občine, po hitrem postopku sprejel Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve. 

Že v letu 2014 smo porabili del sredstev, velika večina ukrepov za odpravo posledic in 
izboljšanje poplavne varnosti pa se je izvajala v letu 2015.  

Sredstva smo v letu 2015 porabili za: 

 

 Gradnjo nadomestnega mostu v Iški 111.858,41 eur, v skladu s sklepom Vlade 
RS št. 41008-6/2015/5 z dne 21. 5. 2015 in sprejetim Programom odprave 
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 6. In 14. novembrom 
2014 so zagotovljena sredstva za izvedbo geotehničinih ukrepov (sofinanciranje 
sproženih plazov) ter vzpostavitve prevoznosti na poškodovanih gozdnih in 
lokalnih cestah.Na podlagi naše vloge za dodelitev sredstev posledic poplav med 
6. In 14. Novembrom 2014, ki se je nanašala na ID 1025590-A 10-04-1 most pri 
Swarzui čez Iško, smo z Ministrstvom za okolje in prostor, sektor za 
zmenjševanje posledic naravnih nesreč, podpisali pogodbo za sofinanciranje 
izdgradnje mostu čez Iško. Za investicijo izgradnja mostu čez Iško v dolžini 25,40 
m, širine 4,50m, razponi nosilne konstrukcije 7,5m + 10 m+ 7,5m, je bila izdelana 
PGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva so bila 
odobrena največ do višine izbrane ponudbe na JR. Stroški DDV, nadzor in 
tehnična dokumentacija niso bili upravičen strošek.Po podpisani pogodbi smo jim 
izstavili zahtevek za izplačilo v višini 71.694,55 eura za upravičene stroške.  

 Protipoplavne nasipe 35.630,31 eur, 
 Izdelava kamnite zložbe ob reki Iški (Tomišelj-Lipe), sanacija poljske poti v 

Iški vasi in kamnite zložbe ob Draščici na Igu v skupni višini 30.484,55 eur 

 Razliko pa za refundacije nadomestil plač  sodelujočih pri odpravi nesreče, 
popravila vodovodnih sistemov, ki so bili poškodovani in za nadomestilo za 
delo komisije za popis škode. 
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PRORAČUNSKA REZERVA 
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Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije 

 

Proračunska rezervacija je opredeljena 42. členu ZJF in jo občina v proračunu oblikuje v višini 
največ 2 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna. Sredstva proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ali za namene, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.  

V proračunu leta 2015 smo s proračunom načrtovali skupaj 19.057,44 eur; z rebalansom 1-2015 
smo dodali še 40.947,00 eur in z rebalansom 2-2015  smo odvzeli 8.828,77. Na proračunski 
postavki - proračunska rezervacija smo imeli 51.175,67 eur od tega smo tekom izvrševanja 
proračuna prerazporedili 41.591,03 eur ali 0,73% vseh odhodkov. Nameni porabe, kot so 
razvidni iz tabele na strani 24. 
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SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 
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2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA  DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 
 

ZAP. 

ŠT.
FK Opis

Realizacija 

2013

Realizacija 

2014

Sprejeti 

proračun 

2015

Veljavni 

proračun 

2015

Realizacija 

2015

Indeks 

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 ODHODKI 8.830.175,78 5.879.223,77 6.942.161,74 6.942.161,74 5.665.976,90 81,62

2 01 JAVNA UPRAVA 799.093,40 847.069,82 1.186.206,56 1.181.272,94 929.401,73 78,68

3 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 472.738,70 456.710,42 535.477,36 535.477,36 471.747,81 88,10

4 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 19.400,47 25.182,58 11.020,08 11.020,08 5.447,81 49,44

5 0133 Druge splošne zadeve in storitve 131.066,09 140.258,04 311.017,70 311.719,24 200.538,14 64,33

6 0160 Druge dejavnosti javne uprave 14.609,23 23.749,06 37.789,80 29.884,64 16.124,94 53,96

7 0171 Servisiranje javnega dolga države 18.965,07 62.851,34 50.000,00 50.000,00 48.356,79 96,71

8 0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 142.313,84 138.318,38 240.901,62 243.171,62 187.186,24 76,98

9 02 OBRAMBA 11.423,35 13.626,71 16.889,88 16.889,88 16.002,01 94,74

10 0220 Civilna zaščita 11.423,35 13.626,71 16.889,88 16.889,88 16.002,01 94,74

11 03 JAVNI RED IN VARNOST 148.234,00 173.925,00 268.768,72 268.768,72 255.956,72 95,23

12 0310 Policija 0,00 0,00 3.316,72 3.316,72 3.316,72 100,00

13 0320 Protipožarna varnost 148.234,00 173.925,00 265.452,00 265.452,00 252.640,00 95,17

14 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.100.741,18 1.013.871,79 933.791,85 933.791,85 750.427,43 80,36

15 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 279,83 16.633,31 21.840,36 21.840,36 19.514,62 89,35

16 0421 Kmetijstvo 20.469,20 12.738,16 18.860,24 18.391,36 14.651,11 79,66

17 0422 Gozdarstvo 18.950,84 18.794,14 21.898,84 21.898,84 21.897,92 100,00

18 0423 Ribištvo in lov 100,00 472,92 568,88 1.037,76 284,88 27,45

19 0435 Pridobivanje in distribucija električne energije 14.053,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0451 Cestni promet 1.010.890,17 740.298,93 805.291,75 805.291,75 648.199,00 80,49

21 0473 Turizem 10.240,36 8.699,50 13.721,70 13.721,70 12.240,84 89,21

22 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 25.757,57 216.234,83 51.610,08 51.610,08 33.639,06 65,18

23 05 VARSTVO OKOLJA 1.377.543,75 1.518.368,32 1.676.784,53 1.676.784,53 1.066.007,91 63,57

24 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.757,83 5.792,79 6.952,69 6.952,69 2.702,74 38,87

25 0520 Ravnanje z odpadno vodo 1.374.785,92 1.512.575,53 1.669.831,84 1.669.831,84 1.063.305,17 63,68

26 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 181.591,87 139.191,21 158.056,37 158.056,37 142.472,77 90,14

27 0610 Stanovanjska dejavnost 5.077,33 2.349,78 5.028,52 5.028,52 2.771,08 55,11

28 0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 9.122,35 4.263,90 10.264,30 10.264,30 7.174,82 69,90

29 0640 Cestna razsvetljava 167.392,19 132.577,53 142.763,55 142.763,55 132.526,87 92,83

30 07 ZDRAVSTVO 8.029,91 7.300,85 7.792,44 7.792,44 6.378,65 81,86

31 0721 Splošne zdravstvene storitve 8.029,91 7.300,85 7.792,44 7.792,44 6.378,65 81,86

32 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS285.641,56 245.939,77 314.787,97 314.787,97 295.120,21 93,75

33 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 89.446,07 76.900,59 91.915,72 91.915,72 89.396,48 97,26

34 0820 Kulturne dejavnosti 149.061,86 125.197,16 173.115,06 173.115,06 162.679,99 93,97

35 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 40.133,63 42.882,02 48.357,19 48.357,19 41.643,74 86,12

36 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 7.000,00 960,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00   
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ZAP. 

ŠT.
FK Opis

Realizacija 

2013

Realizacija 

2014

Sprejeti 

proračun 

2015

Veljavni 

proračun 

2015

Realizacija 

2015

Indeks 

8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
37 09 IZOBRAŽEVANJE 4.546.635,61 1.482.219,21 1.919.998,15 1.924.431,77 1.784.694,97 92,74

38 0911 Predšolska vzgoja 4.186.385,41 1.112.376,38 1.216.377,66 1.216.515,75 1.190.532,38 97,86

39 0912 Osnovnošolsko izobraževanje 334.716,94 348.316,46 677.820,49 682.116,02 571.169,67 83,73

40 0960 Podporne storitve pri izobraževanju 25.533,26 21.526,37 25.800,00 25.800,00 22.992,92 89,12

41 10 SOCIALNA VARNOST 371.241,15 437.711,09 459.085,27 459.585,27 419.514,50 91,28

42 1012 Varstvo invalidnih oseb 141.773,27 183.648,91 172.109,08 172.109,08 151.943,64 88,28

43 1040 Varstvo otrok in družine 1.792,89 1.460,12 1.500,00 1.500,00 862,39 57,49

44 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva113.548,22 106.566,26 136.945,39 137.445,39 117.951,49 85,82

45 1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 114.126,77 146.035,80 148.530,80 148.530,80 148.756,98 100,15  
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ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI OD LETA 2012 DO LETA 2015 
 

PK Opis

1 2 3 % 4 % 5 % 6 %

ODHODKI 6.346.050,49 100,00 8.830.175,78 100,00 5.879.223,77 100,00 5.665.976,90 100,00

01 POLITIČNI SISTEM 95.917,35 1,51 78.305,02 0,89 102.664,40 1,75 85.507,57 1,51

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14.208,76 0,22 19.400,47 0,22 25.182,58 0,43 5.447,81 0,10

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE126.435,60 1,99 105.242,21 1,19 122.976,94 2,09 155.164,70 2,74

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 601.708,98 9,48 541.225,35 6,13 516.524,01 8,79 598.312,61 10,56

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 195.079,54 3,07 159.657,35 1,81 187.551,71 3,19 268.642,01 4,74

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,72 0,06

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.155,40 0,65 39.520,04 0,45 32.005,22 0,54 36.833,91 0,65

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 63.332,21 1,00 14.053,21 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 799.180,60 12,59 1.178.282,36 13,34 872.876,46 14,85 780.725,87 13,78

14 GOSPODARSTVO 61.880,63 0,98 10.520,19 0,12 25.332,81 0,43 31.755,46 0,56

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 879.627,78 13,86 550.336,84 6,23 354.160,17 6,02 408.214,76 7,20

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST1.031.393,91 16,25 899.700,06 10,19 1.403.927,21 23,88 737.990,36 13,02

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 14.521,37 0,23 24.711,22 0,28 32.681,89 0,56 39.255,62 0,69

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 340.389,40 5,36 278.641,56 3,16 244.979,77 4,17 293.720,21 5,18

19 IZOBRAŽEVANJE 1.734.085,29 27,33 4.546.635,61 51,49 1.482.219,21 25,21 1.784.694,97 31,50

20 SOCIALNO VARSTVO 305.139,68 4,81 331.620,21 3,76 327.255,91 5,57 300.270,23 5,30

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 9.288,08 0,15 18.965,07 0,21 62.851,34 1,07 48.356,79 0,85

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 32.705,91 0,52 33.359,01 0,38 86.034,14 1,46 87.767,30 1,55

6.346.050,49 100,00 8.830.175,78 100,00 5.879.223,77 100,00 5.665.976,90 100,00

Realizacija 2012 Realizacija  2013 Realizacija 2014 Realizacija 2015
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Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna je pripravljena po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih. 

001 ŽUPAN 

ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ODHODKI 6.942.161,74 6.942.161,74 5.665.976,90 81,62 81,62

2 001 ŽUPAN 55.733,56 55.733,56 54.421,96 97,65 97,65

3 01 POLITIČNI SISTEM 55.733,56 55.733,56 54.421,96 97,65 97,65

4 0101 Politični sistem 55.733,56 55.733,56 54.421,96 97,65 97,65

5 01019003 Dejav nost župana in podžupanov 55.733,56 55.733,56 54.421,96 97,65 97,65

6 0101000 ŽUPAN 55.733,56 55.733,56 54.421,96 97,65 97,65

7 400000 Osnovne plače 36.999,00 36.999,00 36.979,79 99,95 99,95

8 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.403,15 4.396,28 4.346,49 98,71 98,87

9 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 848,84 848,84 830,72 97,87 97,87

10 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 444,00 444,00 444,00 100,00 100,00

11 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.560,21 2.560,21 2.560,21 100,00 100,00

12 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.711,00 2.711,00 2.710,98 100,00 100,00

13 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 219,03 219,03 219,01 99,99 99,99

14 401200 Prispevek za zaposlovanje 25,00 25,00 24,82 99,28 99,28

15 401300 Prispevek za starševsko varstvo 41,33 41,34 41,34 100,02 100,00

16 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU79,00 85,86 85,86 108,68 100,00

17 402009 Izdatki za reprezentanco 1.268,84 1.268,84 683,61 53,88 53,88

18 402099 Drugi splošni material in storitve 3.623,11 3.623,11 3.547,64 97,92 97,92

19 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 240,00 240,00 197,77 82,40 82,40

20 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

21 402402 Stroški prevoza v državi 819,54 819,54 348,21 42,49 42,49

22 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 521,05 521,05 521,05 100,00 100,00

23 402901 Plačila avtorskih honorarjev 180,46 180,46 180,46 100,00 100,00

24 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 700,00 700,00 700,00 100,00 100,00  
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001 ŽUPAN          54.422 € 

 
01 POLITIČNI SISTEM 54.422 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, 
župan, podžupan). 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0101 Politični sistem 

 

0101 Politični sistem 54.422 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 54.422 € 

Opis realizacije podprograma 

Župan predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke in 
druge akte, izvršuje občinski proračun in druge naloge skladno s statutom. Za pomoč pri 
opravljanju svojih nalog, župan skladno z veljavnimi predpisi imenuje najmanj enega podžupana. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št.33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006) 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008)  

Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008) 

Statut Občine Ig (Ur.l. RS, št. 129/2006, 124/2007, 18/2008)  

Poslovnik Občine Ig (Ur.l. RS, št. 129/2006) 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilnih stroških (UO Mostiščar, 1/2007, april 2007) 

Zakon o javnih uslužbencih  (Ur.l. RS, št.št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 
75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08, 40/12)  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  (Ur.l. RS, št. 56/2002, 46/2013) 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je učinkovito izvrševanje nalog in funkcij župana in podžupanov ter zagotavljanje 
ustavnih pravic državljank in državljanov. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je izvrševanje občinskega proračuna in drugih nalog, uspešno predstavljanje 
znotraj občine in izven nje. 

 

0101000 ŽUPAN 54.422 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila načrtovana in porabljena za plače, prispevke, povračilo sroškov prehrane in 
prevoza na delovno mesto in iz  njega, izdatke za reprezentanco, stroške telefona tekoče transfere 
nepridobitnim organizacija in društvom.  Sredstva so bila porabljena v okviru načrtovanih. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Župan svojo funkcijo opravlja poklicno. Plača župana je določena skladno z veljavno zakonodajo. 



 

33 

002 OBČINSKI SVET 

 

ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 002 OBČINSKI SVET 24.083,68 24.083,68 19.901,61 82,64 82,64

26 01 POLITIČNI SISTEM 24.083,68 24.083,68 19.901,61 82,64 82,64

27 0101 Politični sistem 24.083,68 24.083,68 19.901,61 82,64 82,64

28 01019001 Dejav nost občinskega sv eta 16.150,00 16.150,00 12.629,07 78,20 78,20

29 0201000 OBČINSKI SVET, ODBORI IN KOMISIJE 16.150,00 16.150,00 12.629,07 78,20 78,20

30 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 16.150,00 16.150,00 12.629,07 78,20 78,20

31 01019003 Dejav nost župana in podžupanov 7.933,68 7.933,68 7.272,54 91,67 91,67

32 0201001 PODŽUPANI 7.933,68 7.933,68 7.272,54 91,67 91,67

33 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.933,68 7.933,68 7.272,54 91,67 91,67
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002 OBČINSKI SVET        19.902 € 

01 POLITIČNI SISTEM 19.902 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje ter proračunske postavke je bilo realizirano za dejavnost izvršilnih in zakonodajnih 
organov (občinski svet, župan, podžupan). 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0101 Politični sistem 

 

0101 Politični sistem 19.902 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program oz. sredstva so bila realizirana za delovanje občinskega sveta in župana. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 12.629 € 

Opis realizacije podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine.Občinski svet Občine Ig šteje 14 članov (svetnikov) ter Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanje in 6 stalnih delovnih teles (Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za 
komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora, Odbor za kmetijstvo in 
gozdarstvo, Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo, Odbor za protipožarno varnost, 
zaščito in reševanje, Statutarno-pravna komisija.) Sredstva so bila porabljena v okviru zgoraj 
omenjenih dolžnosti občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o lokalnih volitvah 

Statut Občine Ig 

Poslovnik Občine Ig  

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilnih stroškov (UO Mostiščar, 1/2007, april 
2007) 

Zakon o političnih strankah 

Sklep Občinskega sveta Občine Ig o financiranju političnih strank v Občini Ig, z dne 19.12.2007 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj Občinskega sveta je uresničevanje nalog in obveznosti z delovnega področja 
občinskega sveta, skladno s Statutom Občine Ig. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je uspešno delovanje OS in njegovih delovnih teles. 

 

0201000 OBČINSKI SVET, ODBORI IN KOMISIJE 12.629 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so bile izplačane sejnine za šest sej občinskega sveta v skupni višini 12.629,07 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Višina sejnin je določena s Pravilnikom o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije župana in 
podžupana ter člane občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 7.273 € 

Opis realizacije podprograma 

Župan predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke in 
druge akte, izvršuje občinski proračun in druge naloge skladno s statutom. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o lokalnih volitvah  

Statut Občine Ig 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilnih stroških (UO Mostiščar, 1/2007, april 
2007) 

Zakon o javnih uslužbencih  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je učinkovito izvrševanje nalog in funkcij župana in podžupanov ter zagotavljanje 
ustavnih pravic državljank in državljanov 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je izvrševanje občinskega proračuna in drugih nalog, uspešno predstavljanje 
znotraj občine in izven nje. 
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0201001 PODŽUPANI 7.273 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sklepom župana sta od dne 1.1.2015 imenovana dva podžupana, ki svoje delo opravljata 
nepoklicno in mesečno dobivata nadomestilo za delo. Izplačana so bila mesečna nadomestila. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Za delo 
podžupanov so bila načrtovana sredstva za mesečno izplačilo nadomestila za opravljanje 
funkcije neprofesionalnega župana skladno s sklepom o določitvi plače podžupanu. 
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003 NADZORNI ODBOR 

ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 003 NADZORNI ODBOR 4.970,08 4.970,08 4.205,46 84,62 84,62

35 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.970,08 4.970,08 4.205,46 84,62 84,62

36 0203 Fiskalni nadzor 4.970,08 4.970,08 4.205,46 84,62 84,62

37 02039001 Dejav nost nadzornega odbora 4.970,08 4.970,08 4.205,46 84,62 84,62

38 0302000 NADZORNI ODBOR 4.970,08 4.970,08 4.205,46 84,62 84,62

39 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.970,08 4.970,08 4.205,46 84,62 84,62
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003 NADZORNI ODBOR         4.205 € 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.205 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora porabe proračunskih sredstev v občini. 
Podprogram zajema sredstva za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške. 

Zakonske in druge pravne podlage 

· Zakon o lokalni samoupravi  

· Zakon o lokalnih volitvah 

· Statut Občine Ig  

· Poslovnik Občine Ig 

· Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilnih stroškov (UO Mostiščar, 1/2007, 
april 2007)  

· Zakon o javnih financah 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

0203 Fiskalni nadzor 4.205 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.205 € 

Opis realizacije podprograma 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora porabe proračunskih sredstev v občini. 
Podprogram zajema sredstva za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o lokalnih volitvah 

Statut Občine Ig  

Poslovnik Občine Ig 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilnih stroškov (UO Mostiščar, 1/2007, april 
2007)  

Zakon o javnih financah 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter 
popravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju. Nadzorni odbor 
sestavlja predsednik in štirje člani. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela 
nadzornega odbora 

 

0302000 NADZORNI ODBOR 4.205 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so bile nadzornemu odboru izplačane sejnine za štiri redne seje in en nadzor. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Načrtovana so sredstva za izplačilo sejnin, skladno z letnim delovnim načrtom, ki ga je predložil 
Nadzorni odbor občine. 
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005 REŽIJSKI OBRAT 

ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40 005 REŽIJSKI OBRAT 1.333.894,51 1.336.164,51 840.470,63 63,01 62,90

41 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 169.755,42 172.025,42 122.108,36 71,93 70,98

42 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin169.755,42 172.025,42 122.108,36 71,93 70,98

43 06029001 Delov anje ožjih delov  občin 169.755,42 172.025,42 122.108,36 71,93 70,98

44 0506000 REŽIJSKI OBRAT- SPLOŠNO 169.755,42 172.025,42 122.108,36 71,93 70,98

45 400000 Osnovne plače 57.372,16 57.301,02 57.240,77 99,77 99,89

46 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.626,75 2.652,49 2.652,49 100,98 100,00

47 400004 Drugi dodatki 4.279,44 4.279,44 4.279,40 100,00 100,00

48 400100 Regres za letni dopust 1.314,80 1.314,80 1.314,80 100,00 100,00

49 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 2.602,10 2.602,10 2.561,72 98,45 98,45

50 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.154,00 1.154,00 1.092,55 94,68 94,68

51 400400 Sredstva za nadurno delo 300,00 300,00 287,15 95,72 95,72

52 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.691,92 5.707,20 5.707,20 100,27 100,00

53 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 4.217,35 4.229,90 4.229,90 100,30 100,00

54 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 364,26 364,26 341,68 93,80 93,80

55 401200 Prispevek za zaposlovanje 112,37 112,37 38,72 34,46 34,46

56 401300 Prispevek za starševsko varstvo 68,73 68,73 64,46 93,79 93,79

57 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU161,69 179,26 179,26 110,87 100,00

58 402099 Drugi splošni material in storitve 82.459,54 82.459,54 37.946,82 46,02 46,02

59 402100 Uniforme in službena obleka 567,57 567,57 465,23 81,97 81,97

60 402108 Drobni inventar 0,00 193,44 193,44 0,00 100,00

61 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 160,00 160,00 36,94 23,09 23,09

62 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 688,14 876,28 636,80 92,54 72,67

63 402402 Stroški prevoza v državi 968,74 968,74 643,26 66,40 66,40

64 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.111,86 1.923,72 390,79 18,50 20,31

 
  



 

41 

ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

65 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 264,00 70,56 0,00 0,00 0,00

66 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.270,00 4.540,00 1.804,98 79,51 39,76

67 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 138.804,40 138.804,40 126.452,02 91,10 91,10

68 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 138.804,40 138.804,40 126.452,02 91,10 91,10

69 15029002 Rav nanje z odpadno v odo 138.804,40 138.804,40 126.452,02 91,10 91,10

70 0515000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - ravnanje z odpadno vodo 138.804,40 138.804,40 126.452,02 91,10 91,10

71 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.460,00 3.460,00 1.349,16 38,99 38,99

72 402099 Drugi splošni material in storitve 950,00 950,00 950,00 100,00 100,00

73 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 3.000,00 3.000,00 550,00 18,33 18,33

74 402200 Električna energija 5.020,00 5.020,00 3.586,99 71,45 71,45

75 402203 Voda in komunalne storitve 150,00 150,00 109,59 73,06 73,06

76 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 960,00 960,00 569,21 59,29 59,29

77 402206 Poštnina in kurirske storitve 4.670,00 4.670,00 4.579,54 98,06 98,06

78 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 118.803,50 118.803,50 113.496,61 95,53 95,53

79 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 210,90 210,90 210,90 100,00 100,00

80 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.330,00 1.330,00 1.050,02 78,95 78,95

81 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

82 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST1.025.334,69 1.025.334,69 591.910,25 57,73 57,73

83 1603 Komunalna dejavnost 1.025.334,69 1.025.334,69 591.910,25 57,73 57,73

84 16039001 Oskrba z v odo 980.831,88 980.831,88 560.992,52 57,20 57,20

85 0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 520.845,00 520.845,00 400.898,71 76,97 76,97

86 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 7.876,00 7.876,00 4.954,50 62,91 62,91

87 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.360,00 3.360,00 1.522,79 45,32 45,32

88 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

89 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 4.660,10 4.660,10 0,00 0,00 0,00

90 402099 Drugi splošni material in storitve 969,90 969,90 969,90 100,00 100,00

91 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 2.300,00 1.600,00 204,00 8,87 12,75

92 402200 Električna energija 40.740,00 40.740,00 32.687,32 80,23 80,23

93 402203 Voda in komunalne storitve 194.849,00 194.849,00 121.410,32 62,31 62,31
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ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

94 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.738,00 2.738,00 1.701,81 62,16 62,16

95 402206 Poštnina in kurirske storitve 5.370,00 6.070,00 4.753,17 88,51 78,31

96 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 226.872,87 226.872,87 209.268,61 92,24 92,24

97 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 210,91 210,91 210,91 100,00 100,00

98 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.999,22 3.799,22 2.437,60 81,27 64,16

99 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 19.311,00 18.511,00 14.156,72 73,31 76,48

100 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.260,00 1.260,00 1.155,00 91,67 91,67

101 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.475,51 3.458,86 2.951,63 65,95 85,34

102 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.702,49 2.719,14 2.464,43 144,75 90,63

103 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 500,00 500,00 50,00 10,00 10,00

104 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

105 0516001 OSKRBA Z VODO - števčnina 190.250,77 190.250,77 5.653,17 2,97 2,97

106 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 190.250,77 190.250,77 5.653,17 2,97 2,97

107 0516002 OSKRBA Z VODO - vzdrževalnina 269.736,11 269.736,11 154.440,64 57,26 57,26

108 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 239.736,11 239.736,11 137.911,76 57,53 57,53

109 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,00 30.000,00 16.528,88 55,10 55,10

110 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejav nost 44.502,81 44.502,81 30.917,73 69,47 69,47

111 1016002 POKOPALIŠČE IG 27.992,85 27.992,85 19.941,98 71,24 71,24

112 402001 Čistilni material in storitve 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00

113 402099 Drugi splošni material in storitve 1.150,00 517,00 233,30 20,29 45,13

114 402200 Električna energija 840,00 840,00 329,20 39,19 39,19

115 402203 Voda in komunalne storitve 350,00 350,00 127,22 36,35 36,35

116 402204 Odvoz smeti 3.100,00 3.100,00 2.663,55 85,92 85,92

117 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.383,15 5.538,89 5.538,89 232,42 100,00

118 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.434,98 4.434,98 1.381,35 31,15 31,15

119 402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 1.614,97 527,47 0,00 0,00 0,00

120 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0,00 1.087,50 1.087,50 0,00 100,00

121 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 3.257,76 3.257,76 3.257,76 100,00 100,00

122 402999 Drugi operativni odhodki 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00
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ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

123 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.417,24 2.417,24 1.880,21 77,78 77,78

124 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.205,75 5.050,01 2.810,00 34,24 55,64

125 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 633,00 633,00 0,00 100,00

126 1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 8.485,68 8.485,68 5.480,77 64,59 64,59

127 402001 Čistilni material in storitve 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

128 402099 Drugi splošni material in storitve 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

129 402200 Električna energija 530,00 530,00 351,43 66,31 66,31

130 402203 Voda in komunalne storitve 410,00 410,00 125,62 30,64 30,64

131 402204 Odvoz smeti 1.550,00 1.550,00 1.008,51 65,07 65,07

132 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00

133 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 713,50 713,50 93,53 13,11 13,11

134 402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 1.195,50 220,50 0,00 0,00 0,00

135 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0,00 975,00 975,00 0,00 100,00

136 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.926,68 2.926,68 2.926,68 100,00 100,00

137 1016004 POKOPALIŠČE GOLO 6.598,42 6.598,42 4.304,82 65,24 65,24

138 402001 Čistilni material in storitve 160,00 160,00 95,44 59,65 59,65

139 402099 Drugi splošni material in storitve 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00

140 402200 Električna energija 390,00 390,00 224,65 57,60 57,60

141 402203 Voda in komunalne storitve 360,00 360,00 288,38 80,11 80,11

142 402204 Odvoz smeti 910,00 910,00 504,23 55,41 55,41

143 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 212,00 212,00 0,00 0,00 0,00

144 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 964,22 964,22 0,00 0,00 0,00

145 402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 1.075,08 100,08 0,00 0,00 0,00

146 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0,00 975,00 975,00 0,00 100,00

147 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.217,12 2.217,12 2.217,12 100,00 100,00
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ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

148 1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 1.425,86 1.425,86 1.190,16 83,47 83,47

149 402204 Odvoz smeti 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00

150 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 90,00 25,70 0,00 0,00 0,00

151 402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 460,70 0,00 0,00 0,00 0,00

152 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0,00 525,00 525,00 0,00 100,00

153 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 665,16 665,16 665,16 100,00 100,00

154 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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005 REŽIJSKI OBRAT        840.471 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 122.108 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin0603  Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 122.108 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov in zvez občin 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 122.108 € 

Opis realizacije podprograma 

Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, 
za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja občinska uprava. 
Režijski obrat je bil ustanovljen, ker zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov ni bilo smotrno 
ustanoviti javnega podjetja. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) 

17. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, št. 49/06 – ZmetD 
in 66/06 – odl. US) 

7. člen Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08) 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96, 69/06) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 
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0506000 REŽIJSKI OBRAT- SPLOŠNO 122.108 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za plače, prispevke, povračilo sroškov prehrane in prevoza na delovno mesto in iz njega porabili 
38.313 eur.  Preostala sredstva so bila porabljena še za stroške kilometrine in za podjemno 
pogodbo, katero je bila do nove zaposlitve sklenjena, za iskanje napak-okvar na vodovodnem 
omrežju. 

Na kontu 402099 so sredstva za poplačilo okoljske dajatve na podlagi inšpekcijske odločbe. 

Za novozaposlenega vzdrževalca je bila kupljena delovna obleka. 

 

Konto 420299, 402108 

Namen:  

Nakup opreme za opravljanje dela (iskanje napak s pomočjo vrtanja z vibracijskih vrtalnim 
vijačnikom, iskanje cestih kap, ventilov, ureditev okolice objektov kanalizacije in vodovoda). 

 

Cilj:  

- vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje vodovodnega sistema 

- hitrejše iskanje napak in s tem zmanjšanje vodnih izgub 

- zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov 

 

Načrtovano: 

Konto 420299   

Motorna kosa - nitkarica 620 

Detektor kovin  1200 

Vibracijski vrtal.vijačnik 450 

Skupaj 2.270 eur z ddv (1.860,66 eur brez ddv) 

 

Konto 402108 

2 x GSM aparat 

 

Doseženo: 

Konto 420299   

Nabavljena je bila naslednja oprema: 

Motorna kosa - nitkarica 591,67 eur (484,98 eur brez ddv) 

Detektor kovin  1.171,20 eur, (960 eur brez ddv) 

Vibracijski vrtal.vijačnik 439,20 eur (360 eur brez ddv) 

Skupaj 2.202,07 eur (1.804,98 eur brez ddv) 
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Konto 402108 

Kupljena sta bila dva GSM aparata (193,44 eur brez ddv za dva aparata) za omogočanje 
spremljanja telemetrijskega nadzora na vodovodovdnimi in kanalizacijskimi objekti. Eden za 
novo zaposlenega vzdrževalca, eden za vodjo režijskega obrata, ker je bil obstoječi dotrajan 
(nezmožnost polnjenja) 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 126.452 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 
dediščine 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 126.452 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor nad onesnaženjem 
okolja 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 126.452 € 

Opis realizacije podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo, gradnja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 39/06, 70/08) 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP) 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.list RS; št. 88/2011, 
8/2012) 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice 
Ljubljane (Ur.list RS, št. 115/07, 65/2012, 93/2013) 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Ur.list RS, št.64/2012) 
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Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.list 
RS; št. 98/07, 63/09, 30/2010) 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ig 
(Ur.list RS, št. 41/09, 24/12) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda. 

Glavni kazalci: zmanjšanje preliva na čistilnih napravah, povečan učinek čiščenja, povečanje 
števila objektov priključenih na omrežje. 

Dolgoročni cilji so zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in zaščita 
vodnih virov, zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, … 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode na 
območjih, kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje. 

 

0515000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - ravnanje z odpadno vodo 126.452 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

POROČILO 1-6/2015 

Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 
1.6.2009 zagotavlja Občina Ig z režijskim obratom. Obveznosti za redno obratovanje in tekoče 
vzdrževanja kanalizacijskih sistemov  je Občina Ig na podlagi pogodbe od 1.1.2015 do izbora 
izvajalca na javnem razpisu prenesla na izbranega izvajalca Komunalne gradnje, d.o.o.,  
Grosuplje.  

V mesecu februarju 2015 se je začel postopek oddaje javnega naročila za izvajanje storitev 
rednega obratovanja in tekočeva vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini 
Ig. Dne, 19.5.2015 je bil izdan sklep o zaključku postopka javenga naročila brez izbire. Na 
razpis je prispela le ena ponudba. Naročnik je ugotovil da je ponudbena verednost za naročnika 
nesprejemljiva, saj bistveno presega pri naročniku zagotovoljena sredstva za javno naročilo in je 
posledično ponudbna nepopolna. 

Dne, 24.7.2015 je bil ponovno izdan sklep o začetku postopka pri čemer se je predmet javnega 
naročila skrčil in je obsegal le vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema, ne pa tudi 
storitve rednega obratovanja (vzdrževanje objektov). Javno naročilo je bilo objavljeno 
28.7.2015. 

 

V prvi polovici leta 2015 je bilo precej zamašitev kanalizacijskega omrežja za kar se je porabilo 
precej sredstev, ki pa niso bila s proračunom načrtovana v tako velikem obsegu. Z rebalansom 
bo potrebno zagotoviti sredstva  na kontu 402503. 

V letu 2015 smo poskusno nabavili maso oz. protihrupne vložke za umiritev ropotanja pokrovov 
revizijskih jaškov (12 kom). 

Na KČP Brest 1 je bil izveden servis in zamenjan interni krmilnik. Izveden je bil servis gasilnikov. 
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Vzdrževanje in pregledi objektov so se izvajali skladno s pogodbo  (24 urno dežurstvo, redno 
vzdrževnaje, nadzor in kontrola kanalizacijskih črpališč skladno s poslovnikom posamznega 
objekta, dnevno vodenje obratovalnih dnevnikov, košnja, pluženje, izvajanje intervencij). 

 

REBALANS 2-2015 

Z rebalansom se zmanjšajo se sredstva na kontu 402113 (geodetske storitve) v višini 2.000 
EUR. V letu 2015 je bilo predvideno urejanje katastra kanalizacije (nekaterih geodetsko 
posnetih krakov vendar ne vnesenih v ZK GJI). Zaradi drugačne ureditve vzdrževanja objektov 
in vzdrževanja omrežja je zadana naloga zastala in se bo izvedla v letu 2016. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Dolžina kanalizacijskega omrežja: 26.580 m (fekaln kanal), 7050 m (meteorni kanal, pri čemer 
veliko meteornega ni bilo geodetsko posnetega in tako številka ni točna) 

Število priključkov: 877 

Število objektov: 9 (MKČN Raj nad mestom 1, MKČN Raj nad mestom 2, KČP Brest 1, Brest 2, 
Tomišelj, Matena, Iška Loka (3x)) 

 

Občina Ig, režijski obrat, zagotavlja od 1.6.2009 dalje gospodarsko javno službo odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Obveznosti za redno obratovanje in tekoče 
vzdrževanje kanalizacijskih sistemov je Občina Ig  s pogodbo prenesla na izbranega izvajalca. V 
februarju 2015 je bil objavljen razpis za  izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega 
vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini Ig. Izdan je bil sklep o zaključku 
postopka javnega naročila brez izbire, saj se je ponudba edinega ponudnika izločila iz postopka 
oddaje javnega naročila kot nesprejemljiva. 

V juliju 2015 je bil objavljen razpis za vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v 
Občini Ig in nato v septembru 2015 izdana odločitev o oddaji javnega naročila. V oktobru je bil 
sklenjen okvirni sporazum s podjetjem Tomislav Golob s.p., Ig. Izvajalec bo opravljal 
vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema (odprava napak, zamenjave,.......), medtem 
ko je od oktobra 2015 upravljanje objektov prevzel režijski obrat z novozaposlenim. 

 

V mesecu novembru 2012 je bila sklenjena koncesijska pogodba za opravljanje obvezne 
gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode s podjetjem Petrol d.d., Ljubljana, 
ki od 1.1.2013 dalje upravlja s Čistilno napravo Ig in čistilno napravo Matena. To pomeni, da so 
v letu 2015 nastali le stroški za vzdrževanje kanalizacijskega sistema (cevovodi) in stroški za 
vzdrževanje in obratovanje kanalizacijskih črpališč (Brest 1, Brest 2 in Tomišelj, upoštevani so 
tudi stroški za novozgrajeno kanalizacijsko črpališče v Mateni in Iški Loki).  

V upravljanju in vzdrževanju ima režijski obrat dve mali komunalni čistilni napravi Raj nad 
mestom. 

V letu 2015 se je poskusno začelo urejati ropotanje pokrovov revizijskih jaškov kanalizacije in 
sicer s posebnimi vložki - maso. Urejenih je bilo 29 pokrovov, ki po spremljanju stanja, ne 
ropotajo več. 

Opravljenih je bilo tudi več čiščenj in prebijanj zamašene kanalizacije ter pregledov s TV 
kamero. Opazili smo, da je potrebno vedno več čiščenj in prebijanj zamašene kanalizacije, saj 
se v kanalizaciji znajdejo tudi odplake in material, ki tja ne sodi, večji problem so tudi maščobe. 
Iz leto v leto je opaziti slabše stanje na tem območju, kljub opozarjanju uporabnikov preko 
občinskega glasila. 
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V letu 2015 je bilo strojno očiščenih 20425 m fekalnega kanala (v letu 14.090 m) in 300 m 
meteornega kanala, zamenjanih je bilo 16 okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov fekalnega 
kanala. 

Izveden je bil redni pregled gasilnikov. 

 

Sredstva na kontu 402503 (popravilo okvar, čiščenje in prebijanja zamašene kanalizacija, 
pregledi s TV kamero,....) so bila realizirana v višini 95,53% glede na načrtovano oziroma 
113.496,61 eur, kar je za 45,11% več kot v letu 2014 (78.213,79 eur). Glede na dolžino 
kanalizacijskega sistema je strošek na m1 v letu 2015 4,3 eur. 

 

PRERAZPOREDITVE 

Proračunska postavka 0515000 

Zaradi plačila računov za storitve iz leta 2014 (mesec november in december) je bilo potrebno 
prerazporediti sredstva na konto 402510 v višini 210,91 eur iz konta 402503. 

Iz konta 402699 so se prerazporedila sredstva v višini 60 eur za najemnino Ellab po pogodbi. 

 

PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOST IZ PRETEKLIH LET za proračunsko postavko 
0516000, 0515000 

V letu 2014 so bile sklenjene pogodbe od 1.1. do 31.12. in sicer s podjetjem Ellab (najem 
internetnega nadzornega sistema - telemetrija), Varnost Vič (fizično tehnično varovanje), 
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (izvajanje kontrole zdravstvene 
ustreznosti in skladnosti pitne vode), KRO d.o.o. (poštne storitve in tisk in izpis računov), 
Komunalne gradnje d.o.o. (popravilo okvar na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih), Petrol 
d.d. (električna energija), Občina Ig (vodarina), Pošta Slovenije (poštne storitve), JP Vodovod 
Kanalizacija d.o.o. (dobava vode), Telekom Slovenije (GSM - telemetrija, varovanje). Računi za 
mesec december dospejo v začetku meseca januarja 2015 in tako nastanejo obveznosti iz 
preteklega leta, ki so bili plačani v letu 2015. 

V letu 2015 so bile plačani tudi računi od Diversey (komponente za pripravo klor dioksida), 
Tomaž Remih, Ellab za servis telemetrije na objektu zajetje Šumnik in plačilo iskalca napak 
preko študentskega servisa. 

 

V letu 2015 so bile sklenjene pogodbe od 1.1. do 31.12. in sicer s podjetjem Ellab (najem 
internetnega nadzornega sistema - telemetrija), Varnost Vič (fizično tehnično varovanje), 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (izvajanje kontrole zdravstvene ustreznosti in 
skladnosti pitne vode), KRO d.o.o. (poštne storitve in tisk ter izpis računov), Golob Tomislav s.p. 
(popravilo okvar na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih), Petrol d.d. (elektrika), Občina Ig 
(vodarina), Pošta Slovenije (poštne storitve), JP Vodovod Kanalizacija (dobava vode), Telekom 
Slovenije (GSM - telemetrija, varovanje). Računi za mesec december 2015 dospejo v začetku 
meseca januarja 2016 in bodo plačani v letu 2016. 

V letu 2016 sta bila poravnana tudi računa VIP TEHNIKA za servis hidropostaje Ptiči gaj in Eko 
pretok za čiščenje zamašene fekalne kanalizacije. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST591.910 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost) 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in aministracija 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 

 

1603 Komunalna dejavnost 591.910 € 

Opis realizacije glavnega programa 

1603 Komunalna dejavnost - vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne 
dejavnosti, kot so urejanje in vzdrževanje pokopališč iz mrliškimi vežicami. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

16039001  Oskrba z vodo, 

1603902  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 

16039003  Objekti za rekreacijo, 

16039004  Praznično urejanje naselij, 

16039005  Druge komunalne dejavnosti 

16039001 Oskrba z vodo 560.993 € 

Opis realizacije podprograma 

Oskrba z vodo na območju občine, gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s 
hidrantno mrežo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah (Ur.list RS, št. 67/02, 57/08) 

Uredba o oskrbni s pitno vodo (Ur.list RS, št. 88/12) 

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) 

Pravilni o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS, št. 35/06, 41/08 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ig (Ur.list RS, št. 41/09) 

HACCAP načrti 
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Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice 
Ljubljane (Ur.list RS, št. 115/2007, 65/20121, 93/2013) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti neoporočeno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci 
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov in povezovanje sistemov med seboj ter 
ustrezna ureditev odvajanja odpadnih vod. 

Kazalci: zmanjšanje števila uvedenih ukrepov na sistemih, zmanjšanje vodnih izgub (s hitrimi 
sanacijami poškodb na priključkih in vodovodnem omrežju), zagotavljanje kvalitetne pitne vode 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno obnovo vodovodnih sistemov in reševanje 
odvajanja odpadnih voda ter zagotavljati čimbolj kvalitetno oskrbo s pitno vodo in dvig varnosti 
oskrbe z zagotavljanjem kvalitetnih vodnih virov 

 

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 400.899 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

POROČILO 1-6/2015 

Gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo od 1.6.2009 zagotavlja Občina Ig z režijskim 
obratom. Obveznosti za redno obratovanje in tekoče vzdrževanja vodovodnih sistemov  je 
Občina Ig na podlagi pogodbe od 1.1.2015 do izbora izvajalca na javnem razpisu prenesla na 
izbranega izvajalca Komunalne gradnje, d.o.o.,  Grosuplje.  

V mesecu februarju 2015 se je začel postopek oddaje javnega naročila za izvajanje storitev 
rednega obratovanja in tekočeva vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini 
Ig. Dne, 19.5.2015 je bil izdan sklep o zaključku postopka javenga naročila brez izbire. Na 
razpis je prispela le ena ponudba. Naročnik je ugotovil da je ponudbena verednost za naročnika 
nesprejemljiva, saj bistveno presega pri naročniku zagotovoljena sredstva za javno naročilo in je 
posledično ponudbna nepopolna. 

Dne, 24.7.2015 je bil ponovno izdan sklep o začetku postopka pri čemer se je predmet javnega 
naročila skrčil in je obsegal le vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema, ne pa tudi 
storitve rednega obratovanja (vzdrževanje objektov). Javno naročilo je bilo objavljeno 
28.7.2015. 

 

Skladno z načrtom in pogodbo za izvajanje zdravstvene ustreznosti pitne vode se je izvajalo 
spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode.  

  

Iz sistema Brest nam je bila preko vodomerov dovedenih 239.066 m3 vode (v letu 2015 
predvideno 47.946 m3 na mesec) iz sistema Brezova noga 15.978 m3 (v letu 2015 predvideno 
3341 m3 na mesec). Povečan pretok vode je posledica številnih okvar na vodovodnem omrežju 
in priključkih predvsem v naselju Ig (Rastuke) in na sistemu Golo Zapotok. Okvare sproti 
odpravljamo. V prvi polovici leta nam je uspelo z nočnimi aktivnostmi (zadrževanje vode v 
vodohranih in dvigovanje nivojem) zagotavljati nemoteno dobavo, kljub temu, da vode iz zajetja 
Šumnik praktično od maja do septembra skoraj ni, če ni večjih padavin. 
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Sodelovali smo tudi z JP Voka in v nočnem času preverjali pretoke, ki se gibljejo od 4-15 l/s, kar 
je občutno preveč (od 8-15 l/s je zelo povečan pretok). Na podlagi tega smo določili najbolj 
kritične odseke.  

 

V prvi polovici leta je bilo naročenih 740 litrov in 800 litrov (alkalne komponente za pripravo klor 
dioksida in kisle komponente za pripravo klor dioksida za Klorno postajo Zapotok. Poraba je 
odvisna od kvalitete vstopne vode. 

 

Opravljen je bil redni letni servis klorne naprave v Zapotoku in klorne naprave na Gornjem Igu 
ter servis merilnika  motnosti v Šumniku. 

Izveden je bil servis UV naprave na Visokem in servis gasilnika na klorni postaji. 

 

Dela na objektih: 

Servis merilca tlaka in črpalken a PČP Zapotok. 

Servis dozirne črpalke na filtraciji na klorni postaji Zapotok. 

Pregled in meritev napetosti zaradi izpadov ter nastavitev kontrolnikov na klorni postaji. 

Testiranje digitalnih vhodov in dajalnikom impulzov vodomerov na HP Škrilje. 

Servis dveh merilcev motnosti. 

Servis telemetrije na PČP Gornji Ig zaradi udarov napetosti. 

Elektro dela na PČP Ptičji gaj (namestitev vtikačev za priklop agregata). 

Montaža merilnika pretoka na črpališču Iška vas. 

 

V prvi polovici leta je bilo saniranih 46  poškodb (nekatere tudi večje) na javnem vodovodnem 
omrežju. Na hišnih priključkih pa 79. 

 

Na 5 objektih se izvaja varovanje objektov in redni pregledi. 

Preko programa Tvwiev je možen pogled v delovanje sistema.  Stroški nastali po vzpostavitvi 
nadzornega sistema preko telemetrije so stroški GSM – SIM kartice telemetrija. Strošek je tudi 
najem internetnega nadzornega sistema Twiev. 

 

Izveden je bil tudi vris  manjkajočih vodovodov v zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture (za vodovode zgrajene od 2006-2009). 

 

REBALANS 2-2015 

Z rebalansom se zmanjšajo sredstva na kontu 402599 (analiza vode) v višini 5.000 EUR. V letu 
2015 ni bilo večjega števila neskladnih vzorcev zato dodatnih odvzemov vzorcev vode ni bilo 
izvedenih. 

Zmanjšajo se sredstva na kontu 411999 v višini 2.500 EUR). Predvidena sredstva za izplačilo 
vlagateljem vlog za nadomestilo zaradi vodovarstvenih območij v letu 2015 ne bo izplačano, ker 
na občino Ig, kot upravljavcu javnega vodovodnega omrežja, ni prišla nobena vloga, prav tako 
za leto 2015 ni še podrobnejših meril za izplačilo nadomestil.  

Zmanjšajo se sredstva na kontu 402113 (geodetske storitve) v višini 2.000 eur.  
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V letu 2015 je bilo predvideno urejanje katastra vodovoda (predvsem manjkajočih vodovodov 
kot so Iška vas in Gornji Ig, ter nekaterih geodetsko posnetih vendar ne vnesenih v ZK GJI). 
Zaradi drugačne ureditve vzdrževanja objektov in vzdrževanja omrežja je zadana naloga zastala 
in se bo izvedla v letu 2016. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Dolžina vodovodnega omrežja: 62600 m 

Število vodovodnih priključkov: 2287 (odjemnih mest) 

Št. objektov: 18 

Vodovodni sistemi: 

- Golo Zapotok (Zapotok, Visoko-del, Golo, Škrilje, Podgozd, Dobravica, Sarsko, Klada): 9 
objektov (zajetje Šumnik z vrtino, vrtina 3, PČP Zapotok, KP Zapotok, HP Škrilje-Ledine, 5 
razbremenilnikov (od tega 2 objekta, drugo jaški), VH Kurešček (novi in stari) 

- Visoko (Visoko, Rogatec): 3 objekti (VH, ČP, HP Raj nad mestom) 

- Iška vas (Iška vas, Iška): 1 objekt (črpališče in vodohran) 

- Gornji Ig (Gornji Ig): 2 objekta  (VH in ČP Gornji Ig) 

- sistem iz vodarne Brest (Ig, Kot, Staje, Iška Loka, Matena, Brest, Tomišelj, Podkraj, Vrbljene, 
Strahomer): 3 objekti (HP Ptičji gaj, PČP Na grad, HP Strahomer) 

- sistem iz vodarne Brezova noga (Kremenica, Draga): 0 objektov 

 

Občina Ig, režijski obrat zagotavlja od 1.6.2009 dalje gospodarsko javno službo oskrbe s pitno 
vodo. Obveznosti za redno obratovanje in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov je Občina Ig 
s pogodbo prenesla na izbranega izvajalca Komunalne gradnje d.o.o.,  

V februarju 2015 je bil objavljen razpis za izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega 
vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini Ig. Izdan je bil sklep o zaključku 
postopka javnega naročila brez izbire, saj se je ponudba edinega ponudnika izločila iz postopka 
oddaje javnega naročila kot nesprejemljiva. 

V juliju 2015 je bil objavljen razpis za vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v 
Občini Ig in nato v septembru 2015 izdana odločitev o oddaji javnega naročila. V oktobru je bil 
sklenjen okvirni sporazum s podjetjem Tomislav Golob s.p., Ig. Izvajalec bo opravljal 
vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema (odprava napak, zamenjave,.......), medtem 
ko je od oktobra 2015 upravljanje objektov prevzel režijski obrat z novozaposlenim. 

 

V letu 2015 je bilo na kontu 402203 (nakup vode) načrtovanih več sredstev kot v proračunu za 
leto 2014 (precej več pa glede na rebalanse proračuna 2014, kjer so se sredstva prerazporejala 
na druge postavke - investicije), ker se na sistemu iz vodarne Brest (odcep za Ig, Kot, Staje) 
povečuje poraba, kar spremljamo skupaj z JP VOKA, zaradi številnih lomov tako na javnem 
vodovodnem omrežju kot vodovodnih priključkih. Javni vodovod in priključki, ki so zgrajeni pred 
tridesetimi leti so v precej slabem stanju še posebej odseki vodovoda v Rastukah, Zabrv in 
Banija.  

Posledica temu so tudi višji stroški na kontu 402503 (vzdrževanje) zaradi sanacij okvar na 
javnem vodovodnem omrežju. 

V slabem stanju so: vodovod iz Brezove noge (Kremenica - po glavni cesti, ena okvara stane 
2500 - 3000 eur), vodovod Iška vas ter vodovod Golo - Zapotok. Sredstev za celostne obnove 
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določenih vodovodnih odsekov ni, zato se rešujejo le najnujnejše zadeve (odprava okvare 
ugotovljene z iskanjem ali ko voda pride na površje). 

 

V letu 2015 je bilo odpravljenih 99 okvar na glavni cevi vodovoda, kar je za 67,80% več kot v 
letu 2014 in 112 okvar na vodovodnih priključkih, kar je za 25,8% več kot v letu 2014. Glede na 
sanacijo večjega števila okvar se je zmanjšal tudi % izgub v letu 2015 glede na preteklo leto na 
nekaterih vodovodnih sistemih. V sklopu obnove javnega vodovodnega omrežja so bili 
obnovljeni tudi priključki na Golem (projekt HP Golec cevovod B) in priključki ob Škurhovi ulici 
(obnova vodovoda po Škurhovi ulici). V letu 2015 je bilo obnovljenih še 9 priključkov poleg 
priključkov ob Škurhovi ulici (12 priključkov in en skupinski za dva objekta iz sosednje ulice, ki 
je vezana na Škurhovo) in na Golem (10 priključkov). 

Povečanje števila odprave okvar tako na javnem vodovodu kot priključkih je aktivno iskanje 
okvar z aparatom predvsem na sistemu Golo Zapotok, kjer je v sušnih mesecih problem z 
zagotavljanjem dobave vode. Z aktivnim iskanjem pa želimo tudi zmanjšati količino vodnih 
izgub, ki so precejšnje kar pa je razumljivo, saj je vodovodni sistem star ter na nekaterih mestih 
tudi neustrezno položen. Prav tako se je aktivneje iskalo skrite okvare na sistemu, ki se 
oskrbuje iz vodarne Brest, ker so tudi precejšnje izgube glede na dobavljeno vodo s strani JP 
VOKA. 

 

vodovodni sistem 
dovoljena 
količina v m3 

NAČRPANO 
2015 

m3 

PRODANO 
2015 

m3 

IZGUBA 
2015 

m3 
% IZGUBA 
2015 

% IZGUBA 
2014 

GOLO ZAPOTOK-
skupaj 170.000 133.061 91.749 41.312 31,05 43,98 

Šumnik 2.000 1.909         

vrtina 2 105.000 104.226         

vrtina 3 63.000 26.926         

GORNJI IG 3.000 2.915 2.239 676 23,19 32,61 

VISOKO 35.000 10.615 10.068 547 5,15 0,00 

IŠKA VAS 126.144 64.113 36.232 27.881 43,49 42,23 

BREZOVA NOGA   32.793 30.489 2.304 7,03 3,46 

SISTEM BREST   503.296 235.505 267.791 53,21 58,80 

Suša   970         

 

Na kontu 402503 so stroški, ki so nastali pri vzdrževanju oz. odpravljanju okvar na cevovodih, 
hidrantih, vzdrževanju vodovodnih objektov (vodohrani, črpališče, hidropostaje, prečrpalnice, 
razbremenilniki), umerjanju naprav v objektih (vodomeri, merilniki  motnosti, pogoni), 
dezinfekcije vodohranov in omrežja, servisi in nadomestni deli telemetrija (releji, stikala, 
izpadi,...) ter preglede hidrantnega omrežja. 

 

Na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06) mora 
upravljavec vodovodnih sistemov zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Za 
izvajanje storitev zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na vodovodnih sistemih v 
občini Ig je bila z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano sklenjena pogodba za 
izvajanje teh storitev. Izvajalec je opravljal nadzor po letnem programu. Odvzetih je bilo tudi 
nekaj izrednih vzorcev zaradi neskladnosti, izvedena je bila dezinfekcija vodovoda Visoko. 
Opravila se je tudi analiza vode iz dveh zasebnih vodovodov Suša in Selnik. 
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V letu 2015 ni bilo izplačil nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi 
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Prejeli smo dve vlogi, ki sta bili na preverjanje 
poslani na Ministrstvo za kmetijstvo od katerega pa še nismo prejeli potrditve. Nadomestila se 
izplačajo na najožjih vodovarstvenih območjih, namenjenih za varstvo vodnih virov za javno 
oskrbo s pitno vodo. Zavezanec za plačilo nadomestila je izvajalec javne službe oskrbe s pitno 
vodo, ki upravlja vodni vir, za katerega je določen vodovarstveni režim na najožjem 
vodovarstvenem območju. Nadomestila se financirajo iz sredstev, ki jih pridobiva izvajalec javne 
službe oskrbe s pitno vodo in s prodajo vode iz vodnega vira, za katerega je določen 
vodovarstveni režim. 

 

V letu 2015 se je izvedel pregled objektov vodovoda in preureditev objektov za napajanje preko 
agregatov v primerih daljših izpadov elektrike. 

 

Sredstva so bila na kontu 402503 realizirana v višini 92,24% glede na načrtovane oziroma 
209.268,61 eur, kar je za 47,90% več kot v letu 2014. Glede na dolžino vodovodnega omrežja 
je strošek na m1 v letu 2015 3,34 eur. 

  

Izveden je bil redni pregled hidrantnega omrežja. Izvedeno je bilo tudi izobraževanje na 
področju HACCAP (oskrba s pitno vodo), udeležili smo se tudi izobraževanja z naslovom Pitna 
voda in izvajanje notranjega nadzora. 

 

3110 – vodovodni sistem Golo Zapotok 

Za varovanje je sklenjena pogodba za redno preventivno vzdrževanje varnostih sistemov in 
naprav, ki so vgrajeni v vodovodnih objektih VH Kurešček (stari in novi), razbremenilnik Golo – 
R2, razbremenilnik Golo – R3, klorna postaja Zapotok. Redno preventivno vzdrževanje 
protivlomenga alarmnega sistema se opravi 4x letno na tri mesece, interventno pa v primeru 
okvare sistema. Izvajalo se je tudi fizično tehnično varovanje, zamenjane so bile akumulatorske 
baterije. 

Na Klorni postaji Zapotok se voda avtomatsko dezinficira s klorovim dioksidom. Mesečna poraba 
kemikalij je odvisna od stanja surove vode (voda iz zajetja in vrtine), porabljeno je bilo  62 
posod divoact in 75 posod divosan, predvideno pa je bilo  52 posod po 20 litrov za celo leto. 
Vzrok za večjo porabo dezinfekcijskega sredstva je kvaliteta vhodne vode iz zajetja Šumnik ter 
12% povečanje načrpanih količin v letu 2015 glede na preteklo leto. Z uvedbo filtracije na 
vodovodnem sistemu je potrebno zagotavljati tudi koagulant (polialuminijev klorid). 

Izveden je bil letni servis klorne naprave in filtrirne naprave, ter izvedena kalibracija merilnikov 
motnosti. V letu 2015 so bili opravljeni tudi interventni servisi na klorni postaji (ventil sesalne 
garniture, popravilo cevovoda za vzorčenje in odsesavanje, rekator naprave, nivojsko stikalo na 
sesalni garnituri) zaradi javljanja napak. Na PČP Zapotok (novi vodohran Zapotok) je bil 
izvedena menjava krmiljenja črpalk zaradi nihanj tlakov. 

Na PČP Zapotok in Klorni postaji Zapotok je potekalo merjenje napetosti zaradi izpadov faz ter 
testiranje digitalnih vhodov in dajalnikov impulzov.  

Na sistemu Golo Zapotok se od leta 2012 ne izdaja soglasij za priključitev na vodovodno 
omrežje zaradi nezadostnih količin vode, ki jih lahko pridobimo z enim zajetjem in dvema 
vrtinama. 

 

Ostali odhodki:električna energija, GSM – telemetrija in varovanje, intervencije, analiza vode oz. 
spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in obvladovanje tveganj na določenem delu 
sistema za oskrbo s pitno vodo (redni mesečni pregledi po HACCP načrtu). 
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3120 – vodovodni sistem vodarna Brest  

Z upravljavcem vodarne Brest je sklenjena pogodba za dobavo vode, ki jo obračunajo na 
podlagi mesečnih odčitkov na vodomerih (3 vodomeri za smeri Brest-Matena-Iška Loka, 
Vrbljene-Strahomer-Tomišelj in Ig-Kot-Staje)  

V letu 2014 je bil sklenjen aneks k pogodbi o dobavi vode iz vodarne Brest in iz vodarne 
Brezova noga zaradi sprememb določb osnovne pogodbe v zvezi z obračunom ter cenami 
storitev izvajalca. Po sklenitvi aneksa se vzdrževanje vodovodnih priključkov in vodomerov 
obračuna po dejanskih stroških na podlagi ustrezne dokumentacije in popisa del ter s strani 
naročnika izstavljene naročilnice. Cena dovedene vode je 0,3166 eur/m3 in se obračuna preko 
obračunskih vodomerov. Zavezanec za napoved in plačilo vodnih povračil je JP VOKA. V ceni 
0,3166 eur/m3 je zajeta voda in strošek vodnega povračila. 

Predvidena količina dovedene vode v letu 2015 je bila  575.352 m3/leto. 

Dobavljene oz. kupljene je bilo 503.296 m3/leto, kar je 12,5 % manj od načrtovane količine in 
3,3% manj kot v letu 2014, kar kaže na to, da smo bili uspešni s sanacijami okvar in smo 
količino dobavljene vode zmanjšali oz. smo zmanjšali vodne izgube. Količina prodane vode pa je 
bila v letu 2015 višja za 9,8%. 

 

Ostali odhodki: električna energija (Črpališče Na grad, Črpališče Ptičji gaj, HP Strahomer), 
analiza vode oz. spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in obvladovanje tveganj na 
določenem delu sistema za oskrbo s pitno vodo , GSM-telemetrija. 

 

Na HP Ptičji gaj so bila elektro dela in priprava objekta za napajanje preko agregata v primeru 
izpada elektrike in s tem zagotovitev nemotene oskrbe vode predvsem za Vrtec Ig. Opravljen je 
bil tudi servis hidro postaje (zamenjava mehkega zagona) zaradi udara strele. Na podlagi 
prijave škode zaradi udara strele je bila škoda s strani zavarovalnice povrnjena. 

V naselju Podkraj ni ustreznega javnega vodovoda na katerega bi se lahko priključili novi objekti 
zato se ne izdajajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje. 

 

3160 – Brezova noga (Kremenica, Draga) 

Z upravljavcem vodarne Brest, JP VOKA je sklenjena pogodba za dobavo vode za naselji 
Kremenica in Draga. Vodo upravljavec obračuna na podlagi odčitka na vodomeru. 

V letu 2014 je bil sklenjen aneks k pogodbi o dobavi vode iz vodarne Brest in iz vodarne 
Brezova noga zaradi sprememb določb osnovne pogodbe v zvezi z obračunom ter cenami 
storitev izvajalca. Po sklenitvi aneksa se vzdrževanje vodovodnih priključkov in vodomerov 
obračuna po dejanskih stroških na podlagi ustrezne dokumentacije in popisa del ter s strani 
naročnika izstavljene naročilnice. Cena dovedene vode je 0,3166 eur/m3 in se obračuna preko 
obračunskih vodomerov. Zavezanec za napoved in plačilo vodnih povračil je JP VOKA. V ceni 
0,3166 eur/m3 je zajeta voda in strošek vodnega povračila. 

Predvidena količina dovedene vode v letu 2015 je bila 40.092 m3/leto. 

Dobavljeno je bilo 32.793 m3/leto, kar je 18,21% manj od načrtovane količine in 10% manj kot 
je bilo dobavljene vode v letu 2014. V letu 2015 je bilo prodane za 13% manj vode kot v letu 
2014. Na tem sistemu je problematičen predvsem glavni vod, ki poteka po cesti (dn200). 

Na sistemu se opravlja analiza vode oz. spremlja zdravstvena ustreznosti pitne vode in 
obvladovanje tveganj. 
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3130 – vodovodni sistem Gornji Ig 

Zaradi nihanja kakovosti vodnega vira in v manjšem delu tudi slabega vodovodnega omrežja je 
potrebno izvajati preventivno dezinfekcijo z natrijevim hipokloritom.  

Drugi načrtovani odhodki: električna energija, analiza vode oz. spremljanje zdravstvene 
ustreznosti pitne vode in obvladovanje tveganj, GSM – telemetrija, servis klorne naprave.  

V letu je bilo na objektu VH Gornji Ig zamenjana prenapetostna zaščita, vzpostavljen pa je bil 
tudi samostojen telemtrijski nadzor, ker je prišlo do motenj v povezovalnem kablu črpališče - 
vodohran. Na črpališču je bila zaradi udara strele uničena zaščita in ločilnik tokovne zaščite in je 
bil potreben servis. Škoda je bila povrnjena s strani zavarovalnice. 

 

3140 – vodovodni sistem Visoko Rogatec 

Na vodovodnem sistemu se izvaja priprava vode z UV napravo. Izveden je bil letni servis. Zaradi 
večkratne neskladnosti je bil izveden postopek dezinfekcije vodovodnega omrežja s strani 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. 

Ostali načrtovani odhodki: električna energija (vrtina, vodohran in HP Raj nad mestom), GSM – 
telemetrija, analiza vode oz. spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in obvladovanje 
tveganj. 

 

3150 – vodovodni sistem Iška vas 

Odhodki: električna energija, analiza vode oz. spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in 
obvladovanje tveganj, GSM-telemetrija, varovanje. Na sistemu je vzpostavljeno tehnično in 
fizično varovanje objekta črpališča in vodohrana. 

V letu 2015 je bil na iztoku iz vodohrana vgrajen merilec pretoka za merjenje dovedene vode v 
vodovodni sistem in s tem lažjega kontroliranja sistema. 

Na sistemu varovanja je bila zamenjana baterija krmilnika. 

 

PRERAZPOREDITVE 

Proračunska postavka 0516000 

Zaradi plačila računov za storitve iz leta 2014 (mesec november in december) je bilo potrebno 
prerazporediti sredstva na konto 402510 v višini 210,91 eur in konto 402511 v višini 199,22 eur 
iz konta 402503. 

S proračunom so bila vsa sredstva za poštne storitve (raznos položnic) načrtovana na 0516000, 
402206. Ker se strošek deli tudi na kanalizacijo so se prerazporedila sredstva v višini 4.670 eur 
na 0515000, 402206. 

Zaradi prenizkega načrtovanja poštnih storitev na kontu 402206 je bilo potrebno prerazporediti 
sredstva v višini 700 eur iz konta 402113 - geodetske storitve, saj se le te niso izvajale in so 
sredstva ostala neporabljena. 

Prerazporedila so se sredstva iz konta 402599 v višini 800 eur na konto 402511 za tekoče 
vzdrževanje druge opreme, saj so bila premalo načrtovana sredstva s proračunom. 

Junija so bila prerazporejena sredstva in konta 402903 (delo preko študentskega servisa  - 
popis vodomerov) na konto 402902 (plačilo po podjemnih pogodbah) za iskalca napak z 
aparatom v višini 5.492,16 eur. 

Zaradi premalo načrtovanih sredstev za popisovalce vodomerov (študenti) je bilo iz konta 
402902 (sredstva načrtovana za iskalca napak po podjemni pogodbi) nazaj prerazporejenih 
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1.016,65 eur na konto 402903, pa tudi iskalca napak ni potrebno posebej plačevati ker to delo 
sedaj opravlja zaposleni. 

Zaradi zahteve oz. pripombe pregledovalcev projekta Vodovod Vrbljene-Strahomer (ARSKTRP) 
je bila naročena še ena tabla za označitev projekta in sofinancerjev. Sredstva so se 
prerazporedila iz konta 402006 na konto 402099. Strošek ni bil realiziran iz projekta in NRP, ker 
bi s tem spreminjali finančno konstrukcijo in zaključek projekta. 

 

PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOST IZ PRETEKLIH LET za proračunsko postavko 
0516000, 0515000 

V letu 2014 so bile sklenjene pogodbe od 1.1. do 31.12. in sicer s podjetjem Ellab (najem 
internetnega nadzornega sistema - telemetrija), Varnost Vič (fizično tehnično varovanje), 
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (izvajanje kontrole zdravstvene 
ustreznosti in skladnosti pitne vode), KRO d.o.o. (poštne storitve in tisk in izpis računov), 
Komunalne gradnje d.o.o. (popravilo okvar na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih), Petrol 
d.d. (električna energija), Občina Ig (vodarina), Pošta Slovenije (poštne storitve), JP Vodovod 
Kanalizacija d.o.o. (dobava vode), Telekom Slovenije (GSM - telemetrija, varovanje). Računi za 
mesec december dospejo v začetku meseca januarja 2015 in tako nastanejo obveznosti iz 
preteklega leta, ki so bili plačani v letu 2015. 

V letu 2015 so bile plačani tudi računi od Diversey (komponente za pripravo klor dioksida), 
Tomaž Remih, Ellab za servis telemetrije na objektu zajetje Šumnik in plačilo iskalca napak 
preko študentskega servisa. 

 

V letu 2015 so bile sklenjene pogodbe od 1.1. do 31.12. in sicer s podjetjem Ellab (najem 
internetnega nadzornega sistema - telemetrija), Varnost Vič (fizično tehnično varovanje), 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (izvajanje kontrole zdravstvene ustreznosti in 
skladnosti pitne vode), KRO d.o.o. (poštne storitve in tisk ter izpis računov), Golob Tomislav s.p. 
(popravilo okvar na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih), Petrol d.d. (elektrika), Občina Ig 
(vodarina), Pošta Slovenije (poštne storitve), JP Vodovod Kanalizacija (dobava vode), Telekom 
Slovenije (GSM - telemetrija, varovanje). Računi za mesec december 2015 dospejo v začetku 
meseca januarja 2016 in bodo plačani v letu 2016. 

V letu 2016 sta bila poravnana tudi računa VIP TEHNIKA za servis hidropostaje Ptiči gaj in Eko 
pretok za čiščenje zamašene fekalne kanalizacije. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

0516001 OSKRBA Z VODO - števčnina 5.653 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tarifa števčnina je namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja obračunskega vodomera, ki je 
sestavni del vodovodnega priključka. Stroški zajemajo servisiranje in overitve vsakih pet let ter 
zamenjavo vodomera vsakih deset let. Tarifi se obračunavata mesečno glede na velikost na 
priključku vgrajenega vodomera (premer vodomera) in nista odvisni od količine porabljene 
vode. 

 

Štavčnina je v enakem znesku tako na prihodkih kot na odhodkih. 
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POROČILO 1-6/2015 

Zamenjanih je bilo 33 kom vodomerov. 

V letu 2015 je predvidena menjava 444 vodomerov. Iz prejšnjih leti jih je potrebno zamenjati 
126. V mesecu septembru in oktobru ni menjav zaradi rednega letnega popisa vodomerov.  

Vzrok manjšega števila zamenjav vodomerov je predvsem pri objektih, ki imajo vodomerne 
jaške v objektih in do katerih delavci ne morejo dostopati brez prisotnosti lastnikov. Menjave se 
vršijo izključno ob prisotnosti lastnika tudi če je vodomerni jašek izven objekta. Če lastnikov ni 
doma se pusti v nabiralniku obvestilo, da lastniki objektov pokličejo in se dogovorijo za termin 
menjave. V veliki večini lastniki na obvestila ne reagirajo in zato ostajajo nekateri vodomeri brez 
menjave. V veliki meri pa je tudi odzivnost izvajalcev, ki ne upoštevajo pogodbe in naročilnice 
za kar jih vsakomesečno opozarjamo. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Števčnina je namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja obračunskega vodomera, ki je sestavni 
del vodovodnega priključka. Stroški zajemajo servisiranje in overitve vsakih pet let ter 
zamenjavo vodomera vsakih deset let. Tarifa se obračunavata mesečno glede na velikost na 
priključku vgrajenega vodomera (premer vodomera) in ni odvisna od količine porabljene vode. 
Uporaba navedene obračunske tarife nadomešča zaračunavanje storitev menjav vodomerov v 
enkratnih zneskih, ki so se po prejšnjih določbah občinskih odlokov zaračunavali po dejanskih 
stroških in so jih uporabniki morali plačati takoj po opravljeni storitvi v celotnem znesku. 

Števčnina je upoštevana v enakem znesku tako na odhodkovni kot prihodkovni strani. 

 

V letu 2015 je bilo predvidenih za umerjanje in menjavo 444 vodomerov. Iz prejšnjih let jih je 
potrebno umeriti oz. zamenjati še 126 kom. 

 

V letu 2015 je bilo zamenjanih 82 vodomerov od predvideni 116 (menjava iz preteklih let). 
29,3% vodomerov glede na načrtovano ni bilo zamenjano. Vzrok je, ker je bilo veliko število teh 
vodomerov pri objektih, ki niso stalno naseljeni in je lastnike objektov težko dobiti zaradi 
prisostvovanja pri menjavi. Kljub temu, da v primeru, da lastnika ni doma ob menjavi, pustimo 
sporočilo, da pokliče glede termina menjave. 

Načrtovana je bila menjava  4 kom vodomerov (dn50/20) in 6 kom vodomerov (dn80/20). 
Zamenjanih je bilo 6 kom vodomerov dn80/20 in 3 vodomeri dn50/20. En vodomer dn50/20 ni 
bil zamenjan (Center Ig), ker je potrebno ob menjavi kombiniranega vodomera opraviti tudi 
interno menjavo odštevalnih vodomerov, ki pa niso bili s strani lastnika objekta načrtovani. 

 

Redne menjave (predvideno 444 vodomerov) ni bilo realizirane zaradi zaključka pogodbe z 
izvajalci Komunalne gradnje, d.o.o., Grosuplje. Menjava bo realizirana v letu 2016. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

0516002 OSKRBA Z VODO - vzdrževalnina 154.441 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalnina« zajema pokrivanje stroškov nadzora, tekočega vzdrževanja in obnov vodovodnih 
priključkov. V obdobju 30 let se predvideva eno celovito obnovo in najmanj eno popravilo 
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tekočega vzdrževanja.   Okvare na hišnih vodovodnih priključkih se krijejo iz sredstev 
vzdrževalnine. Na območjih, kjer se je obnavljalo javno vodovodno omrežje so se v celoti 
obnovili tudi hišni vodovodni priključki od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do 
vodomernega jaška, ki mora biti izven objekta.    

Strošek je v enaki višini načrtovan na prihodkih kot na odhodkih. Višina odhodkov je odvisna od 
števila okvar na priključkih, ki jih ni mogoče predvideti in lahko presežejo načrtovano ali so 
manjši od načrtovanega. 

 

POROČILO 1-6/2015 

V prvi polovici leta je bilo odpavljenih 79 okvar na vodovodnih priključkih. 

V celoti je bilo zaradi nenehnih okvar obnovljenih 9 priključkov. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Vzdrževalnina zajema pokrivanje stroškov nadzora, tekočega vzdrževanja in obnov vodovodnih 
priključkov.  

V obdobju 30 let se predvideva eno celovito obnovo in najmanj eno popravilo tekočega 
vzdrževanja.  

Tarifa se obračunavata mesečno glede na velikost na priključku vgrajenega vodomera (premer 
vodomera) in ni odvisna od količine porabljene vode. Višina vzdrževalnine je v enakem znesku 
načrtovana tako na odhodkih kot prihodkih. 

Uporaba vzdrževalnine nadomešča zaračunavanje storitev vzdrževalnih del na priključkih v 
enkratnih zneskih, ki so se po prejšnjih določbah občinskih odlokov zaračunavali po dejanskih 
stroških in so jih uporabniki morali plačati takoj po opravljeni storitvi v celotnem znesku. 

Znesek vzdrževalnine je v enaki tudi na prihodkovni strani. 

 

Javni vodovod in priključki, ki so zgrajeni pred tridesetimi leti, kar jih je precejšnje število, so v 
precej slabem stanju še posebej odseki vodovoda v Rastukah, Zabrv in Banija na sistemu iz 
vodarne Brest, vodovodni priključki na sistemu Golo Zapotok ter priključki v naseljih Tomišelj in 
Podkraj, Kot in Staje.  

Javni vodovod in priključki v naselji Iška Loka, Matena, Brest - večina, Vrbljene in Strahomer so 
v celoti obnovljeni zato ni odprave okvar. 

 

V letu 2015 je bilo odpravljenih 99 okvar na glavni cevi vodovoda, kar je za 67,80% več kot v 
letu 2014 in 112 okvar na vodovodnih priključkih, kar je za 25,8% več kot v letu 2014. Glede na 
sanacijo večjega števila okvar se je zmanjšal tudi % izgub v letu 2015 glede na preteklo leto na 
nekaterih vodovodnih sistemih. 

V letu 2014 je bilo iz vzdrževalnine kritih 82.722,06 eur, v letu 2015 pa 137.911,76 eur, kar je 
za 66,72% več kot lani, saj je bilo tudi odkritih ter saniranih več poškodb na priključkih. V letu 
2015 odpade 60,30 eur na priključek (2287 priključkov), v letu 2014 je bil strošek na priključek 
36,38 eur (2274 priključkov). V letu 2015 je bilo 13 priključkov več kot v letu 2014. 

 

V sklopu obnove javnega vodovodnega omrežja so bili obnovljeni tudi priključki na Golem 
(projekt HP Golec cevovod B) in priključki ob Škurhovi ulici (obnova vodovoda po Škurhovi 
ulici). V letu 2015 je bilo obnovljenih še 9 priključkov poleg priključkov ob Škurhovi ulici (12 
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priključkov in en skupinski za dva objekta iz sosednje ulice, ki je vezana na Škurhovo) in na 
Golem (10 priključkov). Obnovljen je bil tudi skupinski priključek čez reko Iško v Iški. 

 

Povečanje števila odprave okvar tako na javnem vodovodu kot priključkih je aktivno iskanje 
okvar z aparatom predvsem na sistemu Golo Zapotok, kjer je v sušnih mesecih problem z 
zagotavljanjem dobave vode. Z aktivnim iskanjem pa želimo tudi zmanjšati količino vodnih 
izgub, ki so precejšnje kar pa je razumljivo, saj je vodovodni sistem star ter na nekaterih mestih 
tudi neustrezno položen. Prav tako se je aktivneje iskalo skrite okvare na sistemu, ki se 
oskrbuje iz vodarne Brest, ker so tudi precejšnje izgube glede na dobavljeno vodo s strani JP 
VOKA. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 30.918 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic na 
pokopališčih Ig, Tomišelj, Golo in Kurešček. Občina določa merila za oddajanje, pripravo in 
vzdrževanje grobov, merila za oblikovanje cen ter pravice in obveznosti, organizacij, ki urejajo 
pokopališča. Sprejema ureditveni načrt izgradnje ali razširitve pokopališča ter sprejema 
pokopališki red. Občina vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču in evidenco 
najemnikov grobov. Občina skrbi za vzdrževanje pokopališč Ig, Tomišelj, Golo, Kurešček ter 
pogrebni red.  Vsako pokopališče mora imeti ograjo, shrambo za orodje, vodovodni priključek in 
urejen prostor za odlaganje odpadkov. Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih 
objektov.  Občina daje prostore za grobove v najem občanom Občine Ig. Na pokopališčih v 
Občini Ig so naslednje zvrsti grobov: enojni, dvojni, trojni in žarni grob ter grobišča. Pri 
postavitvi nagrobnih spomenikov je potrebno upoštevati razdalje med grobovi 0,3 m in širino 
poti: 0,5 m. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 94/07 UPB2, 76/08) 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.list SRS, št. 34/84, Ur.list 
RS, št. 26/90) 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS, št. 32/93) 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Ur.list RS,št. 55/96) 

Statut Občine Ig (Ur.list RS, št. 129/06) 

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe 
ter urejanja pokopališč (Ur.list RS,št. 113/02) 

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig (Ur.list RS, št. 113/02) 

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in 
pogrebne službe ter urejanja pokopališč ( Ur. l. RS št. 113/02) 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Vzdrževanje urejenosti in reda na vseh pokopališčih ter ravnanje v skladu z Odlokom o 
pokopališkem redu. Vzdrževanje in obnavljanje objektov na pokopališčih. Dolgoročni cilj je 
ureditev pokopališč, ki so predvidena v prostorskem planu ter zmanjševati vandalizem na 
pokopališčih. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj občine je, da na pokopališčih vzdržuje in skrbi za red in čistočo, določa mesta za odlaganje 
odpadkov in skrbi, da se na pokopališčih ne zadržujejo osebe, ki ne upoštevajo pietete umrlih. Z 
rednim vzdrževanjem reda in sodelovanje z skrbnicami pokopališč se kažejo uspehi pri 
odkrivanju manjših nepravilnosti in pravočasno opozarjanje nanje. 

 

1016002 POKOPALIŠČE IG 19.942 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402001 ni bilo porabe 

402099 Kupili smo kupili nekaj vrtnih pip, zaradi uničenja/dotrajanosti starih, drobni inventar za  
čiščenje parkišča ( metle, omelo, grablje...) ter inox rozete za dotrajane svečnike. Realizacija je 
bila 45,13% 

402200 Električna energija je bila poravnana za mesec november in december leta 2014, ter 
tokoči stroški elektrike do vključno oktobra 2015. Mesec november in december se prenašata v 
leto 2016, realizacija 39,19%. 

402203 Voda in komunalne storitve so bile poravnana za mesec december leta 2014, ter tokoči 
stroški elektrike do vključno novembra 2015. Mesec december se prenaša v leto 2016. 
Realizacija 36,35% 

402204 Strošek odvoza smeti je predstavljal v letu 2015 strošek od januarja do novembra 2015. 
Mesec december se prenaša v leto 2016. Realizacija 85,92 eur. 

402500 Opravljena so bila tekoče vzdrževanja - beljenje mrliške vežice in sanacije stebrov, kjer 
je zamakalo. Zamenjana pa so bila tudi dotrajana stekla na MV Ig. Realizacija je bila 100%. 

402510 Naročena je bila nova aplikacija PISO za spremljanje najemnikov grobov z grafično 
predlogo. 

402902 Stroške podjemne pogodbe za upravljalko pokopališča, od decembra 2014 do novembra 
2015,mesec december se prenese v leto 2016. Realizacija 100%. 

420299 Realizirano je bilo ozvočenje MV Ig za namene poslovilnih govorov, izdana je bila 
naročilnica za dodatno osvetlitev na senzorje gibanja za namen preprečitve dodatnega 
vandalizma, (plačilo realizirano v letu 2016) in kupljen je bil umivalnik za namestitev na novem 
delu pokopališča Ig, kateri bo nameščen v letu 2016. Realizacija 97,89 %. 

420402 Pokopališče Ig je zaprto s tremi litoželeznimi vrati na vseh možnih vhodih, s tem želimo 
preprečiti vandalizem in sprehajanje psov, vožnjo s kolesi in motorji čez pokopališče. Kupljena 
so bila vrata, realizacija 55,64 %. 

420500 Nepredviden strošek je bilo nujno kritje strehe po vandalizmu, katerega izvajanje 
moramo dobiti takoj. Realizacija 100%. 
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PRERAZPOREDITVE: 

iz 402503 se je prerazporedilo na 402500 za sanacijo poslovnih objektov, kar MV Ig je in sicer 
1.823,15 eur in na 402505 za vzpostavitev aplikacije PISO pokopališča 1,614,97 eur, in na 
402510 1.087,50 eur. 

iz 420402 smo prerazporedili na 402500 - zasteklitev MV Ig 3.155,74  eur. 

iz konta 402099 na 420500 zaradi vandalov nujno popravilo strehe 633,00 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče za načrtovana sredstva so na podlagi najemnin in na podlagi porabe v preteklem letu. 
Žal zaradi nepredvidenih situacij/vandalizma vseh odhodkov ne moremo načrtovati. 

 

1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 5.481 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402001 ni bilo porabe 

402099 ni bilo porabe ker so načrtovana sredstva velikokrat za primer, če se kakšna manjša 
stvar pokvari, odtuji ali kako drugače nenačrtovano kupi zaradi tretje osebe  

402200 Električna energija je bila poravnana za mesec november in december leta 2014, ter 
tokoči stroški elektrike do vključno oktobra 2015. Mesec november in december se prenašata v 
leto 2016, realizacija 66,31%. 

402203 Voda in komunalne storitve so bile poravnana za mesec december leta 2014, ter tokoči 
stroški elektrike do vključno novembra 2015. Mesec december se prenaša v leto 2016. 
Realizacija 30,64% 

402204 Strošek odvoza smeti je predstavljal v letu 2015 strošek od januarja do novembra 2015. 
Mesec december se prenaša v leto 2016. Realizacija 65,07 eur. 

402500 ni bilo porabe. 

402510 Naročena je bila nova aplikacija PISO za spremljanje najemnikov grobov z grafično 
predlogo. 

402902 Stroške podjemne pogodbe za upravljalko pokopališča, od decembra 2014 do novembra 
2015,mesec december se prenese v leto 2016. Realizacija 100%. 

402503 Porabljeno je bilo za ravnanje peska po parkirišču na pomlad, zelni odrez in odvoz le-
tega.Realizacija 13,11%. 

 

PRERAZPOREDITEV: 

iz konta 402503 na 402505 za vzpostavitev aplikacije PISO pokopališča 1.195,50 eur. 

in iz 402505 na 402510  975,00 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so načrtovana na podlagi porabe v preteklem letu ter na podlagi najemnin, žal zaradi 
vedno pogostejšega pojava vandalizma, ne moremo predvideti vseh odhodkov. 
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1016004 POKOPALIŠČE GOLO 4.305 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402001 opravljen je bil nakup čistilnega in sanitetnega materiala, relalizacija 65,24%.  

402099 ni bilo porabe ker so bila sredstva prerazporejena na 402001 - 80,00 eur...  

402200 Električna energija je bila poravnana za mesec november in december leta 2014, ter 
tokoči stroški elektrike do vključno oktobra 2015. Mesec november in december se prenašata v 
leto 2016, realizacija 57,60%. 

402203 Voda in komunalne storitve so bile poravnana za mesec december leta 2014, ter tokoči 
stroški elektrike do vključno novembra 2015. Mesec december se prenaša v leto 2016. 
Realizacija 80,11% 

402204 Strošek odvoza smeti je predstavljal v letu 2015 strošek od januarja do novembra 2015. 
Mesec december se prenaša v leto 2016. Realizacija 55,41 eur. 

402500 ni bilo porabe. 

402510 Naročena je bila nova aplikacija PISO za spremljanje najemnikov grobov z grafično 
predlogo, realizacija 100%.. 

402902 Stroške podjemne pogodbe za upravljalko pokopališča, od decembra 2014 do novembra 
2015,mesec december se prenese v leto 2016. Realizacija 100%. 

402503 Ni bilo porabe. 

PRERAZPOREDITVE: 

iz konta 402503 na 402505 za vzpostavitev aplikacije PISO pokopališča 1.075,08  eur, in na 
402505  za tekoče vzdrževanje programske opreme 460,70  eur in na 402510 975, eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so planirana na podlagi porabe v preteklem letu ter na podlagi najemnin. 

 

1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 1.190 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402204 ni bilo zaračunega odvoza. 

402510 Naročena je bila nova aplikacija PISO za spremljanje najemnikov grobov z grafično 
predlogo. 

402902 Stroške podjemne pogodbe za upravljalko pokopališča, od decembra 2014 do novembra 
2015,mesec december se prenese v leto 2016. Realizacija 100%. 

 

PRERAZPOREDITEV iz 

konta iz 402505 za vzpostavitev aplikacije PISO pokopališča na 402510 460,70 eur in 64,30 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so planirana na podlagi porabe v preteklem letu ter na podlagi najemnin. 
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155 010 OBČINSKA UPRAVA 5.417.388,86 5.415.118,86 4.675.505,43 86,31 86,34

156 01 POLITIČNI SISTEM 11.184,00 11.184,00 11.184,00 100,00 100,00

157 0101 Politični sistem 11.184,00 11.184,00 11.184,00 100,00 100,00

158 01019001 Dejav nost občinskega sv eta 11.184,00 11.184,00 11.184,00 100,00 100,00

159 1001000 POLITIČNE STRANKE 11.184,00 11.184,00 11.184,00 100,00 100,00

160 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.184,00 11.184,00 11.184,00 100,00 100,00

161 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.050,00 6.050,00 1.242,35 20,53 20,53

162 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.550,00 1.550,00 1.242,35 80,15 80,15

163 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.550,00 1.550,00 1.242,35 80,15 80,15

164 1602000 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 1.550,00 1.550,00 1.242,35 80,15 80,15

165 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 950,06 926,64 706,50 74,36 76,24

166 402931 Plačila bančnih storitev 249,94 273,36 247,84 99,16 90,66

167 4029991 NEGATIVNE OBRESTI BS 350,00 350,00 288,01 82,29 82,29

168 0203 Fiskalni nadzor 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

169 02039001 Dejav nost nadzornega odbora 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

170 1002000 NOTRANJA REVIZIJA 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

171 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

172 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE233.224,29 233.925,83 155.164,70 66,53 66,33

173 0403 Druge skupne administrativne službe 233.224,29 233.925,83 155.164,70 66,53 66,33

174 04039001 Obv eščanje domače in tuje jav nosti 16.200,00 16.200,00 12.548,28 77,46 77,46

175 1004001 OBVEŠČANJE DOMAČE JAVNOSTI 4.700,00 4.700,00 2.071,88 44,08 44,08

176 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.200,00 3.200,00 1.111,88 34,75 34,75

177 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 1.500,00 1.500,00 960,00 64,00 64,00
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178 1104011 IZDELAVA GRBA IN ZASTAVE 11.500,00 11.500,00 10.476,40 91,10 91,10

179 402099 Drugi splošni material in storitve 11.500,00 11.500,00 10.476,40 91,10 91,10

180 04039002 Izv edba protokolarnih dogodkov 32.831,51 33.054,61 27.992,37 85,26 84,69

181 1104000 OBČINSKA PRIZNANJA 700,08 700,08 668,08 95,43 95,43

182 402099 Drugi splošni material in storitve 700,08 700,08 668,08 95,43 95,43

183 1104001 KULTURNI PRAZNIK 589,16 589,16 589,16 100,00 100,00

184 402099 Drugi splošni material in storitve 522,74 522,74 522,74 100,00 100,00

185 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 66,42 66,42 66,42 100,00 100,00

186 1104002 OBČINSKI PRAZNIK 5.420,44 5.420,44 5.420,44 100,00 100,00

187 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 291,00 291,00 291,00 100,00 100,00

188 402099 Drugi splošni material in storitve 3.859,42 3.859,42 3.859,42 100,00 100,00

189 402901 Plačila avtorskih honorarjev 300,79 300,79 300,79 100,00 100,00

190 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 969,23 969,23 969,23 100,00 100,00

191 1104004 OBČINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 848,73 848,73 848,73 100,00 100,00

192 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 189,00 189,00 189,00 100,00 100,00

193 402099 Drugi splošni material in storitve 358,94 358,94 358,94 100,00 100,00

194 402901 Plačila avtorskih honorarjev 300,79 300,79 300,79 100,00 100,00

195 1104005 NOVOLETNA OBDAROVANJA 18.050,00 18.050,00 13.507,01 74,83 74,83

196 402009 Izdatki za reprezentanco 850,39 850,39 0,00 0,00 0,00

197 402099 Drugi splošni material in storitve 16.749,61 16.749,61 13.341,11 79,65 79,65

198 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 450,00 284,10 0,00 0,00 0,00

199 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00 165,90 165,90 0,00 100,00

200 1104010 RAZPISI - PRIREDITVE 7.223,10 7.446,20 6.958,95 96,34 93,46

201 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.223,10 7.446,20 6.958,95 96,34 93,46

202 04039003 Razpolaganje in uprav ljanje z občinskim premoženjem 184.192,78 184.671,22 114.624,05 62,23 62,07

203 1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 72.374,70 72.853,14 43.327,93 59,87 59,47

204 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.860,00 1.860,00 702,72 37,78 37,78

205 402099 Drugi splošni material in storitve 16.489,74 16.489,74 8.882,71 53,87 53,87
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206 402200 Električna energija 3.800,00 3.800,00 2.234,78 58,81 58,81

207 402203 Voda in komunalne storitve 60,00 60,00 29,04 48,40 48,40

208 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00

209 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.100,00 4.100,00 2.717,18 66,27 66,27

210 402504 Zavarovalne premije za objekte 22.144,62 22.623,06 20.466,18 92,42 90,47

211 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10,26 10,26 10,26 100,00 100,00

212 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 6.598,13 6.598,13 0,00 0,00 0,00

213 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 389,46 389,46 0,00 100,00

214 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih9.910,47 9.521,01 5.585,14 56,36 58,66

215 402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 50,00 50,00 18,80 37,60 37,60

216 402999 Drugi operativni odhodki 5.500,00 5.500,00 1.854,40 33,72 33,72

217 409299 Druge rezerve 471,48 471,48 437,26 92,74 92,74

218 1018001 DOM ZAPOTOK 70.118,08 70.118,08 37.218,26 53,08 53,08

219 402001 Čistilni material in storitve 202,00 202,00 103,75 51,36 51,36

220 402099 Drugi splošni material in storitve 589,54 786,82 786,82 133,46 100,00

221 402108 Drobni inventar 408,99 5.139,07 5.139,07 1.256,53 100,00

222 402199 Drugi posebni materiali in storitve 987,74 1.439,64 987,73 100,00 68,61

223 402200 Električna energija 2.225,32 2.225,32 1.979,58 88,96 88,96

224 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.800,00 5.800,00 4.007,63 69,10 69,10

225 402203 Voda in komunalne storitve 347,70 347,70 336,79 96,86 96,86

226 402204 Odvoz smeti 330,97 330,97 310,85 93,92 93,92

227 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 207,24 207,24 0,00 0,00 0,00

228 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 15.473,67 15.473,67 13.970,06 90,28 90,28

229 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 85,81 85,81 85,81 100,00 100,00

230 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.278,08 5.278,08 5.278,08 100,00 100,00

231 420204 Nakup drugega pohištva 17.161,58 11.782,32 3.637,78 21,20 30,87

232 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 441,69 441,69 441,69 100,00 100,00

233 420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.577,75 5.577,75 152,62 2,74 2,74

234 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
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235 1804000 CENTER IG 41.700,00 41.700,00 34.077,86 81,72 81,72

236 402001 Čistilni material in storitve 700,00 700,00 644,19 92,03 92,03

237 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.500,00 3.500,00 2.781,60 79,47 79,47

238 402099 Drugi splošni material in storitve 1.850,34 1.850,34 1.105,80 59,76 59,76

239 402200 Električna energija 9.100,00 9.700,00 8.946,69 98,32 92,23

240 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.400,00 6.800,00 6.484,49 87,63 95,36

241 402203 Voda in komunalne storitve 2.000,00 2.000,00 1.635,72 81,79 81,79

242 402204 Odvoz smeti 100,00 100,00 52,59 52,59 52,59

243 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.300,00 2.300,00 2.162,38 94,02 94,02

244 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 200,00 200,00 12,29 6,15 6,15

245 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.098,04 3.098,04 3.092,97 99,84 99,84

246 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.135,59 2.135,59 1.142,16 53,48 53,48

247 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.311,03 3.311,03 2.849,01 86,05 86,05

248 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000,00 1.000,00 698,02 69,80 69,80

249 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

250 402999 Drugi operativni odhodki 305,00 305,00 305,00 100,00 100,00

251 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,00 1.500,00 796,42 53,09 53,09

252 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.500,00 2.500,00 1.368,53 54,74 54,74

253 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 447.131,27 447.131,27 404.732,44 90,52 90,52

254 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni4.100,00 4.100,00 3.576,66 87,24 87,24

255 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.100,00 1.100,00 1.064,86 96,81 96,81

256 1006002 ZDRUŽENJE OBČIN 1.100,00 1.100,00 1.064,86 96,81 96,81

257 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.100,00 1.100,00 1.064,86 96,81 96,81

258 06019003 Pov ezov anje lokalnih skupnosti 3.000,00 3.000,00 2.511,80 83,73 83,73

259 1506000 RRA LUR 3.000,00 3.000,00 2.511,80 83,73 83,73

260 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,00 3.000,00 2.511,80 83,73 83,73

261 0603 Dejavnost občinske uprave 443.031,27 443.031,27 401.155,78 90,55 90,55

262 06039001 Administracija občinske uprav e 409.531,27 409.531,27 379.846,31 92,75 92,75

263 1006000 OBČINSKA UPRAVA 409.531,27 409.531,27 379.846,31 92,75 92,75

264 400000 Osnovne plače 228.860,88 228.173,36 226.362,86 98,91 99,21



 

70 

ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

265 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 12.780,00 12.838,28 12.838,28 100,46 100,00

266 400100 Regres za letni dopust 4.175,20 4.175,20 4.175,20 100,00 100,00

267 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 9.100,00 9.100,00 8.882,49 97,61 97,61

268 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.320,00 5.320,00 5.210,97 97,95 97,95

269 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog3.130,00 3.130,00 3.101,05 99,08 99,08

270 400900 Jubilejne nagrade 0,00 577,52 577,52 0,00 100,00

271 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.556,00 21.556,00 21.458,71 99,55 99,55

272 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 16.110,87 16.110,87 15.903,00 98,71 98,71

273 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.313,66 1.313,66 1.284,39 97,77 97,77

274 401200 Prispevek za zaposlovanje 182,00 182,00 175,50 96,43 96,43

275 401300 Prispevek za starševsko varstvo 247,66 247,66 242,23 97,81 97,81

276 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU580,00 631,72 631,72 108,92 100,00

277 402000 Pisarniški material in storitve 7.000,00 6.705,32 3.503,38 50,05 52,25

278 402001 Čistilni material in storitve 700,00 700,00 548,72 78,39 78,39

279 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 600,00 600,00 439,20 73,20 73,20

280 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 715,25 715,25 667,04 93,26 93,26

281 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.946,14 1.946,14 1.234,46 63,43 63,43

282 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 24.400,00 24.400,00 22.112,50 90,63 90,63

283 402009 Izdatki za reprezentanco 363,61 363,61 119,54 32,88 32,88

284 402099 Drugi splošni material in storitve 1.713,04 1.713,04 943,01 55,05 55,05

285 402100 Uniforme in službena obleka 485,00 485,00 462,41 95,34 95,34

286 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 786,96 786,96 733,76 93,24 93,24

287 402200 Električna energija 2.800,00 2.800,00 1.514,47 54,09 54,09

288 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.300,00 3.300,00 2.850,48 86,38 86,38

289 402202 Poraba druge energije - goriva za kosilnico 60,00 60,00 26,20 43,67 43,67

290 402203 Voda in komunalne storitve 400,00 400,00 48,32 12,08 12,08

291 402204 Odvoz smeti 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

292 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 15.000,00 15.000,00 13.070,35 87,14 87,14

293 402206 Poštnina in kurirske storitve 5.000,00 5.000,00 3.836,53 76,73 76,73

294 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.400,00 1.400,00 647,29 46,24 46,24
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295 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 540,00 540,00 92,21 17,08 17,08

296 402304 Pristojbine za registracijo vozil 142,74 142,74 142,74 100,00 100,00

297 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 472,26 472,26 335,27 70,99 70,99

298 402402 Stroški prevoza v državi 800,00 800,00 532,49 66,56 66,56

299 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 112,21 278,83 278,83 248,49 100,00

300 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.887,79 4.721,17 1.976,40 40,44 41,86

301 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 25.200,00 25.200,00 19.494,51 77,36 77,36

302 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 300,00 300,00 154,49 51,50 51,50

303 402604 Najem strojne računalniške opreme 2.500,00 2.500,00 1.448,14 57,93 57,93

304 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.300,00 1.300,00 529,48 40,73 40,73

305 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,00 1.000,00 442,50 44,25 44,25

306 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 500,00 500,00 266,79 53,36 53,36

307 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00

308 402999 Drugi operativni odhodki 800,00 800,00 256,20 32,03 32,03

309 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 294,68 294,68 0,00 100,00

310 06039002 Razpolaganje in uprav ljanje s premoženjem, potrebnim za delov anje občinske uprav 33.500,00 33.500,00 21.309,47 63,61 63,61

311 1006001 OBČINSKA UPRAVA - NAKUP OPREME 33.500,00 33.500,00 21.309,47 63,61 63,61

312 402108 Drobni inventar 0,00 34,15 34,15 0,00 100,00

313 420101 Nakup avtomobilov 14.584,37 14.584,37 13.162,89 90,25 90,25

314 420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.000,00 3.000,00 846,19 28,21 28,21

315 420202 Nakup strojne računalniške opreme 9.000,00 9.000,00 3.162,89 35,14 35,14

316 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 303,89 606,78 303,89 100,00 50,08

317 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 415,63 382,48 382,48 92,02 100,00

318 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

319 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.696,11 1.392,22 1.071,16 63,15 76,94

320 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,00 4.000,00 2.345,82 58,65 58,65

321 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 282.341,88 282.341,88 268.642,01 95,15 95,15

322 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 282.341,88 282.341,88 268.642,01 95,15 95,15

323 07039001 Priprav ljenost sistema za zaščito, rešev anje in pomoč 16.889,88 16.889,88 16.002,01 94,74 94,74
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324 1007000 CIVILNA ZAŠČITA 16.889,88 16.889,88 16.002,01 94,74 94,74

325 402009 Izdatki za reprezentanco 450,00 450,00 142,94 31,76 31,76

326 402099 Drugi splošni material in storitve 4.868,59 7.208,92 7.208,92 148,07 100,00

327 402108 Drobni inventar 0,00 251,85 251,85 0,00 100,00

328 402200 Električna energija 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

329 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 190,00 190,00 169,73 89,33 89,33

330 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 230,63 327,63 325,87 141,30 99,46

331 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.053,64 1.053,64 1.053,64 100,00 100,00

332 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 280,00 183,00 0,00 0,00 0,00

333 411599 Druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00

334 420233 Nakup gasilske opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335 420299 Nakup druge opreme in napeljav 9.417,02 6.824,84 6.799,06 72,20 99,62

336 07039002 Delov anje sistema za zaščito, rešev anje in pomoč 265.452,00 265.452,00 252.640,00 95,17 95,17

337 1007001 GASILCI 265.452,00 265.452,00 252.640,00 95,17 95,17

338 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 91.300,00 91.300,00 91.300,00 100,00 100,00

339 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki174.152,00 174.152,00 161.340,00 92,64 92,64

340 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.316,72 3.316,72 3.316,72 100,00 100,00

341 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.316,72 3.316,72 3.316,72 100,00 100,00

342 08029001 Prometna v arnost 3.316,72 3.316,72 3.316,72 100,00 100,00

343 1108000 PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU 3.316,72 3.316,72 3.316,72 100,00 100,00

344 402099 Drugi splošni material in storitve 3.316,72 3.316,72 3.316,72 100,00 100,00

345 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.327,96 41.327,96 36.833,91 89,13 89,13

346 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 9.660,24 9.191,36 8.221,80 85,11 89,45

347 11029002 Razv oj in prilagajanje podeželskih območij 9.660,24 9.191,36 8.221,80 85,11 89,45

348 1011000 KMETIJSTVO - DRUŠTVA 4.860,12 4.391,24 4.121,80 84,81 93,86

349 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.860,12 4.391,24 4.121,80 84,81 93,86

350 1011006 LEADER 4.800,12 4.800,12 4.100,00 85,41 85,41

351 402099 Drugi splošni material in storitve 4.800,12 4.800,12 4.100,00 85,41 85,41

352 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 9.200,00 9.200,00 6.429,31 69,88 69,88

353 11039002 Zdrav stv eno v arstv o rastlin in živ ali 9.200,00 9.200,00 6.429,31 69,88 69,88
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354 1011003 KMETIJSTVO - ZAPUŠČENE ŽIVALI 9.200,00 9.200,00 6.429,31 69,88 69,88

355 402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.200,00 9.200,00 6.429,31 69,88 69,88

356 1104 Gozdarstvo 21.898,84 21.898,84 21.897,92 100,00 100,00

357 11049001 Vzdržev anje in gradnja gozdnih cest 21.898,84 21.898,84 21.897,92 100,00 100,00

358 1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 21.898,84 21.898,84 21.897,92 100,00 100,00

359 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 21.898,84 21.898,84 21.897,92 100,00 100,00

360 1105 Ribištvo 568,88 1.037,76 284,88 50,08 27,45

361 11059001 Program razv oja ribištv a 568,88 1.037,76 284,88 50,08 27,45

362 1011001 KMETIJSTVO - RIBIŠTVO 568,88 1.037,76 284,88 50,08 27,45

363 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 568,88 1.037,76 284,88 50,08 27,45

364 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 948.055,30 948.055,30 780.725,87 82,35 82,35

365 1302 Cestni promet in infrastruktura 948.055,30 948.055,30 780.725,87 82,35 82,35

366 13029001 Uprav ljanje in tekoče v zdržev anje občinskih cest 396.935,31 396.935,31 287.778,01 72,50 72,50

367 1213000 CESTE - VZDRŽEVANJE 181.935,31 181.935,31 129.803,50 71,35 71,35

368 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 181.935,31 181.935,31 129.803,50 71,35 71,35

369 1213003 ZIMSKA SLUŽBA 215.000,00 215.000,00 157.974,51 73,48 73,48

370 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 215.000,00 215.000,00 157.974,51 73,48 73,48

371 13029002 Inv esticijsko v zdržev anje in gradnja občinskih cest 178.479,84 178.479,84 164.944,70 92,42 92,42

372 1213001 CESTE - NOVOGRADNJE 127.829,19 127.829,19 124.545,15 97,43 97,43

373 420401 Novogradnje 109.160,05 109.160,05 108.221,48 99,14 99,14

374 420801 Investicijski nadzor 656,10 656,10 646,67 98,56 98,56

375 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.730,00 17.730,00 15.677,00 88,42 88,42

376 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 283,04 283,04 0,00 0,00 0,00

377 1413000 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO 50.650,65 50.650,65 40.399,55 79,76 79,76

378 420401 Novogradnje 25.682,40 25.682,40 19.687,30 76,66 76,66

379 420801 Investicijski nadzor 2.317,60 2.317,60 1.317,60 56,85 56,85

380 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.270,00 4.270,00 4.270,00 100,00 100,00

381 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 18.380,65 18.380,65 15.124,65 82,29 82,29

382 13029003 Urejanje cestnega prometa 229.876,60 229.876,60 195.476,29 85,04 85,04
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383 1213006 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 25.000,00 25.000,00 16.892,91 67,57 67,57

384 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 25.000,00 25.000,00 16.892,91 67,57 67,57

385 1213010 MESTNI POTNIŠKI PROMET 170.075,32 170.075,32 153.393,83 90,19 90,19

386 402203 Voda in komunalne storitve 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

387 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.200,00 1.200,00 1.100,00 91,67 91,67

388 410099 Druge subvencije javnim podjetjem 148.675,32 148.675,32 138.053,82 92,86 92,86

389 420401 Novogradnje 20.000,00 20.000,00 14.240,01 71,20 71,20

390 1313001 PROMETNA SIGNALIZACIJA 16.600,00 16.600,00 11.097,25 66,85 66,85

391 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 16.000,00 16.000,00 10.838,61 67,74 67,74

392 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 600,00 600,00 258,64 43,11 43,11

393 1413001 PARKIRAJ IN PELJI SE 18.201,28 18.201,28 14.092,30 77,42 77,42

394 402200 Električna energija 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

395 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 252,00 252,00 62,70 24,88 24,88

396 402504 Zavarovalne premije za objekte 478,44 956,88 478,44 100,00 50,00

397 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 3.181,56 2.703,12 0,00 0,00 0,00

398 420401 Novogradnje 14.139,28 14.139,28 14.139,28 100,00 100,00

399 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 -588,12 0,00 0,00

400 13029004 Cestna razsv etljav a 142.763,55 142.763,55 132.526,87 92,83 92,83

401 1313000 JAVNA RAZSVETLJAVA - vzdrževanje 100.000,00 100.000,00 89.846,46 89,85 89,85

402 402200 Električna energija 77.500,00 80.585,97 70.432,43 90,88 87,40

403 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 22.500,00 19.414,03 19.414,03 86,28 100,00

404 1313002 JAVNA RAZSVETLJAVA - novogradnje 39.200,00 39.200,00 39.116,86 99,79 99,79

405 420401 Novogradnje 39.200,00 39.200,00 39.116,86 99,79 99,79

406 1313003 JAVNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE 3.563,55 3.563,55 3.563,55 100,00 100,00

407 420401 Novogradnje 3.557,38 3.557,38 3.557,38 100,00 100,00

408 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6,17 6,17 6,17 100,00 100,00

409 14 GOSPODARSTVO 35.562,06 35.562,06 31.755,46 89,30 89,30

410 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 35.562,06 35.562,06 31.755,46 89,30 89,30

411 14039001 Promocija občine 21.840,36 21.840,36 19.514,62 89,35 89,35

412 1514008 IŽANSKI SEJEM 2.115,57 2.115,57 2.115,57 100,00 100,00
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413 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 170,80 170,80 170,80 100,00 100,00

414 402009 Izdatki za reprezentanco 34,80 34,80 34,80 100,00 100,00

415 402099 Drugi splošni material in storitve 1.442,56 1.442,56 1.442,56 100,00 100,00

416 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 467,41 467,41 467,41 100,00 100,00

417 1514016 PROMOCIJA OBČINE 8.028,42 8.028,42 5.972,68 74,39 74,39

418 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.245,88 2.245,88 780,80 34,77 34,77

419 402009 Izdatki za reprezentanco 733,00 733,00 374,74 51,12 51,12

420 402099 Drugi splošni material in storitve 3.181,04 3.181,04 2.998,64 94,27 94,27

421 402901 Plačila avtorskih honorarjev 268,50 268,50 268,50 100,00 100,00

422 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

423 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00 100,00

424 1514020 PUSTNI KARNEVAL 11.696,37 11.696,37 11.426,37 97,69 97,69

425 402000 Pisarniški material in storitve 6,80 6,80 6,80 100,00 100,00

426 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 170,80 170,80 170,80 100,00 100,00

427 402009 Izdatki za reprezentanco 2.183,84 2.183,84 2.183,84 100,00 100,00

428 402099 Drugi splošni material in storitve 4.816,80 4.816,80 4.816,80 100,00 100,00

429 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 1.833,05 1.833,05 1.563,05 85,27 85,27

430 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 241,31 241,31 241,31 100,00 100,00

431 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 515,38 515,38 515,38 100,00 100,00

432 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 728,39 728,39 728,39 100,00 100,00

433 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00

434 14039002 Spodbujanje razv oja turizma in gostinstv a 13.721,70 13.721,70 12.240,84 89,21 89,21

435 1514000 TURISTIČNA DRUŠTVA 9.944,68 9.944,68 8.545,95 85,93 85,93

436 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.944,68 9.944,68 8.545,95 85,93 85,93

437 1514004 VRBCA 190,32 190,32 190,32 100,00 100,00

438 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 170,80 170,80 170,80 100,00 100,00

439 402099 Drugi splošni material in storitve 19,52 19,52 19,52 100,00 100,00

440 1514006 UČNA POT DRAGA 286,70 286,70 286,70 100,00 100,00

441 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 286,70 286,70 286,70 100,00 100,00
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442 1514018 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V IŠKEM VINTGARJU 3.300,00 3.300,00 3.217,87 97,51 97,51

443 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

444 402204 Odvoz smeti 350,00 350,00 322,02 92,01 92,01

445 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.900,00 2.900,00 2.845,85 98,13 98,13

446 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 427.012,65 427.012,65 281.762,74 65,98 65,98

447 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 427.012,65 427.012,65 281.762,74 65,98 65,98

448 15029001 Zbiranje in rav nanje z odpadki 6.952,69 6.952,69 2.702,74 38,87 38,87

449 1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLAGALIŠČ 4.025,07 4.025,07 0,00 0,00 0,00

450 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.025,07 4.025,07 0,00 0,00 0,00

451 1315000 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 927,62 927,62 927,62 100,00 100,00

452 402099 Drugi splošni material in storitve 927,62 927,62 927,62 100,00 100,00

453 1315008 ZBIRNI CENTER MATENA 2.000,00 2.000,00 1.775,12 88,76 88,76

454 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.000,00 2.000,00 1.775,12 88,76 88,76

455 15029002 Rav nanje z odpadno v odo 420.059,96 420.059,96 279.060,00 66,43 66,43

456 1215000 KANALIZACIJA IG 45.805,11 45.805,11 45.689,06 99,75 99,75

457 420401 Novogradnje 35.000,00 35.000,00 34.984,58 99,96 99,96

458 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.034,62 10.034,62 9.934,27 99,00 99,00

459 420801 Investicijski nadzor 770,49 770,49 770,21 99,96 99,96

460 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

461 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

462 1215004 KANALIZACIJA 41.649,89 41.649,89 27.016,55 64,87 64,87

463 420299 Nakup druge opreme in napeljav 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00

464 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 26.965,38 26.965,38 26.639,83 98,79 98,79

465 420801 Investicijski nadzor 384,51 384,51 376,72 97,97 97,97

466 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

467 1215009 KANALIZACIJA IŠKA VAS - IŠKA 177.060,00 177.060,00 52.386,36 29,59 29,59

468 420401 Novogradnje 166.560,00 166.560,00 47.816,15 28,71 28,71

469 420801 Investicijski nadzor 2.000,00 2.000,00 480,29 24,01 24,01

470 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,00 3.000,00 1.615,00 53,83 53,83

471 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.500,00 5.500,00 2.474,92 45,00 45,00
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472 1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 155.544,96 155.544,96 153.968,03 98,99 98,99

473 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih1.000,00 1.000,00 462,03 46,20 46,20

474 420401 Novogradnje 152.544,96 152.544,96 152.544,01 100,00 100,00

475 420801 Investicijski nadzor 161,99 161,99 161,99 100,00 100,00

476 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.838,01 1.838,01 800,00 43,53 43,53

477 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST213.029,10 213.029,10 146.080,11 68,57 68,57

478 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 10.264,30 10.264,30 7.174,82 69,90 69,90

479 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih ev idenc 5.264,30 5.264,30 4.770,20 90,61 90,61

480 1016000 GEODETSKE EVIDENCE 5.264,30 5.264,30 4.770,20 90,61 90,61

481 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 5.264,30 5.264,30 4.770,20 90,61 90,61

482 16029003 Prostorsko načrtov anje 5.000,00 5.000,00 2.404,62 48,09 48,09

483 1416000 STRATEGIJA IN PROSTORSKI RED OBČINE IG 5.000,00 5.000,00 2.404,62 48,09 48,09

484 402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,00 5.000,00 2.404,62 48,09 48,09

485 1603 Komunalna dejavnost 137.242,87 137.242,87 99.521,96 72,52 72,52

486 16039001 Oskrba z v odo 130.135,60 130.135,60 96.800,63 74,38 74,38

487 1216000 VODOVOD IG 26.658,00 26.658,00 14.120,68 52,97 52,97

488 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.000,00 25.000,00 13.124,50 52,50 52,50

489 420801 Investicijski nadzor 658,00 658,00 238,18 36,20 36,20

490 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00

491 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 500,00 500,00 258,00 51,60 51,60

492 1216007 VODOVOD ZAPOTOK 32.400,00 32.400,00 25.959,45 80,12 80,12

493 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 28.000,00 28.000,00 25.487,23 91,03 91,03

494 420801 Investicijski nadzor 900,00 900,00 313,22 34,80 34,80

495 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

496 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000,00 2.000,00 159,00 7,95 7,95

497 1216012 VODOVOD - OSTALO 26.530,00 26.530,00 15.153,89 57,12 57,12

498 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 76,50 76,50 0,00 100,00

499 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 80,30 80,30 0,00 100,00
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500 420299 Nakup druge opreme in napeljav 13.530,00 13.453,50 11.191,50 82,72 83,19

501 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000,00 7.919,70 3.805,59 47,57 48,05

502 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

503 1216017 VODOVOD VRBLJENE - STRAHOMER 40.547,60 40.547,60 40.304,60 99,40 99,40

504 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 25,00 25,00 0,00 100,00

505 420299 Nakup druge opreme in napeljav 200,00 175,00 0,00 0,00 0,00

506 420401 Novogradnje 40.221,46 40.221,46 40.221,46 100,00 100,00

507 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 58,14 58,14 58,14 100,00 100,00

508 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 68,00 68,00 0,00 0,00 0,00

509 1216018 VODOVOD MATENA - IŠKA LOKA 4.000,00 4.000,00 1.262,01 31,55 31,55

510 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih2.000,00 2.000,00 462,02 23,10 23,10

511 420401 Novogradnje 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00

512 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000,00 2.000,00 800,00 40,00 40,00

513 16039003 Objekti za rekreacijo 1.107,27 1.107,27 1.107,27 100,00 100,00

514 1116000 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Brest 1.107,27 1.107,27 1.107,27 100,00 100,00

515 402099 Drugi splošni material in storitve 1.107,27 1.107,27 1.107,27 100,00 100,00

516 1116002 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Golo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

517 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 16039004 Praznično urejanje naselij 6.000,00 6.000,00 1.614,06 26,90 26,90

519 1316000 NOVOLETNA OSVETLITEV 4.500,00 4.385,94 0,00 0,00 0,00

520 402200 Električna energija 500,00 385,94 0,00 0,00 0,00

521 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

522 1316004 IZOBEŠANJE ZASTAV 1.500,00 1.614,06 1.614,06 107,60 100,00

523 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.500,00 1.614,06 1.614,06 107,60 100,00

524 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.028,52 5.028,52 2.771,08 55,11 55,11

525 16059003 Drugi programi na stanov anjskem področju 5.028,52 5.028,52 2.771,08 55,11 55,11

526 1016006 STANOVANJA 5.028,52 5.028,52 2.771,08 55,11 55,11

527 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 3.000,00 3.000,00 1.425,36 47,51 47,51

528 409299 Druge rezerve 2.028,52 2.028,52 1.345,72 66,34 66,34
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529 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna60.493,41 60.493,41 36.612,25 60,52 60,52

530 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 60.493,41 60.493,41 36.612,25 60,52 60,52

531 1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč60.493,41 60.493,41 36.612,25 60,52 60,52

532 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 10.502,41 10.502,41 7.739,60 73,69 73,69

533 402901 Plačila avtorskih honorarjev 3.000,00 3.000,00 2.621,18 87,37 87,37

534 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih4.000,00 4.000,00 1.251,81 31,30 31,30

535 420600 Nakup zemljišč 42.991,00 42.991,00 24.999,66 58,15 58,15

536 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 41.128,11 41.128,11 39.255,62 95,45 95,45

537 1707 Drugi programi na področju zdravstva 41.128,11 41.128,11 39.255,62 95,45 95,45

538 17079001 Nujno zdrav stv eno v arstv o 33.335,67 33.335,67 32.876,97 98,62 98,62

539 1117002 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 33.335,67 33.335,67 32.876,97 98,62 98,62

540 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine33.335,67 33.335,67 32.876,97 98,62 98,62

541 17079002 Mrliško ogledna služba 7.792,44 7.792,44 6.378,65 81,86 81,86

542 1117003 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 7.792,44 7.792,44 6.378,65 81,86 81,86

543 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki7.792,44 7.792,44 6.378,65 81,86 81,86

544 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 313.387,97 313.387,97 293.720,21 93,72 93,72

545 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.150,00 10.150,00 10.140,16 99,90 99,90

546 18029001 Nepremična kulturna dediščina 10.150,00 10.150,00 10.140,16 99,90 99,90

547 1118001 VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV 10.150,00 10.150,00 10.140,16 99,90 99,90

548 402099 Drugi splošni material in storitve 329,40 329,40 329,40 100,00 100,00

549 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.510,76 2.510,76 2.510,76 100,00 100,00

550 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.309,84 7.309,84 7.300,00 99,87 99,87

551 1803 Programi v kulturi 211.322,25 211.322,25 194.183,57 91,89 91,89

552 18039001 Knjižničarstv o in založništv o 114.227,25 114.227,25 108.129,75 94,66 94,66

553 1118002 DEJAVNOST KNJIŽNICE 114.227,25 114.227,25 108.129,75 94,66 94,66

554 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim67.245,52 67.245,52 63.031,67 93,73 93,73

555 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 10.029,45 10.029,45 8.980,95 89,55 89,55

556 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 32.118,00 32.118,00 32.118,00 100,00 100,00

557 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja1.834,28 1.834,28 999,13 54,47 54,47

558 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00
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559 18039003 Ljubiteljska kultura 19.707,61 19.707,61 17.006,39 86,29 86,29

560 1118003 RAZPIS - KULTURA 19.707,61 19.707,61 17.006,39 86,29 86,29

561 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.707,61 19.707,61 17.006,39 86,29 86,29

562 18039004 Mediji in av diov izualna kultura 48.357,19 48.357,19 41.643,74 86,12 86,12

563 1118004 LOKALNI ČASOPIS IN RADIO 48.357,19 48.357,19 41.643,74 86,12 86,12

564 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 26.000,00 24.000,00 18.938,30 72,84 78,91

565 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 100,00

566 402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,00 2.500,00 1.839,50 73,58 73,58

567 402206 Poštnina in kurirske storitve 4.100,00 4.100,00 3.140,03 76,59 76,59

568 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 10.334,83 12.334,83 12.303,55 119,05 99,75

569 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.509,36 1.509,36 1.509,36 100,00 100,00

570 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413,00 413,00 413,00 100,00 100,00

571 18039005 Drugi programi v  kulturi 29.030,20 29.030,20 27.403,69 94,40 94,40

572 1118007 DVORANA GOLO 29.030,20 29.030,20 27.403,69 94,40 94,40

573 402099 Drugi splošni material in storitve 1.104,74 1.104,74 485,26 43,93 43,93

574 402200 Električna energija 437,74 437,74 0,00 0,00 0,00

575 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.447,52 5.447,52 5.272,15 96,78 96,78

576 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.604,25 1.604,25 1.604,25 100,00 100,00

577 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 791,50 791,50 441,50 55,78 55,78

578 420299 Nakup druge opreme in napeljav 19.644,45 19.644,45 19.600,53 99,78 99,78

579 1118008 DVORANA IG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580 420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

581 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

582 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

583 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 91.915,72 91.915,72 89.396,48 97,26 97,26

584 18059001 Programi športa 91.915,72 91.915,72 89.396,48 97,26 97,26
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585 1118005 ŠPORT IN REKREACIJA - DVORANA 23.868,72 23.868,72 22.081,87 92,51 92,51

586 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 3.528,46 3.528,46 0,00 100,00

587 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim11.452,60 0,00 0,00 0,00 0,00

588 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.971,97 1.636,12 0,00 0,00 0,00

589 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.376,18 18.636,17 18.553,41 178,81 99,56

590 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja67,97 67,97 0,00 0,00 0,00

591 1118006 ŠPORT IN REKREACIJA - RAZPISI 68.047,00 68.047,00 67.314,61 98,92 98,92

592 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.547,00 60.547,00 60.114,61 99,29 99,29

593 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.500,00 7.500,00 7.200,00 96,00 96,00

594 19 IZOBRAŽEVANJE 1.919.998,15 1.924.431,77 1.784.694,97 92,95 92,74

595 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.216.377,66 1.216.515,75 1.190.532,38 97,88 97,86

596 19029001 Vrtci 1.216.377,66 1.216.515,75 1.190.532,38 97,88 97,86

597 1119000 VRTEC IG - eko. cena 1.019.670,00 1.015.670,00 999.830,84 98,05 98,44

598 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 957.320,00 943.320,00 928.498,08 96,99 98,43

599 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim62.350,00 72.350,00 71.332,76 114,41 98,59

600 1119006 DRUGI VRTCI - eko. cena 148.400,00 152.400,00 149.190,04 100,53 97,89

601 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 145.000,00 149.000,00 148.305,07 102,28 99,53

602 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.400,00 3.400,00 884,97 26,03 26,03

603 1119007 VRTEC IG - DODATNI PROGRAM 35.000,00 35.000,00 28.098,70 80,28 80,28

604 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim19.546,12 19.546,12 17.733,75 90,73 90,73

605 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 2.728,94 2.728,94 2.428,24 88,98 88,98

606 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.656,00 12.656,00 7.867,79 62,17 62,17

607 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja68,94 68,94 68,92 99,97 99,97

608 1119008 VRTEC IG - INVESTICIJE 13.300,00 13.438,09 13.405,14 100,79 99,75

609 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00 451,67 451,67 0,00 100,00

610 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 13.300,00 12.986,42 12.953,47 97,39 99,75

611 1119019 STARI VRTEC 7,66 7,66 7,66 100,00 100,00

612 402200 Električna energija 7,66 7,66 7,66 100,00 100,00
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613 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 677.820,49 682.116,02 571.169,67 84,27 83,73

614 19039001 Osnov no šolstv o 677.820,49 682.116,02 571.169,67 84,27 83,73

615 1119001 OŠ IG - ZAGOTOVLJENI PROGRAM 136.540,00 136.540,00 113.935,59 83,44 83,44

616 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 136.540,00 136.540,00 113.935,59 83,44 83,44

617 1119003 ŠKODNI ZAHTEVKI - OŠ 5.000,00 5.000,00 4.744,18 94,88 94,88

618 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,00 5.000,00 4.744,18 94,88 94,88

619 1119004 PREVOZI OTROK 111.723,03 111.723,03 90.861,99 81,33 81,33

620 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 110.878,03 110.878,03 90.755,43 81,85 81,85

621 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 845,00 845,00 106,56 12,61 12,61

622 1119010 OŠ IG - DODATNI PROGRAM 77.467,00 77.467,00 64.522,50 83,29 83,29

623 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim54.973,00 53.256,40 43.628,17 79,36 81,92

624 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 8.226,00 8.226,00 5.583,18 67,87 67,87

625 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.000,00 15.716,60 15.185,90 108,47 96,62

626 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja268,00 268,00 125,25 46,74 46,74

627 1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 161.092,49 161.092,49 108.488,24 67,35 67,35

628 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 44.482,45 44.482,45 6.846,26 15,39 15,39

629 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 116.610,04 116.610,04 101.641,98 87,16 87,16

630 1119012 OŠ IG - TEKOČE VZDRŽEVANJE 22.563,55 22.563,55 20.887,22 92,57 92,57

631 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 22.563,55 22.563,55 20.887,22 92,57 92,57

632 1119015 ŠOLA TOMIŠELJ 163.434,42 167.729,95 167.729,95 102,63 100,00

633 420299 Nakup druge opreme in napeljav 19.999,99 17.721,66 17.721,66 88,61 100,00

634 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 105.195,41 116.246,67 116.246,67 110,51 100,00

635 420801 Investicijski nadzor 2.499,99 5.246,00 5.246,00 209,84 100,00

636 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 27.267,00 27.267,00 27.267,00 100,00 100,00

637 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 8.472,03 1.248,62 1.248,62 14,74 100,00

638 1906 Pomoči šolajočim 25.800,00 25.800,00 22.992,92 89,12 89,12

639 19069001 Pomoči v  osnov nem šolstv u 25.800,00 25.800,00 22.992,92 89,12 89,12

640 1119002 SOCIALNE POMOČI OSNOVNO ŠOLCEM 25.800,00 25.800,00 22.992,92 89,12 89,12

641 411900 Regresiranje prevozov v šolo 23.000,00 23.000,00 22.772,92 99,01 99,01

642 411902 Doplačila za šolo v naravi 1.200,00 1.200,00 220,00 18,33 18,33
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643 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

644 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

645 20 SOCIALNO VARSTVO 340.622,76 341.122,76 300.270,23 88,15 88,02

646 2002 Varstvo otrok in družine 1.500,00 1.500,00 862,39 57,49 57,49

647 20029001 Drugi programi v  pomoč družini 1.500,00 1.500,00 862,39 57,49 57,49

648 1120000 DARILO OB ROJSTVU OTROK 1.500,00 1.500,00 862,39 57,49 57,49

649 411103 Darilo ob rojstvu otroka 1.500,00 1.500,00 862,39 57,49 57,49

650 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 339.122,76 339.622,76 299.407,84 88,29 88,16

651 20049001 Centri za socialno delo 62.003,96 62.003,96 60.989,68 98,36 98,36

652 1120001 CENTER ZA SOCIALNO DELO 62.003,96 62.003,96 60.989,68 98,36 98,36

653 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 62.003,96 62.003,96 60.989,68 98,36 98,36

654 20049002 Socialno v arstv o inv alidov 172.109,08 172.109,08 151.943,64 88,28 88,28

655 1120002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 151.709,08 151.709,08 131.571,98 86,73 86,73

656 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih56,00 56,00 56,00 100,00 100,00

657 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 151.653,08 151.653,08 131.515,98 86,72 86,72

658 1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 20.400,00 20.400,00 20.371,66 99,86 99,86

659 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20.400,00 20.400,00 20.371,66 99,86 99,86

660 20049003 Socialno v arstv o starih 91.157,12 91.157,12 73.361,57 80,48 80,48

661 1120003 SOCIALNO VARSTVO STARIH 87.676,12 87.676,12 70.920,22 80,89 80,89

662 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih734,74 734,74 734,74 100,00 100,00

663 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 69.578,50 70.316,96 70.185,48 100,87 99,81

664 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 17.362,88 16.624,42 0,00 0,00 0,00

665 1120011 MEDGENERACIJSKI CENTER 3.481,00 3.481,00 2.441,35 70,13 70,13

666 402200 Električna energija 2.619,12 2.619,12 1.799,60 68,71 68,71

667 402203 Voda in komunalne storitve 221,63 221,63 182,51 82,35 82,35

668 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 640,25 640,25 459,24 71,73 71,73
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669 20049004 Socialno v arstv o materialno ogroženih 12.452,60 12.952,60 11.712,95 94,06 90,43

670 1020000 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 6.512,60 7.012,60 6.932,60 106,45 98,86

671 411920 Subvencioniranje stanarin 6.512,60 7.012,60 6.932,60 106,45 98,86

672 1120004 SOCIALNO VARSTVO ODRASLIH 3.440,00 3.558,29 3.558,29 103,44 100,00

673 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.440,00 3.558,29 3.558,29 103,44 100,00

674 1120010 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 2.500,00 2.381,71 1.222,06 48,88 51,31

675 402099 Drugi splošni material in storitve 84,59 84,59 84,59 100,00 100,00

676 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.415,41 2.297,12 1.137,47 47,09 49,52

677 20049006 Socialno v arstv o drugih ranljiv ih skupin 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00

678 1120005 HUMANITARNE OGRANIZACIJE 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00

679 402099 Drugi splošni material in storitve 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

680 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.400,00 1.400,00 140,00 100,00

681 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 50.000,00 50.000,00 48.356,79 96,71 96,71

682 2201 Servisiranje javnega dolga 50.000,00 50.000,00 48.356,79 96,71 96,71

683 22019001 Obv eznosti iz naslov a financiranja izv ršev anja proračuna - domače zadolžev anje 50.000,00 50.000,00 48.356,79 96,71 96,71

684 1622000 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 50.000,00 50.000,00 48.356,79 96,71 96,71

685 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 50.000,00 50.000,00 48.356,79 96,71 96,71

686 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 104.016,64 96.111,48 87.767,30 84,38 91,32

687 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč86.526,84 86.526,84 87.767,30 101,43 101,43

688 23029001 Rezerv a občine 86.526,84 86.526,84 87.767,30 101,43 101,43

689 1023002 PRORAČUNSKA REZERVA 86.526,84 86.526,84 87.767,30 101,43 101,43

690 409100 Proračunska rezerva 86.526,84 86.526,84 87.767,30 101,43 101,43

691 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692 2303 Splošna proračunska rezervacija 17.489,80 9.584,64 0,00 0,00 0,00

693 23039001 Splošna proračunska rezerv acija 17.489,80 9.584,64 0,00 0,00 0,00

694 1023001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 17.489,80 9.584,64 0,00 0,00 0,00

695 409000 Splošna proračunska rezervacija 17.489,80 9.584,64 0,00 0,00 0,00
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010 OBČINSKA UPRAVA        4.675.505 € 

01 POLITIČNI SISTEM 11.184 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski 
svet, župan, podžupan). 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0101 Politični sistem 

 

0101 Politični sistem 11.184 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 11.184 € 

Opis realizacije podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine.Občinski svet Občine Ig šteje 14 članov (svetnikov) ter Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanje in 6 stalnih delovnih teles (Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za 
komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora, Odbor za kmetijstvo in 
gozdarstvo, Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo, Odbor za protipožarno varnost, 
zaščito in reševanje, Statutarno-pravna komisija.) 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008) 

Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008) 

Statut Občine Ig (Ur.l. RS, št. 129/2006, 124/2007, 18/2008, 90/2010)Poslovnik Občine Ig (Ur.l. 
RS, št. 129/2006, 90/2010) 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilnih stroškov (UO Mostiščar, 1/2007, april 
2007) 

Zakon o političnih strankah (Ur.l. RS, št. 100/2005-UPB1, 103/2007) 

Sklep Občinskega sveta Občine Ig o financiranju političnih strank v Občini Ig, z dne 19.12.2007 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj Občinskega sveta je uresničevanje nalog in obveznosti z delovnega področja 
občinskega sveta, skladno s Statutom Občine Ig 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je uspešno delovanje OS in njegovih delovnih teles 

 

1001000 POLITIČNE STRANKE 11.184 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Politične stranke so prejele plačila skladno s sprejetim proračunom. Politične stranke, ki 
prejemajo sredstva iz občinskega proračuna: SD, SDS, SLS, SMC. Izplačila so bila tromesečna. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah lahko politična stranka pridobi sredstva iz 
proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega 
člana sveta veljavne skupnosti (število veljavnih glasov: s številom svetnikov v občinskem svetu 
x 50 : 100). 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.242 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, 
pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 Fiskalni nadzor 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.242 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi 
financami. Poraba v okviru glavnega programa prikazuje predvsem stroške plačilnega prometa. 
Zajeta so plačila storitev organizacijam pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa in druga 
plačila bančnih storitev povezana s stroški plačilnega prometa. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je, s predvideno porabo v okviru glavnega programa, nemoteno zagotavljanje 
likvidnosti proračuna, gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi, tako v prihodkovnem 
kot odhodkovnem delu, učinkovito upravljanje s finančnim premoženjem ter nemoteno finančno 
poslovanje organov občine s ciljem doseganja najmanjših stroškov. 
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.242 € 

Opis realizacije podprograma 

Poraba v okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike je predvidena za potrebe 
delovanja plačilnega prometa. Od tega zajema plačila storitev organizacijam pooblaščenim za 
izvajanje plačilnega prometa in druga plačila bančnih storitev povezanih s stroški plačilnega 
prometa. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročne cilje uspešno zagotavljamo. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja, gospodarno 
upravljanje s finančnim premoženjem in zagotavljanje likvidnosti proračuna. 

 

1602000 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 1.242 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nemoteno poslovanje-plačilni promet ima občina odprt transakcijski račun pri Upravi za javna 
plačila. Poleg tega imamo za posamezne vrste prihodkov odprte podračune. Občina in oba 
posredna proračunska uporabnika (šola in vrtec) imamo skupaj še enoten zakladniški račun, 
katerega upravitelj je občina.Za potrebe plačilnega prometa in razporejanja javnofinančnih 
prihodkov redno plačuje stroške organizacijam in bankam.  V letu 2015 smo mesečno plačevali 
tudi negativne obresti Banki Slovenije za Občino, kakor tudi za oba javna zavoda Šolo in Vrtec. 
Obresti se zaračunavajo za stanja na podračunih in v letu 2015 jih je bilo 288,01 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračun temelji na porabi v letu 2014. 

 

0203 Fiskalni nadzor 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbor 
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora porabe v občini. Podprogram zajema sredstva 
za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008) 

Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008) 

Statut Občine Ig (Ur.l. RS, št. 129/2006, 124/2007, 18/2008) 

Poslovnik Občine Ig (Ur.l. RS, št. 129/2006) 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilnih stroškov (UO Mostiščar, 1/2007, april 
2007)  

Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999,124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter 
popravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju.Nadzorni odbor 
sestavlja predsednik in štirje člani. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela 
nadzornega odbora 

 

1002000 NOTRANJA REVIZIJA 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilniku o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, kjer je opredeljena zahteva po 
zagotavljanju notranje revizijske dejavnosti, ki jo morajo zagotavljati občine. 

V letu 2015 je bil opravljen notranji nadzor za leto 2014 in sicer področje upravljanja s 
premoženjem občine. Nadzor za leto 2014 je bil opravljen tudi za OŠ Ig. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 155.165 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 155.165 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za 
poslovne prostore občine. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 12.548 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se izvajajo storitve informiranja in obveščanja občanov in drugih o 
sprejetih aktih in drugih aktivnosti v občini preko različnih oblik medijev (časopis, uradni list, 
internet, radio, televizija) 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008)Statut Občine Ig (Ur.l. RS, št. 
129/2006, 124/2007, 18/2008) 

Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999,124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO)  

Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008) 

Zakon o uradnem listu (Ur.l. RS, št. 57/1996, 90/2005, 112/2005-UPB1, 102/2007) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je optimalna informirana javnost in dostopnost željenih informacij. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Ažurno izvajanje informiranja o vseh dejavnostih občine. 
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1004001 OBVEŠČANJE DOMAČE JAVNOSTI 2.072 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za uradne objave v Uradnem listu in stroške internetne strani 
Občine Ig - najem CMS sistema. Račun za mesec december 2014 je bil poravnan 2015 in račun 
za mesec december 2015 je bil poravnan v letu 2016. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila načrtovana na podlagi realizacije iz leta prej. 

 

1104011 IZDELAVA GRBA IN ZASTAVE 10.476 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Leta 2011 sta bili dve kolišči z Iga uvrščeni na Unesco Seznam svetovne kulturne dediščine in 
vse od takrat je »zorela« ideja o spremembi občinske simbolike oz. grba. Kolišča so dejansko 
postala del ižanske zgodovine, njene prepoznavnosti in prav je, da se jih uvrsti na simboliko, kar 
pomeni nov grb občine. 

Ob sprejetju proračuna za leto 2015 je bil sprejet sklep, da se 5.000€, nameni za začetek 
postopka o spremembi grba. Z rebalansom smo dodali še 5.000€. 

Realizacija na kontu 402099  pomeni strošek za pripravo osnutkov za nov občinski grb, izdelavo 
dokumenta občinske simbolike,  izdelava novih štampiljk, popravke dopisov, kuvert in ostale 
občinske dokumentacije z novo podobo, izdelava elaborata za nove vhodne table ob ržavnih 
cestah, izdelava novih zastav in transparentov. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišča za porabo sresdstev so temeljila na oceni, ki je bila opravljena pred samim pričetkom 
postopka izdelave novega grba Občine. 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 27.992 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva v okviru podprograma so  zagotovljena  za izvedbo občinskih prireditev, razpisov za 
prireditve društev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o priznanjih Občine Ig (Mostiščar, UO št. 1/2011) 

Pravilnik o sofinanciranju prireditev v občini Ig 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Uspešna izpeljava občinskih prireditev in obiskanost je izpolnila zastavljene cilje. 

Sofinancirati društva, ki se ne morejo prijaviti v okviru drugih razpisov (kazalec: število uspešno 
izpeljanih prireditev); 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je bil izveden, ker so bili zagotovljeni pogoji za izvedbo. 

Cilj:povečana obiskanost prireditev, rast dogodkov v društvih 

Kazalniki: realizirani programi, veliko število obiskovalcev 

 

1104000 OBČINSKA PRIZNANJA 668 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke v višini 668,08 € so bila  porabljena za izdelavo in pripravo 
priznanj nagrajencem ob občinskem prazniku, ki ga občina praznuje 21. marca. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Uspešnost programa je težko meriti s kazalniki, je pa cilj, da je dogodek uspešno izpeljan, 
uresničen. Izračun pravice porabe je temeljil na istih izhodiščih kot v preteklih letih. 

 

1104001 KULTURNI PRAZNIK 589 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju z Osnovno šolo Ig Občina vsako leto pripravi prireditev ob praznovanju 
slovenskega kulturnega praznika. Sredstva v višini 589,16 € so bila na kontu 402099  porabljena  
za  izdelavo reklamnega materiala, ozvočenja, okrasitev odra, na kontu 413302 pa je nastal 
strošek uporabo dvorane v višini 66,42€. Le tega smo prerazporedili iz konta 402099, ker v 
proračunu na  kontu 413302 ni bilo planiranega stroška za uporabo športne dvorane. 

Prireditev uspešno izpeljana in v okviru planiranih stroškov. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračun temelji na porabi v letu 2014 in ob upoštevanju zmanjševanja porabe v tekočem letu. 

 

1104002 OBČINSKI PRAZNIK 5.420 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 praznovala 20- letnico svojega delovanja. Prireditev ob občinskem 
prazniku je bila v celoti posvečena tej obletnici in uspešno izpeljana.  

Za osrednjo prireditev v občini so nastali stroški v višini 5.420,44€. Sredstva so bila na 
proračunski postavki 402003 porabljena  za reklamne materiale in oblikovanje le-teh. 

Na kontu 402099 so nastali stroški v višini 3.859,42 za grafično pripravo vabil in plakata, 
gostinske storitve, ozvočenje prireditve, tolmačenje, ker so bili na prireditvi tudi predstavniki 
pobratenih krajev iz Španije, pripravo dvorane, tehnično podporo, stroški za sodelovanje 
nastopajočih na prireditvi. 

Na kontu 402901 strošek 300,79 predstavlja avtorsko pogodbo za gotografiranje prireditve.  
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Program pa so popestrila s svojimi nastopi domača društva, otroci Vrtca Ig in Osnovne šole Ig. 
Prireditev je bila pred polno športno dvorano v Osnovni šoli Ig uspešno izvedena in v okviru 
planiranih srestev. 

V okviru praznovanja je bilo tudi srečanje starejših občanov, ki ga pripravi DU Ig, občina pa je 
sofinancirala to srečanje v višini 394,20€ kar je na kontu 413302. Na tem kontu je tudi strošek 
uporabe dvorane v višini 575,03. Ob praznovanju občinskega praznika je potekalo tudi vrsto 
športnih tekmovanj (šah, rokomet). 

Na proračunski postavki 1104002-Občinski praznik je bilo iz kontov 402003, 402009, 413302, 
402903 prerazporejeno na konto 402099 - drugi splošni material in storitve skupaj 1.859,42€, 
ker je bilo na tem kontu premalo planiranih sredstev v proračunu za leto 2015. 

  . 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Zastavljeni program smo uspešno izvedli, kazalnik-polna dvorana in zadovoljni obiskovalci so 
merilo, da je bil cilj dosežen. 

 

1104004 OBČINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 849 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina vsako leto pripravi revijo pevskih zborov na kateri sodelujejo otroški, mladinski in odrasli 
zbori, ki delujejo v občini. Stroški so nastali v višini 848,73 € in sicer na kontu 402003 
predstavljajo stroške za reklamne materiale, na kontu 402099 stroški za priznanja za 
nastopajoče zbore, okrasitev odra in pogostitev nastopajočih. Strošek na kontu 402901 pa 
predstavlja  honorar za strokovnega ocenjevalca. Letošnja revija je bila uspešno izvedena v 
dvorani na Golem. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Uspešna predstavitev občinskih zborov in polna dvorana poslušalcev so kazalniki, da je bil naš 
cilj s to prireditvijo dosežen. 

 

1104005 NOVOLETNA OBDAROVANJA 13.507 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Novoletna obdarovanja v letu 2015 so bila realizirana v  decembru. Občina Ig je v letu 2015 
obdarila 597 otrok od novorojenčkov do vključno prvošolce in 288 starostnikov nad 80 let. Za 
otroke je bila tudi predstava v Športni dvorani, po njej pa obdaritev z Božičkom. Starejše so 
obiskali predstavniki vaških svetov in Društva upokojencev Ig. 

V začetku leta 2015 so bili poravnani računi za novoletno obdarovanje v letu 2014 v višini 
7.582,13 eur, za leto 2015 je bilo poravnanih v letu 2015 za 5.924,88 eur računov,  računi 
izdani v decembru 2015 v višini 3.204,59 so bili poravnani v januiarju 2016. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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1104010 RAZPISI - PRIREDITVE 6.959 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika in javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ig je bilo društvom, 
razdeljenih v letu 2015 7.000 € . Izplačila so potekala preko celega leta na osnovi poročil o 
opravljeni prireditvi in zahtevka za plačilo. 

Iz leta 2014 je bilo zaradi prireditve, ki so bila  izvedena v decembru 2014 in so poročila 
izstavljena šele v januarju 2015, prenešeno 223,09€.  

Ravno tako je bilo iz istih razlogov iz leta 2015 v leto 2016 prenešeno 242,36€. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Pravice porabe so ostale na istem nivoju kot leta 2014. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 114.624 € 

Opis realizacije podprograma 

Vsebina podprograma vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno 
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi 
protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije 
v poslovne prostore v lasti občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008) 

Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999,124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO) 

Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(Ur.l. RS, št. 12/2003, 77/2003)Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(ZSPDPO)  

Uradni list RS 14/2007, 16.2.2007 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Ur.l. RS, št. 84/2007, 94/2007) 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Stvarnopravni zakonik (Ur.list RS, št. 87/02) 

Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad (Ur.list RS, št. 11/04) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi 
organi ter zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
občine ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Ig 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji podprograma so zajeti v dolgoročnih 
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1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 43.328 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je lastnica oz. uporabnica poslovnih prostorov:- Zagorica 13 (kletni prostori, večji del 
namenjen arhivu), Ljubljanska cesta 2, bivši prostori KS Golo. Za zgoraj omenjene objekte 
občina plačuje stroške tekočega vzdrževanja. V letu 2015 je bilo teh v višini 2.717,18 eur. 
Računi za tekoče vzdrežavnje za mesec 12/2014 so bili plačani v januarju 2015 (v višini 
376,39), računi za december 2015 pa so se prenesli v leto 2016. V rezervi sklad se je vložilo v 
letu 2015 3154,44 eur. Sredstva se lahko porabilo za investicije. Obveznosti iz meseca 
decembra 2014 so se poravnale v januarju 2015 v zvesku 39,29 eur, obveznosti iz decembra 
2015 pa so prenešene v leto 2016. Sredstva v višini 471,48 eur za potrebe rezervega sklada 
smo prerazporedili iz PP Stanovanja na PP Občinsko premoženje, zaradi napačno planirane 
postavke.  

Sredstva so bila porabljena tudi za: 

- plačilo zavarovalne premije za občinsko premoženje v višini 20.466,18 eur. S prerazporeditvijo 
iz 402920 smo zagotovili dodatnihh 1219,99 eur za zavarovanje po pogodbi z Adriatic Slovenico. 

- strošek električne energije; obveznosti iz meseca novembra in decembra 2014 so bile 
poravnane v letu 2015, obveznosti iz novembra in decembra 2015, so se prenesle v leto 2016. 

- pregled gasilnih aparat  

- rušenje in odvoz kozolca v Brestu 

- odvetniške storitve;  račun iz meseca 12/2014 v višini 918,05 je bil poravnan 1/2015, račun 
12/2015 je bil poravnan v letu 2016. 

- komunalne storitve; račun iz meseca 12/2014 v višini 2,42 je bil poravnan 1/2015, račun 
12/2015 je bil poravnan v letu 2016. 

- izdelava energetskih izkaznic v skladu z energetskim zakonikom. Je javna listina s podatki o 
energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.  

- izdelavo rušitvenega načrta za Hrenovo 18 

- obrezovanje dreves na Zagorici 

- plačilo strokovnih nalog varstva pri delu in požarnega varstva, na podlagi sklenjene pogodbe; 
račun iz meseca decembra 2014 je zapadel v plačilo v mesecu januarju 2015, za mesec 
december 2015 pa v januar 2016. 

- stroške varovanja zgradb in prostorov na naslovu Zagorica 13 (arhiv) v skladu s sklenjeno 
pogodbo; račun iz meseca decembra 2014 je zapadel v plačilo v mesecu januarju 2015, za 
mesec december 2015 pa v januar 2016. 

- popravilo žleba na občinski stavbi 

- plačilo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 

- plačilo avtorskih honorarjev; sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz konta 402920 
v višini 389,15 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta prej. 
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1018001 DOM ZAPOTOK 37.218 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za plačilo skrbnika po podjemni pogodbi. Skrbnik dobi mesečno 200,00 
eur neto. Njegove naloge so, da skrbi za urejenost okolice doma, notranjost doma, ogrevanje 
objekta, pričaka goste in je v objektu ob njihovem odhodu.  

V letu 2015 smo zaradi starih, dotrajanih vzmetic kupili nove. Kupili smo 12 novih pogradov, ker 
je obstoječe odpeljala ZPM (njihova last). Kupili smo nove vzglavnike, odeje in zaščite za 
vzmetnice.Celoten objekt je bil prebeljen, obnovljen je bil parket in omarice. Dokupili smo 
drobni inventar (pribor, posoda). Kupljena je bila nova omara za shranjevanje posteljnine. Ker 
je ZPM odpeljala hladilnik iz doma je bilo potrebno kupiti hladilnik. 

Za potrebe tekočega vzdrževanja so bila kupljena čistila in sesalec. Med letom smo zamenjali 
obračunske moči varovalk in s tem znižali mesečni  strošek  elektrike.  Plačujejo se še stroški 
porabe vode, odvoza smeti, plina za kuhanje, goriva za kosilnico. Račun za vodo za mesec 
12/2014 v višini 17,07 eur je bil poravnan v letu 2015, račun za 12/2016 pa je prenešen v leto 
2016. Računa za mesec december 2015 za električno energijo in odvoz smeti sta prav tako 
plačana v letu 2016. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče porabe je pregled stanja nepremičnine in uskladitev možnosti gospodarne porabe 
sredstev. 

 

1804000 CENTER IG 34.078 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 smo na kontu 402001 čistilni material in storitve porabili sredstva 
v višini 644,19 eur. Vse za potrebe nabave čistil in sanitarnega materiala za stavbo Center Ig in 
medgeneracijskega centra. 

402002 storitve varovanja zgradb in prostorov. Iz tega konta smo od 01.01.2015 do 31.12.2015 
porabili sredstva v višini 2.781,60 eur. Vse za potrebe plačevanja fizičnega in tehničnega 
varovanja Centra Ig, ki je določeno z pogodbo o varovanju. 

402099 Drugi splošni material in storitve. Iz tega konta smo od 01.01.2015 do 31.12.2015 
porabili sredstva v višini 1.105,80 eur. Nabavil se je električni razdelilec, plačalo strokovne 
naloge varstva pri delu in nabavilo cvetlične aranžmaje pred Centrom Ig. 

402200 Električna energija. Od 01.01.2015 do 31.12.2015 porabili 8.946,69 eur. Sredstva se 
porabljajo za porabo električne energije v Centru Ig, v deležu, ki ga je dolžna plačevati Občina 
Ig kot najemodajalec. Razmerja med dobaviteljem električne energije in odjemalcem je urejeno 
z pogodbo. 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Iz tega konta smo od 01.01.2015 do 31.12.2015 
porabili sredstva v višini 6.484,49 eur. Sredstva se porabljajo za distribucijo in porabo plina, za 
ogrevanje Centra Ig. 

402203 Voda in komunalne storitve. Od 2.000,00 v proračunu sprejetih sredstev, smo jih od 
01.01.2015 do 31.12.2015 porabili 1.635,72 eur.  

402204 Odvoz smeti. Za odvoz smeti smo od 01.01.2015 do 31.12.2015 porabili sredstva v 
višini 52,59 eur. 

402205 Telefon, faks, elektronska pošta. Iz tega konta smo od 01.01.2015 do 31.12.2015 
porabili sredstva v višini 2.162,38 eur. 
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402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva. Iz tega konta smo od 01.01.2015 do 31.12.2015 
porabili sredstva v višini 12,29 eur za gorivo kosilnice. 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.  Iz tega konta smo od 01.01.2015 do 
31.12.2015 porabili sredstva v višini 3.092,97 eur za generalno čiščenje centra Ig, za nakup 
varnostnega ventila v knjižnici, ter čiščenje kanalizacije na območju Center Ig. 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. Od tega konta smo od 01.01.2015 do 31.12.2015 
porabili 1.142,16 eur za redno servisiranje dvigala v objektu Center Ig, za redni letni servis 
gasilnih aparatov ter popravilo signalizacije vrat garaže. 

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme. Iz tega konta smo od 01.01.2015 do 31.12.2015 
porabili sredstva v višini 2.849,01 eur za redni pregled protipožarnega sistema, sanacijo 
kanalizacije v Centru Ig in pregled Klimatske naprave. 

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Od 1.000,00 eur sprejetih v 
proračunu smo iz tega konta od 01.01.2015 do 31.12.2015 porabili sredstva v višini 698,02 eur 
za urgentni zagon hladilnega agregata, ter menjavo akumulatorjev na protipožarnih loputah na 
strehi Centra Ig. 

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa. Iz tega konta od 01.01.2015 do 31.12.2015 
nismo porabljali sredstev. 

402999 Drugi operativni odhodki. Iz tega konta smo od 30.06.2015 do 31.12.2016 porabili 
sredstva v višini 305 eur za energetsko izkaznico za stavbo Center Ig. 

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov. Iz tega konta smo v letu 2015 porabili 
sredstva v višini 796,42 eur, za nakup pometalnega stroja.  

420299 Nakup druge opreme in napeljav. Iz tega konta smo v letu 2015 porabili sredstva v 
višini 1.368,53 eur, za nakup visokotlačnega čistilca. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče porabe je pregled stanja nepremičnine in uskladitev možnosti gospodarne porabe 
sredstev. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 404.732 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni. 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.  Dejavnost občinske uprave 
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0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 

ravni 3.577 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov 
občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja 
občin). 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč 
lokalnim organom in službam 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.065 € 

Opis realizacije podprograma 

Združenje občin in Skupnost občin Slovenije, sta nevladni instituciji lokalne samouprave, ki 
zastopata interese lokalnih skupnosti.V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za 
članarine v združenja na nacionalnem nivoju 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi,  

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoj 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni  cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država – 
občina 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Aktivno vključevanje v izobraževalne programe. Uspešno zastopanje interesov občin, priprava 
skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov 

 

1006002 ZDRUŽENJE OBČIN 1.065 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnana je bila članarina za leto 2015 za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Stroški članarine je v višini ocenjene realizacije za leto 2014. 
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.512 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje regionalne razvojne agencije in financiranje RDO 
Osrednjeslovenke regije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanj 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje RRA in RDO. 

 

1506000 RRA LUR 2.512 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so po pogodbi namenjena delovanju Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije katere članica je tudi občina Ig in  sofinanciranju Regionalne 
destinacijske organizacije Osrednjeslovenske regije v okviru Zavoda Turizem. 

Sredstav se nakazujejo 2x letno in sicer RRA LUR-U 2x po 838,33€, Zavodu Turizem pa 2x po 
471,57€. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Pravice do porabe so definirane na osnovi podpisanih pogodb. 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 401.156 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Pri glavnem programu je občinska uprava administrativni del ožjega dela občine - vaške 
skupnosti, ki skrbi, da se porabljena sredstva iz te postavke namenijo razvoju posameznega 
kraja ter tudi ohranjanju pozitivnega učinka druženja. Občinska uprava skrbi za pravilne 
postopke pri teh nalogah 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Administracija občinske uprave 
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06039001 Administracija občinske uprave 379.552 € 

Opis realizacije podprograma 

Z oblikovanimi vaškimi sveti se lažje urejajo skupne potrebe in interesi prebivalcev posamezne 
vasi, naselja  ali zaselka. Ker se vloži kandidatura za člana vaškega sveta na podlagi podpisov 
krajanov in ker je funkcija častna se predvideva, da izvoljeni/imenovani člani vaških svetov v 
svojem kraju uživajo določen ugled in zaupanje, da bodo stremeli k razvoju posamezne vaške 
skupnosti. V občini Ig je 15 vaških svetov, kateri lahko s svojimi predlogi in iniciativami močno 
prispevajo k razvoju posameznega dela občine.V okviru podprograma se zagotavljajo finančna 
sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi in druge dejavnosti v 
okviru delovanja občinske uprave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi        

Zakon o lokalnih volitvah           

Statut Občine Ig z dopolnili   

Zakon o lokalni samoupravi  

Statut Občine Ig  

Poslovnik Občine Ig  

Zakon o javnih uslužbencih  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju   

Zakon o javnih financah  

Zakon o financiranju občin  

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mestDogovor o višini in načinu 
uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust Aneks h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Naloge in aktivnosti usmerjene k dvigovanju kvalitete življenja posameznih vaških skupnostih 
dolgoročno predstavljajo uresničevanje osnovnih ciljev občine iz njene izvirne in prenesene 
pristojnosti. Dolgoročni cilji občine so med drugim, da kot dober gospodar v vseh vaških 
skupnostih upravlja z občinskim premoženjem, načrtuje prostorski razvoj in enotno načrtuje 
razvoj občine. Prav tako oblikovanje vaške skupnosti v vaseh in naseljih, kjer so bile lokalnih 
volitvah 2014  vložene kandidature. Kazalci uspešnega delovanja in doseganja ciljev so med 
drugim enaka raven kvalitete življenja, ki je v pristojnosti občine, v vseh vaških skupnostih. 
Uspešno, strokovno in ažurno delovanje občinske uprave, bo prispevalo k dolgoročnemu razvoju 
občine. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje v razvojne programe občine. Cilj 
posameznega vaškega sveta na letni ravni je, da s predvidenimi finančnimi sredstvi iz 
proračuna, morebitnimi sponzorskimi sredstvi in svojo lastno udeležbo prispevajo ne samo k 
boljšemu izgledu svojega kraja, temveč tudi k dobri vaški razvitosti in aktivnostmi, ki vaščane 
povezujejo. Vsakoletne aktivnosti (čistilne akcije ter ostale delovne akcije) so lahko dober 
pokazatelj homogene vaške skupnosti, ki stremi k uresničevanju skupnih ciljev in hitrejše 
upoštevanje predlogov na ravni celotne občine. 
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1006000 OBČINSKA UPRAVA 379.552 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila na proračunski postavki porabljena za plače in prispevke zaposlenih. 

 

Sredstva so bila porabljena za:  

- nakup pisarniškega materila (realizacija 50,05%) 

- nakup čistilnega materiala ( realizacija 78,39%),  

- stroške varovanja (realizacija 73,20%), račun za mesec december 2014 je bil poravnan 
januarja 2015 v višini 36,60 eur, računi prejeti decembra 2015, so zapadli v plačilo januarja 
2016 v višini 36,60 eur, 

- založniške in tiskarske storitve (realizacija 93,26 %), račun za mesec december za stroške 
kopiranja je bil poravnan v januarju 2015 v višini 18,52 eur, račun za mesec december 2015 je 
bil poravnan januarja 2016 v znesku 121,29 eur. Prerazporeditev sredstev iz  konta 402009 na 
konto 402003 v višini 636,39 eur (pogodba stroški fotokopiranja po najmeni pogodbi). 
Prerazporeditev iz 402004 na 402003 v višini 78,86 za izdelavo vizitk. 

- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (ralizacija 63,43 %). V letu 2015 smo imeli 
naročen časopis Delo (pon. - pet.), Ravijo javna naročila, Revijo za računovodstvo in finance 
IKS, Javni sektor, kupili smo priročnik Kadrovsko delo in knjigo Izvržba.  

- svetovalne storitve (realizacija 90,63 %). Sredstva so bila porabljena za svetovanje, pripravo 
in izvedno postopkov javnega naročnja v skladu z ZJN. V letu 2015 smo izvedli devet postopkov 
javnega naročanja. Sredstva v višini 500,00 so bila prerazporejena iz konta 402199 na konto 
402008 za svetovanje pri oddaji javnega naročila prevozi šooobveznih otrok. Prerazporeditev iz 
402900, 402511, 402402, 402201, 402699 v višini 5.900,00 na 402008 za svetovalne storitve 
pri JN in njihovo izvedbo. 

- reprezentanca (ralizacija 32,88 %). Porabljeno je bilo 119,54 eur. 

- drugi splošni material in storitve (realizacija 55,05 %); Sredstva so se porabila za naročilo 
tretje tablice za službeno vozilo, za nakup elektro razdelilca, žarnic, lestve, plačilo stroškov 
spletnih potrdil, ikebane ob spominu na mrtve, splošni materila za vdrževalca, plačilo po 
pogodbi za požarno varstvo in varstvo pri delu. Račun za mesec december 2014 po pogodbi za 
požarno varstvo in varstvo pri delu je bil poravnan v januarju 2015 v višini 24,40 eur, za 
december 2015 pa je bil poravnan v januarju 2016. Prerazporeditev iz 402511 na 402099 v 
višini 500,00 za potrebe nakupa blaga in materila za izvajanje dela vzdrževalca (vrečke, orodje, 
...) 

 - službena obleka (realizacija 95,34 %). Za novo zaposlenega delovca smo kupili zaščitno 
delovno obleko. Prerazporeditev sredstev iz 402907 na 402100 v višini 150,00. Prerazporeditev 
sredstev iz konta 402305 na 402100 v višini 335,00 za nakup delovne obleke in obutve.   

- zdravniški pregledi zaposlenih. V decembru 2014 je opravilo zdravniški pregled 5 zaposlenih. 
Račun je bil poravnan v januarju 2015 (prerazporeditev sredstev iz konta 402099 v višini 286,96 
eur). Tekom leta sta opravila zdravniški pregled še novo zaposlena. Prerazporeditev sredstev iz 
konta 402305 na 402111 v višini 150,00 eur za zdravniški pregled novozaposlenega.  

- električna energija (realizacija 54,09 %). Stroški električne energije, na naslovu Govekarjeva 
c.6,  v letu 2015 so bili 1514,47 eur. Računa za novemeber, decemeber 2014  sta bila 
poravnana v letu 2015, za mesec novemeber in december 2015 se računa prenašata v leto 
2016. 

- stroški ogrevanja (realizacija 86,38 %). Za nakup kurilnega olja za ogrevanje smo porabili 
2850,48 eur. Kurilno olje kupujemo izmenično z Vrtcem Ig, ki ima enoto v pritličju stavbe. 
Kotlovnica je skupna.  
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- gorivo za kosilnico; Prerazporeditev sredstev iz konta 402301 na nakup goriva v višini 60,00 
eur. 

- voda, komunalne storitve  

- stroški telefona (realizacija 87,14 %); Občinska uprava, Vrtec Ig in OŠ ig smo v skupnem 
sistemu Centreks. Račune občinska uprava prefakturira vrtcu in šoli. V letu 2015 sta bila 
poravnana računa za november in december 2014, računa za november in december 2015 pa 
sta bila poravnana v letu 2016.  

- poštne storitve (realizacija 76,73 %); Poštne storitve za mesec november in december 2014 
so bile poravnane v letu 2015. Stroški poštnih storitev na novemebr in december 2015 se 
prenašajo v leto 2016. Za poštne storitve v letu 2015 je bilo porabljeno 3.836,53 eur. 

- gorivo za službeno vozilo ( raealizacija 46,23 %); V letu 2015 smo za nakup goriva za 
službeno vozilo porabili 647,29 eur. Račun za december 2015 je bil poravnan v letu 2016. 

- vzdrževanje, popravila vozil, pristojbine, zavarovalna premija za službeno vozilo. Sredstva so 
bila porabljena za menjavo pnevmatik na služnenem vozilu, plačilo pristojbine in 
zavarovanja.Prerazporeditev sredstev iz konta 402305 na 402304 v višini 42,74 za stroške 
odjave golfa. 

- stroški prevoza v državi (realizacija 66,56%). Za potrebe službenih voženj z osebnimi vozili je 
bilo porabljeno 532,49 eur. 

- stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov (realizacija 100%). Sredstva so bila 
porabljena za dimnikarske storitv, za popravilo talnega praga. Sredstva za dimnikarske storitve 
so bila prerazporejena iz  konta 402503 na 402500 višini 112,21 eur in 96,62 eur. 
Prerazporeditev sredstev iz 402503 na 402500 v višini 70,00 eur za poravila talnega praga. 

- tekoče vzdrževanje drugih objektov (realizacija 41,86 %). Sredstva so bila porabljena za 
slikopleskarska dela v prostorih občinske uprave. 

- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (realizacija 77,36%). Sredstva so bila porabljena 
za vzdrževanje računalniške opreme in programa Lotus notes, računovodski program Cadis, za 
plačilo stroškov za povezavo HKOM, za program pisarniškega poslovanja Doksis, za vzdrževanje 
programa za Drevi za evidenco NUSZ.  Pogodbene obveznosti za vzdrževanje komunikacijske 
opreme za mesec december 2014 so bile poravnane v januarju 2015 (v višini 2020,49 eur), 
decemberske 2015, pa v letu 2016 (v višini 2.101,37 eur).  

- tekoče vzdrževanje druge opreme (realizacija 51,50%). Sredstva so bila porabljena za letni 
servis gasilnih aparatov in rezervne dele za kosilnico.  

- najem strojne računalniške opreme (realizacija 57,93%). Sredstva so bila porabljena za najem 
tiskalinika in večnamenske naprave. Računi za november in december 2014 so zapadli v plačilo 
v letu 2015, račun za mesec december 2015 pa v mesec januar 2016. 

- druge najmnine, zakupnine. Naročeni smo na Bonitete.si, kjer lahko preveriš na enem mestu 
slediš plačilni disciplini poslovnih partnerjev, preveriš, ali partnerja kdo toži, oceniš managerske 
sposobnosti vodilnih oseb podjetja, preveriš, ali ima partner blokiran TRR račun in kako posluje. 
Za vsako podjetje je izračunana tudi bonitetna ocena. 

- stroški seminarjev (realizacija 44,25 %). Zaposleni v občinski upravi smo se v letu 2015 
udeležili devetih seminarjev, večinoma organiziranih pod okriljem Skupnosti občin Slovenije, kjer 
je občina članica in so cene ugodnejše. Stroški udeležbe na seminarju decembra 2015, v višini 
597,31 eur, so bili poravnani v januarju 2016.  

- plačila preko študentskega servisa (realizacija 53,36 %).Preko ŠS je bilo v letu 2015 plačano 
266,79 eur in sicer za nadomeščanje delavke v času letnega dopusta.  

- drugi operativni odhodki. Plačilo študentske prakse. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2014, glede na cene trenutnih storitev in glede 
na potrebe delovanja občinske uprave, zaposlenih po določenih storitvah. Na postavki so bila 
načrtovana sredstva za plače in prispevke zaposlenih, prevozne stroške, storitve za službeni 
avto, odhodke za pisarniški material in storitve, čistilni material, reprezentanco, stroške vode, 
elektrike, komunalnih storitev, komunikacije, tekoče vzdrževanje in drugih operativnih 
odhodkov.  

 

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 in 95/14 – ZUPPJS15) 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 21.604 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma so bila zagotovljena in porabljena sredstva za nakup opreme za 
delovanje občinske uprave (računalniki, programska oprema, pisarniško pohištvo). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Statut Občine Ig 

Zakon o javnem naročanj 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje delovnih pogojev za nemoteno ažurno, kvalitetno in strokovno delo občinske 
uprave. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je bil nakup načrtovane opreme, kar je bil pogoj za nemoteno kvalitetno in 
ažurno delo občinske uprave. 

 

1006001 OBČINSKA UPRAVA - NAKUP OPREME 21.604 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z veljavnim načrtom nabav in gradenj, smo v letu 2015 kupili službeno vozilo DACIA 
DOKKER 1,5 DCI/75 KM LAUREATE.  Kupili smo tri nove pisarniške stole. Zaradi potreb po 
zmogljivejših računalnikih smo kupili tri nove računalnike in štiri ekrane. Za potrebe občinske 
uprave smo kupili namizne kalkulatorje. Kupljen je bil mobilni telefon. V čajni kuhinji se je 
pokvaril hladilnik in smo kupili novega. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj PP iz 
konta 420299 na konto 420223. Za izvajanje del vzdrževalca smo kupili motorne škarje in 
klešče, sredstva smo prerazporedili iz konta 420101 na 420230 v višini 415,63, ker za ta namen 
nismo planirali sredstev. Za potrebe arhiva so bili dokupljeni regali. Na občinskem objektu smo 
uredili vetrolov, kupljena so bila steklena vrata. Predhodno smo morali izvesti zidarska dela. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče porabe je pregled stanja in uskladitev možnosti gospodarne porabe sredstev. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 268.642 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 268.642 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
varstva pred požarom. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Podprogram je pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter samo delovanje tega 
sistema, v okviru opravljanja javne gasilske službe v Občini Ig. 

 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.002 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in 
služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje 
društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in 
vodenje osebne in vzajemne zaščite, v primeru naravnih in drugih nesreč. V preteklem letu smo 
ponovno izobrazili novo skupino bolničarjev, 70 urni tečaj z izpitom je uspešno opravilo 24 novih 
bolničarjev. Program Civilne zaščite poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje in je 
organiziran preko republiškega in območnih štabov civilne zaščite  za vzdrževanje kadrovske in 
materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. 
Temeljne naloge so bile in uspešno realizirane: opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in 
vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja 
informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik 
del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev), pa 
tudi na vzpodbujanje društvene dejavnosti, ki s svojimi dogodki in usposobljenim kadrom-
bolničarji, pripomorejo k učinkovitemu in racionalnemu ukrepanju v vaški skupnosti. Da je 
zagotovljena tudi osebna in vzajemna zaščita pa skrbijo poverjeniki Civilne zaščite, ki po Statutu 
Občine Ig spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab civilne zaščite 
Občine Ig. Ob lanskih dveh velikih naravnih nesrečah; žled v januarju in poplave v novembru, 
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se je izkazalo, da tako člani Civilne zaščite Občine Ig, kot gasilci več kot dosegajo zastavljene 
cilje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Zakon o varstvu pred utopitvami 

Zakon o varstvu pred požarom  

Zakon o gasilstvu 

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite 

Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Splošni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zagotoviti pripravljenost in 
opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje c ciljem preventivnega delovanja in 
zmanjšanje posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za dosego ciljev se preverjajo pre 
rednem usposabljanju in vajah CZ ter skozi redno delo predvsem pa ob intervencijah v ob 
izvajanju zaščitno reševalnih nalog.Sestavni del cilja torej je: izboljšanje pripravljenosti, 
odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, 
reševanja in pomoči pa je obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno 
dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.Prav tako je cilj 
zadostno zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema 
opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Skrb za opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, 
reševanje in pomoč predstavlja dolgoročni cilj, s katerim je dosežena kvalitetna in strokovna 
pripravljenost. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji Civilne zaščite Občine Ig je preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in 
drugih nesreč. Tako v okviru letnih kot tudi dolgoročnih ciljev so naloge za vzdrževanje 
pripravljenosti in zagotavljanje učinkovitosti ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah.   Kazalci 
za doseganje zastavljenih ciljev so na letni ravni : uspešno opravljene vaje s področja zaščite in 
reševanja ter hitrega odziva ob primeru alarmiranja. Merilo za uspešnost in posledično 
doseganje zastavljenih ciljev pa predstavljajo tudi redna izobraževanja in usposabljanja tako za 
bolničarje kot ostale člane CZ v okviru izobraževanj v ICZR-ju.   Merilo uspeha se ugotavlja z 
analizo usposobljenosti in pripravljenosti enote oziroma posameznika v sestavi štabov, enot in 
služb CZ v skladu s predpisi o preverjanju v CZ ter letnih analiz o intervencijah in nalogah 
izvedenih ob nesrečah. 

 

1007000 CIVILNA ZAŠČITA 16.002 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Civilna zaščita so bila sredstva porabljena za: 

402009 za pogostitev bolničarjev, tekmovalne ekipe 136,10 eur. 

402099 kupljeni so bili opeklinski geli zaradi stalne izpostavljenosti članov CZ in gasilcev 
nevarnostim - 1350,93, kupljeno je bilo 10 kom nahrbnikov za bolničarje s pripadajočo 
sanitetno opremo 1326,20 eur. Natisnili in uokvirili smo zahvale gasilcem za sodelovanje pri 
poplavah 2014 - 230 eur. Naročeni so bili škornji, kateri so potrebni v primeru poplav za CZ in 
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gasilce - 1808 eur.  Kupljeno je bilo manjše žepno orodje v vrednosti 1110,20 eur za gasilce, 
člane CZ, ki pridejo na intervencijo prvi in potrebujejo na hitro opraviti rez ograje, vrvi.. 
Dokupljen je bil še sanitetni material za udeležbo bolničarjev na tekmovanju; realizacija 100% 

402108 kupljene so bile vratne opornice 10 kom - 251,85 eur, ker se je izkazalo, da se jih na 
intervencijaz, kjer so ponesrečenci, nujno potrebuje, 100% 

402200 električna energija za porabo agregata na PGD Iška Loka, realizacija 100%. 

402300 kupljeno je bilo gorivo za udeležbo na tekmovanjih bolničarjev ter gorivo za potrebe 
poveljnika CZ, v višini 325,87  eur, realizacija 99,46%. 

402902 plačilo po podjemni pogodbi za dopolnilno usposabljanje bolničarjev pred udeležbo na 
tekmovanju, izobraževanje izvede bolničarka, mentorica in višja medicinska sestra, realizacija 
100%. 

402205 stroški telefona za poveljnika cz - 169,73, realizacija 89,33%. 

402907 načrtovanega izobraževanja ni bilo realiziranega v  okviru URSZR. 

411599 ni bilo realizacije 

420233 ni bilo realizacije, ker so bila sredstva prerazporejena na 420299 - ker ni šlo za gasilsko 
opremo ampak za nakup druge opreme in napeljav v višini 11.450 eur. 

420299  Kupljeno je bilo kovinsko ohišje za hrambo opreme - 610 eur. Kupljen je bil prenosno 
analogno/digitalni repetitor za namene pokritosti signala v času intervencije po celi občini - 
6.789 eur, realizacija 99,62%, ostalo je bilo prerazporejeno na 402099  in sicer 1.374,59 eur 
ker je šlo za inventar in ne za opremo, (nahrbniki, še 251,85 za vratne opornice, žepno 
orodje),še 58,27 eur za popolnjene torbic za tekmovanje bolničarjev, 907,47 za nakup gasilskih 
škornjev. 

 

PRERAZPOREDITVE PO KONTIH: 

prerazporeditev iz 402907 ker se niso prijavili na izboraževanje oz. ga ni bilo realiziranega v 
okviru URSZR se je prerazporedilo na 402300 97,00 za gorivo. 

iz konta 402205 smo zaradi premalo sredstev prerazporedili na 402099. 100 eur 

iz 402300 smo zaradi nastaliz potreb po nakupu, saj življenjski dogodki pri gasiltvu in cz težko 
prestavljajo natančno načrtovanje, ker prakse in nesreč ter vse odrabljene opreme ne moremo 
natančno načrtovati - 219,37 za opeklinske gele, ker so bili stari neuporabni. 

iz konta 402099 smo prerazporedili na podjemno pogodbo za izobraževanje bolničarjev 
1.053,64 eur. 

iz PP 1011006 smo prerazporedili zaradi manjše porabe na 420299 zaradi nakupa opreme, 
1,199,88 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče je bil potrjen načrt nakupa opreme na štabu CZ, postavka pa predstavlja in zagotavlja 
preventivno delovanje sil za zaščito in reševanje v občini Ig. Na podlagi 13. člena Uredbe o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč določa, da morata 
biti oprema in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč enot ter služb Civilne zaščite, ki se 
kupujejo s proračunskimi sredstvi tipizirana ter morajo ustrezati predpisanim standardom. 
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 252.640 € 

Opis realizacije podprograma 

Občina skladno s Statutom skrbi za izvajanje lokalnih javnih službe v skladu z zakonom. Občina 
skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da 
organizira reševalno pomoč v požarih. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred 
požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Župan s sklepom določi operativne sestave za 
preventivno delovanje v primeru nesreč in požarov. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno 
gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, ki jih neposredno določi pristojni občinski organ 
in z gasilskimi organizacijami v katerih delujejo te gasilske enote, občina sklene pogodbo o 
opravljanju javne gasilske službe. Za opravljanje javne gasilske službe občina določi obseg in 
način opravljanja javne gasilske službe, organizira javno gasilsko službo ter nadzira 
izvajanje.Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi v skladu z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Na širšo lokalno skupnost se lahko prenesejo 
določene naloge gasilstva: nakup opreme, nakup in vzdrževanje ter hramba gasilske zaščitne in 
reševalne opreme za zahtevnejše intervencije, velike požare in druge velike nesreče.  Temeljne 
naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za 
posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih 
sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je usmerjen na 
zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev). V letu 2014, ko sta našo občino 
doleteli dve veliki naravni nesreči; žled in poplave, so gasilci zopet dokazali, da so po svojih 
najboljših zmožnostih realizirali obveznosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

Zakon o varstvu pred požarom  

Zakon o gasilstvu  

Uredba o požarni taksi  

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru 
elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in 
vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. 
Dolgoročni cilj podprograma je, skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže 
kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda tudi zaradi kvalitetnega 
preventivnega delovanja. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov v primeru 
intervecij in preventivnega delovanja.Spremljanje realizacije finančnega načrta. Nakup opreme 
za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev  
za zaščito in reševanje, zavarovanje, zdravniški pregledi, izobražavenje ter vzdrževanje 
nepremičnin.Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem 
informiranosti prebivalstva. Načrtovanje razvojnega dela gasilske javne službe. 
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1007001 GASILCI 252.640 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s podpisano pogodbo za izvajanje javne gasilske službe v Občini Ig za leto 2015 so 
sredstva razporejena skladno z zahtevki Gasilske zveze Ig glede na investicije in tekoče 
transfere. Prejeti zahtevki GZ so bili skladni s potrjenim načrtom in nujnostjo zagotavljanja 
požarnega varstva za: strokovna usposabljanja gasilcev, zdravniški pregledi, tehnični pregledi, 
zavarovanja vozil in odgovornosti, izobraževanja gasilcev, redne servise gasilske opreme in vozil 
ter dokup gasilske opreme. Sem sodi tudi vzdrževanje nepremičnin, refundacija intervencij ter 
sredstva za samo delovanje Gasilske zveze Ig ter vseh PGD v občini Ig. Požarna taksa iz naslova 
požarnega sklada, bo za leto 2015 nakazana na podlagi Sklepa Odbora za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada, v letu 2016, zato so bila sredstva tudi prenešena v leto 2016. 
Skupna vrednost vseh sredstev s prenešenimi taksami - ralizacija takse iz leta 2014 v letu 2015, 
načrtovana v letu 2015 in prenešena v leto 2016 ter vrednost pogodbe je 252.640 eur. 

 

PRERAZPOREDITVE:  

iz konta 412000 na 431500 smo prerazporedili investicijo zaradi uskladitve pogodbe,  12.600,00 
- požarna taksa. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče je bil posredovan načrt gasilske zveze Ig za tekoče vzdrževanje, nakup opreme in 
ostalo. 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.317 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne 
varnosti in notranje varnosti v občini. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program: 0802 
Policijska in kriminalistična dejavnost. 

 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.317 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Zagotoviti varnost občanom v cestnem prometu (kazalec: zagotovitev varnosti na prvi šolski 
dan, število preventivnih programov, osveščenost udeležencev v prometu, zmanjšanje števila 
nesreč) Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta 08029001 Prometna varnost in 
08029002 Notranja varnost 
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08029001 Prometna varnost 3.317 € 

Opis realizacije podprograma 

V Občini Ig deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

SPVCP Občine Ig vsako leto ob začetku šolskega leta s pomočjo Društva upokojencev, Policijske 
postaje Vič in Medobčinskega inšpektorata skrbi za varovnaje ob začetku šolskega leta in 
doseže umiritev prometa, osveščenost. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V letu 2015 je bil cilj izdelati načrt varnih šolskih poti in izvesti program JUMICAR. 

 

1108000 PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU 3.317 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so bila sredstva porabljena za izvedbo programa prometne varnosti JUMICAR v 
višini 561,20 eur in za pregled terena šolskega okoliša ter načrt varnih šolskih poti v višini 
2.755,52 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 36.834 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema izvajanje programa na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 8.222 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe  v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj 
in prilagajanje podeželjskih območij. 
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Dolgoročni izidi glavnega programa 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 8.222 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, podpori razvoju 
dopolnilnih dejavnosti ter podpori stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva).  Na 
področju kmetijstva deluje kar nekaj društev (Društvo žena in deklet na podeželju Ig, KD Krim, 
ČD Ig , Društvo lastnikov gozdov Krim) Ribiško društvo je po klasifikaciji vključeno v ribištvo. Na 
podlagi Pravilnika je bil bjavljen javni razpis za dodelitev sredstev za delovanje društev na 
področju kmetijstva. S tem želimo  ohranjati razvoj podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za 
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na 
podeželju ter realizacijo poslovnih idej prebivalcev podeželja. Spodbujanje k razvoju podeželja 
in vlaganje pa omogočamo tudi  skladno z vključitvijo v Sožitje med mestom in podeželjem, kjer 
naša Lokalna akcijska skupina deluje v sodelovanju petih občin. Sredstva so bila namenjena za 
razvoj in vzpodbudo podeželskega prebivalstva oz. njihove dejavnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu 

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ig za 
programsko obdobje 2007-2013 (Ur.list RS, št. 89/07), v letu 2016 je veljaven že novi pravilnik. 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z ukrepom – zagotavljanje tehnične podpore želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti 
pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega 
položaja ljudem na podeželju ter realizacijo poslovnih idej prebivalcev podeželja. Sredstva bodo 
dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije (izvajanje prednostnih 
projektov) na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine. Dolgoročni cilj delovanja 
društev na področju kmetijstva je tudi vključenost lokalnega prebivalstva v društvene aktivnosti 
in informiranje le-teh o načinu izboljšanja kvalitete življenja. Kazalci so izvedene aktivnosti 
društva in sodelovanje lokalnega prebivalstva pri dejavnostih. Občina je  vključena v Razvojni 
program podeželja – Sožitje med mestom in podeželjem, ki obravnava kmetijstvo, dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji in turizem. V okviru razvojnega programa podeželja se je pričelo 
uresničevati tudi nekaj projektov, ki bodo pripomogli k prepoznavnosti občine in morda 
vzpodbudili prebivalstvo na podeželju k razmišljanju o spremembah na kmetiji in 
kvalitetnejšemu življenju. V letu 2015 se je pričelo novo programsko obdobje 2014-2020 in 
predstavlja številne novosti na področju koriščenja Leader sredstev. Program LEADER je EU 
program in je usmerjen v podpore podeželskim razvojnim območjem (kmetijstvo, podjetništvo, 
turizem na kmetiji,…). S pridobitvijo za vzpostavitev partnerstva in oblikovanjem javno zasebnih 
partnerstev – lokalne akcijske skupne (LAS) LEADER bo lokalnemu okolju omogočena 
opredelitev o prioritetnih aktivnosti in projektih, ki bodo doprinesli k izboljšanju življenja na 
podeželju. Seznanitev prebivalstva s programom LEADER je v preteklih letih že potekala.  
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V letu 2015 se je od dolgoletnega sodelovanja občin  poslovila Občina Ivančna Gorica, tako da 
ostajajo skupaj poleg Iga še občine Škofljica, Grosuplje,  in MOL. V upravnem odboru LAS sta 
imenovani dve predstavnici Občine Ig, ki zastopata interese občine. 

V letu 2015 so bile že zbrane projektne ideje, s pomočjo katerih je bila potrjena Strategija 
razvoja tega območja (vseh združenih občin). Po pregledu Strategije s strani MKGP in objavo 
javnega poziva bomo s prijavljenimi projekti začeli črpati Leader sredstva za našo občino. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilji so bili uspešno doseženi, saj se društva, ki delujejo na področju kmetijstva aktivno 
vključujejo v razvoj kmetijske dejavnosti v občini. Kazalci so bili: število izvedenih aktivnosti in 
obiskanost le-teh. Letni cilji so prav tako povezani z dejavnostjo posameznega društva, ki 
ohranjajo okolje, skrbijo oz. vzdržujejo kmetijska zemljišča in gozdove ter z uspešnimi 
aktivnostmi predstavljajo občino tudi izven meja ter tako skrbijo za promocijo. Kazalec je večje 
zavedanje pomena vzdrževanja kmetijskih zemljišč ter boljša informiranost prebivalstva, hkrati 
pa hitrejši prenos informacij  in znanj o kmetijstvu in pogojih za kmetovanje. 

 

1011000 KMETIJSTVO - DRUŠTVA 4.122 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za programe in delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva, je bil  v prvi polovici leta 
objavljen javni razpis, sredstva so bila dodeljena s sklepom med Konjerejsko društvo Krim, 
Čebelarsko društvo Krim, Društvo lastnikov gozdov Krim, Društvo žena in deklet na podeželju 
Ig, Ribiško društvo Smuč. 

V leto 2015 so bila prenešena sredstav iz razpisa za leto 2014 za Društvo Mule, katero se je tudi 
prijavilo v letu 2014 na JR Kmetijstvo. V letu 2016 pa so bila prenesena sredstva za Konjerejsko 
društvo Krim in Ribiško društvo Smuč.  

Prerazporeditev iz 1011000 kmetijstvo društva na 1011001 kmetijstvo ribištvo zaradi usladitve s 
pogodbo. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče je bil izračun iz leta prej ter zmanjševanje sredstev na postavkah skladno z navodili. 
Izhodišče so bila društva na področju kmetijstva, ki delujejo v občini Ig, to so: Čebelarsko 
društvo Ig, Konjerejsko društvo Krim, Društvo žena in deklet na podeželju Ig, Društvo lastnikov 
gozdov Krim in Ribiško društvo Smuč. 

 

1011006 LEADER 4.100 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje Lokalne akcijske skupine Leader Las, Ciza, Sožitje med mestom in podeželjem je 
bila v letu 2015 podpisana partnerska pogodba med Občinami Ig, MOL, Škofljico in Grosupljem 
ter med skoraj še 50 ostalih partnerjev. Za namen priprave dokumentacije (zapiranje starega 
programskega obdobja in pisanje strategije za novo), je bilo porabljeno 4.100 eur. Realizacija 
85,41% 

 



 

111 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče za izračun je bil  potrjen sklep upravnega odbora in dogovor  vseh štirih občin, ki 
sodelujejo v Leader LAS-u. 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 6.429 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali v okviru meja naše občine 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.429 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine, 
katere je Občina Ig dolžna zagotoviti na podlagi Zakona o zaščiti živali. Občina ima sklenjeno 
pogodbo z Zavetiščem Meli Center Trebnje za oskrbo zapuščenih psov in mačkov z našega 
območja. Iz tega naslvoa so bila tudi porabljena sredstva. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali   

Pravilnik o pogojih za zavetišča za male živali 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj je ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljenčkov. Merilo bo 
predstavljalo čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično 
kvalitetna oskrba domačih živali. Odgovorno ravnanje lastnikov domačih živali bo kazalec 
uspeha, da bo naših občini čim manj zapuščenih psov in mačk. Dolgoročni cilje je zagotavljanje 
pogojev za kvalitetno opravljanje nalog. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je da bo v naši občini vsakoletno manj najdenih zapuščenih/domačih živali. Za kazalec 
uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov hišnih ljubljenčkov, vendar to ni vedno obvladljiv 
kazalec. 

 

1011003 KMETIJSTVO - ZAPUŠČENE ŽIVALI 6.429 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za odlov, pregled, oskrbo oz. zdravljenje najdenih zapuščenih psov 
ali mačk. Nekaj jih je bilo oddanih novim lastnikom, nekaj so jih evtanazirali, ostale živali pa so 
bile vrnjene v domače okolje. Stanje prostoživečih mačk in psov zankrat opazno ne narašča in 
niha glede na letni čas. Je pa nemogoče natančno predvideti porabo, saj je Občina Ig blizu 
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Ljubljane in pogosto so ob cesti odvržene mucke ali psi. Vsi odlovi pa so poprej usklajeni z 
občino, razen za klice iz VURS ali iz zavetišča Gmajnice, da je bila žival najdena na območju 
naše občine - tega žal ne moremo preverjati. Realizacija 69,88 %. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so predvidena na podlagi porabe iz preteklega leta. 

 

1104 Gozdarstvo 21.898 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, na podlagi razpisa 
je izvajalec opravil redno vzdrževanje gozdnih cest po načrtu Zavoda za gozdove KE Škofljica. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih ces 

 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 21.898 € 

Opis realizacije podprograma 

Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih in Programom razvoja gozdov v 
Sloveniji. Oba, predpis in strategija sta, kolikor se je dalo do sedaj ovrednotiti, sodobno 
naravnana. Zagotavljata pogoje za večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z varstvom 
okolja in naravnih vrednot in spremljanje stanja gozda kot ekosistema in usmerjanje njegovega 
razvoja ter s tem tudi zagotavljanje vseh z ustavo določenih funkcij. Za ohranjanje in 
vzdrževanje gozdnih površin je potrebno skrbeti tudi za varno spravilo lesa po gozdnih cestah, 
zato smo jih primerno vzdrževali. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu  

Zakon o gozdovih  

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ig za 
programsko obdobje 2007-2013 (Ur.list RS, št. 89/07) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki jo 
gozd lahko brez škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi.  Dolgoročni cilj je ohranitev 
in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 
proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Da se 
gozd  lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in kazalec uspeha so rekonstruirane 
gozdne vlake in ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda za gozdove, to potrebno. 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je tekoče vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove. Sredstva so 
določena v pogodbi z MKGP in Zavodom za gozdove Slovenije, ki opredeli višino sredstev za 
vzdrževanje gozdnih cest v javnem in zasebnem sektorju. 

 

1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 21.898 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi predloga rekonstrukcij in novogradenj gozdnih cest na območju občine Ig v letu 
2014, katerega pripravi Zavod za gozdove Slovenije, KE Škofljica smo skladno z zakonodajo 
pridobili najugodnejšega izvajalca, Tomislava Goloba s.p., s katerim je bila podpisana pogodba. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče je plan izvedbe gozdnih cest za leto 2015 s strani ZGS. 

 

1105 Ribištvo 285 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje ohranjanje ribištva v naši občini 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

 

11059001 Program razvoja ribištva 285 € 

Opis realizacije podprograma 

Ohranjanje draškega krapa in vzdrževanje ribnikov v Dolini Drage 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o sladkovodnem ribištvu 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Ohranjanje in vzdrževanje življa v ribnikih v Dragi 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

 

1011001 KMETIJSTVO - RIBIŠTVO 285 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za programe in delovanje društev s področja ribištva, je bil  v prvi polovici leta objavljen javni 
razpis, sredstva so bila dodeljena s sklepom in na podlagi podpisane pogodbe, prva polovica 
nakazila RD Smuč je bilo realizirano v letu 2015, drugo pa prenešeno v letu 2016 . 
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Prerazporeditev iz 1011000 kmetijstvo društva na 1011001 kmetijstvo ribištvo zaradi usladitve s 
pogodbo. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče je bil izračun iz leta poprej ter zmanjševanje sredstev na postavkah skladno z navodili. 
Društvo na področju ribištva v Občini Ig je RD Smuč. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 780.726 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške, letališke ter vodne 
infrastrukture. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 780.726 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zajema sredstva za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, sredstva za urejanje 
cestnega prometa ter sredstva za cestno razsvetljavo. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja novih cest 

13029004 Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 287.778 € 

Opis realizacije podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče 
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - 
grbine). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB 1/ (Uradni list RS, št. 33/2006 in naslednji)  

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/1998) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
46/2000, 110/2006, 49/2008) 

Odlok o občinskih cestah (Uradne objave, Mostiščar 3/99) 
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Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig (Uradni list RS, št. 
13/2013). 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje celotnega javnega omrežja občinskih cest, ki bo zagotavljalo 
varno in zanesljivo dolgoročno uporabo vsem udeležencem v prometu. 

 

Občina Ig upravlja ter vzdržuje za 96,620 km kategoriziranih občinskih cest ter kolesarskih poti. 
Poleg tega vzdržuje še za 9 km nekatagoriziranih občinskih cest. Prav tako občina skrbi še za 
letno vzdrževanje poljskih poti, katerih pa je po občini Ig za 65 km. 

 

Cilj Občine Ig je, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja občinskih cest. S tem je mišljeno 
predvsem asfaltiranje makadamskih poti v posameznih naseljih (Ig - Barjanska ulica, Ig - 
Grmada, Ig - V ptičji gaj, Ig - Čevljarska ulica, Škrilje - Tlake, Škrilje - Ledine, Škrilje - Krajček, 
Golo - Golec, Zapotok - Rebernice, Iška Loka), katere pa so predvidene za izvedbo asfaltiranja 
ter celostno ureditev cest v bližnji prihodnosti. Na podlagi veljavnih predpisov pa je možno 
ureditev cest, ko bodo urejena vsa zemljiškoknjižna stanja. 

 

Občina Ig prav tako vzdržuje vsa avtobusna postajališča locirana po občini (mestni promet in 
medkrajevni promet). 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letno in zimsko vzdrževanje vseh kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest, kolesarskih 
poti in javnih površin, ki bo omogočala varno in zanesljivo uporabo vsem uporabnikom in 
ohranja urejen videz. 

 

1213000 CESTE - VZDRŽEVANJE 129.804 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za redno vzdrževanje občinskih cest. Sem spada predvsem 
nasipanje poljskih poti, popravilo makadamskih cestišč v naseljih, košnjo ob občinskih cestah. 

 

Sredstva so se prav tako porabila za polivanje ceste v Vrbljene - Strahomer ob gradnji 
komunalne infrastrukture. Polivanje je izvajalo Prostovoljno gasilsko društvo iz Vrbljen. 

 

Občina Ig je sredstva namenila tudi za čiščenje cestnih objektov (mulde, propusti). Največji 
porabljenih sredstev se je namenilo za nasipanje makdamskih poljskih poti ter popravilo 
makdamskih poti v naseljih. 

 

Na javnem razpisu je bil izbran nov vzdrževalec letnega ter zimskega vzdrževanja za obdobje 
2014 - 2018. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Jožko Kraljič d.o.o., Golo. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

/ 

1213003 ZIMSKA SLUŽBA 157.975 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za izvedbo zimske službe (pluženje, posipanje,...). Sredstva v višini 
23.698,86 EUR so se namenila za plačilo opravljenih storitev iz leta 2014 (prejem računa je bil v 
letu 2014, zapadlost plačila pa v letu 2015). 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Na podlagi veljavne zakonodaje na področju letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest ter 
zaradi prometne varnosti so sredstva zagotovljena v proračunu. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 164.945 € 

Opis realizacije podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja ininvesticijsko vzdrževanje lokalnih 
cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnihpoti ter trgov, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne 
ograje, ovire za umirjanjeprometa - grbine), 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB 1/ (Uradni list RS, št. 33/2006) 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/1998) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
46/2000, 110/2006, 49/2008) 

Odlok o občinskih cestah (Uradne objave, Mostiščar 3/99) 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig (Uradni list RS, št. 
122/2000) 

Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št 35/2012, 77/2012, 8/2015) 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.102/2004 s spremembami) 

ZAkon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) (Uradni lsista RS, št.39/2006) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Investicijsko vzdrževanje in dograditev omrežja občinskih cest v skladu z zakonom o javnih 
cestah veljavnimi prostorskimi akti občine Ig, zakonom o graditvi objektov in predpisi o varstvu 
okolja. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
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Za območje urejanja IG 08-2/PP je bilo potrebno zgraditi novo lokalno cesto  v dolžini 240 m in 
širini 6m. Investicija je razdeljena v dve fazi in sicer:  

1 faza- leto 215: makadamska izvedba v dolžini 240 m in širini 6m 

2 faza- leto 2017: po izgradnji objekta znotraj poslovne cone se dostopna cesta asfaltira. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Za novo lokalno cesto do območja Ig 08-2/PP je bila realizirana 1. faza- dostopna cesta v 
makadamski izvedbi v dolžini 240m in širini 6m. Letni cilj je bil dosežen 100 %. 

 

1213001 CESTE - NOVOGRADNJE 124.545 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki novogradenj so se namenila za plačilo situacij ob gradnji komunalne 
infrastrukture Vrbljene - Strahomer - cesta (39.524,20 EUR) ter za nadzor nad gradnjo (212,21 
EUR).  

 

Prav tako so se namenila sredstva za gradnjo pločnika na Igu (Mercator - Studenec), znesek 
18.200,46 EUR. Sredstva so se namenila tudi za rekonstrukcijo Škurhove ulice na Igu (znesek 
43.4466,78 EUR), prav tako za nadzor nad samo gradnjo. 

 

Sredstva na kontu 420804 so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije za projekte 
Škurhova ulica ter Grmada, V ptičji gaj ter Ledine. Prav tako se sredstva namenila za izdelavo 
projektne dokumentacije za avtobusno postajališče Kot ter ureditev križišča. Največjo 
odstopanje je zaradi planirane izdelave DIIP dokumentacije za Barjansko ulico, katera pa se je 
izvedla v letu 2016. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1413000 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO 40.400 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za dostopno cesto za območje IG 08-2/PP so 
se izvedle oredhodne arheološke raziskave, strošek del je bil v višini 14.880,65 eura nakazan 
izvajalcu ZRC-SAZU, Oddelek za Arheologijo. Za plačilo računa so bila sredstva prerazporejena iz 
konta 420401, ker pri pripravi proračuna za leto 2015 ni bilo upoštevano stanje  sredstev na 
računu. 

 

Dokončana je bila PZI dokumentacija za dostopno cesto za območje IG 08-2/PP, v znesku 
4.270,00 eura se je nakazalo projektantski organizaciji EleaiC, Ljubljana. Za plačilo računa so 
bila sredstva prerazporejena iz konta 420401, ker pri pripravi proračuna za leto 2015 ni bilo 
upoštevano stanje  sredstev na računu. 

 

Na podlagi prejetega gradbenega dovoljenja se je pripravIla dokumentacija za javno naročilo za 
izvajalca gradbenih del. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana sredi  meseca maja 2015. 
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Izvajalec gradbenih del Eurograd je delo opravil kakovostno in v pogodbenem roku. Za 
opravljeno storitev so bila  izplačana sredstva v višini 19.687,30 eur. Za inesticijski nadzor so 
bila izplačana sredstva po pogodbi v višini 1.317,60 eura. Ter za varstvo varnega dela v višini 
244,00 eura. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Odlok o prostorskem redu občine Ig Ur. l. RS št. 35/2012, 77/2012. 

Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št.102/2004 s spremembami. 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 195.476 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje ter gradnjo, 
investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč, parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih 
znakov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006, 45/2008, 42/2009, 109/2009) 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/1998) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cesah (Uradni list RS, št. 
46/2000, 110/2006, 49/2008) 

Odlok o občinskih cestah (Uradne objave, Mostiščar 3/99) 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig (Uradni list RS, št. 
122/2000) 

Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Ig (Uradne objave, Mostiščar 5/2001) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj urejanja cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v 
prometu 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je, da se zagotovi prometna varnost vseh udeležencev v prometu 

 

1213006 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 16.893 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za košnjo zelenic po občini Ig ter čiščenje avtobusnih postajališč, 
parkov. Od meseca avgusta je občina zaposlila vzdrževalca kateri pa opravlja košnjo parkov ter 
zelenic na pokopališčih. S tem je koncesionar prenehal opravljati te storitve. 
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Sredstva v višini 1.734,40 EUR so se namenila za arheološke raziskave v zaselku Zagorica, ob 
gradnji parkirišča (katera investicija pa je začasno ustavljena). 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Na podlagi prejšnje porabe za vzdrževanje javnih površin (avtobusno postajališče, pokopališče, 
spomenik KPD) so se sredstva zagotovila v proračunu občine Ig. 

 

1213010 MESTNI POTNIŠKI PROMET 153.394 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mesečno so se namenjala sredstva za sofinanciranje linije 19 I, na podlagi pogodbe sklenjene 
med Občino Ig in izvajalcem integriranih linij, JP LPP d.o.o., Celovška 160, Ljubljana. 

 

Za obnovo horizontalne signalizacije pri postajališčih mestnega prometa so se porabila sredstva 
v višini 1.100,00 EUR.  

 

Sredstva na kontu novogradnje pa so se namenila za postavitev avtobusnih postajališč na liniji 
19 I, in sicer Ig - Petrol in Iška vas. Odstopanje na kontu je zaradi izgradnje postajališč v manjši 
končni vrednosti kot je bilo predvideno. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju linije mestnega prometa 19I so se zagotovila sredstva na 
postavki. 

 

1313001 PROMETNA SIGNALIZACIJA 11.097 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za zamenjavo poškodovanih in odtujenih prometnih znakov po občini 
Ig. Sredstva v višini 427,24 so se prenesla iz leta 2014 (zapadlost računa v leto 2015). 

 

Sredstva v višini 8.745,89 EUR so se namenila za obnovo horizontalne prometne signalizacije 
(prehodi za pešce, označbe Šola, bus postajališč - medkrajevni promet, sredinska črta). 

 

Za vzdrževanje komunikacijske opreme so se namenila sredstva za servis radarskih tabel VI 
VOZITE. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva na proračunski postavki so predvidena na podlagi potreb, ki so pomembne za 
zagotavljanje večje varnosti v prometu. 
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1413001 PARKIRAJ IN PELJI SE 14.092 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe prijave na Javni razpis »Parkiraj in pelji se« v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete »Cestna in 
pomorska infrastruktura- področje javnega potniškega prometa« je Občina Ig podpisala 
pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo Pogodbo o sofinanciranju operacije "P + R parkirišče v 
sklopu ureditve območja centra naselja Ig" v višini 162.346,52 eura, kar predstavlja 85% 
uporavičenih stroškov in sicer gre za sredstva EU za kohezijsko politiko. 

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca je bila junija 2014 podpisana pogodba z 
izvajalcem del Komunalne gradnje Grosuplje v višini 127.549,46 eur skupaj z DDV.  

 

V leto 2015 je zapadlo v plačilo  tretja začasna situacija in končni obračun v  vrednosti 
izplačanih del  na konto 420401 v višini 14.139,28 eura izvajalcu gradbenih del Komunalne 
gradnje Grosuplje.   

 

Na konto 402205 so sredstva nakazana priključnina Telekomu za internetni priključek za 
Urbanomat in polnilnico za elektro vozila na P+R. 

 

NA konto 402504 smo prerazporedili sredstva za zavarovanje Urbanomata, ker s proračunom 
niso bila planirana. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

13029004 Cestna razsvetljava 132.527 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje omrežja cestne (javne) razsvetljave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006, 45/2008, 42/2009, 109/2009) 

Odlok o občinskih cestah (Uradne objave, Mostiščar 3/99) 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 
109/2007) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj cestne razsvetljave je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v prometu 
ter zmanjša poraba električne energije za namen javne razsvetljave in da se zmanjša svetlobno 
onesnaževanje. 
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Po posameznih naseljih je omrežje že v skaldu z veljavnimi predpisi o svetlobnem 
onesnaževanju. Prav tako pa je občina intezivno pristopila k zmanjšanju stroškov za porabo 
električne energije za delovanje javne razsvetljave. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je redno in izredno vzdrževanje in novogradnja omrežja javne razsvetljave 

 

1313000 JAVNA RAZSVETLJAVA - vzdrževanje 89.846 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabila so se sredstva za zamenjavo svetilk in drogov (nevarno za promet), prav tako se je 
sanirala poškodovana kabelska kanalizacija, varovalke, svetlobna stikala. Sredstva v višini 
6.085,63 EUR so se prenesla iz leta 2014, za plačilo storitev zapadlo v leto 2015. 

 

Sredstva so se namenila za električno energijo za delovanje JR (sredstva v višini 14.293,23 EUR 
so zapadala v plačilo v leto 2015). 

 

Sredstva v višini 7.500,00 EUR so se prerazporedila iz konta 402503 na konto 402200 za 
potrebe stroške električne energije, vendar so ne nato prerazporedila nazaj na postavko v višini 
4.414,03 EUR. Sredstva so se prerazporedila zaradi manjka na proračunski postavki. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva na proračunski postavki so predvidena na podlagi potreb, ki so pomembne za 
zagotavljanje večje varnosti v prometu. Zakonodaja nam naroča, da morajo biti vse svetlike 
javne razsvetljave v skladu z Uredbo. 

 

1313002 JAVNA RAZSVETLJAVA - novogradnje 39.117 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za dograditev omrežja javne razsvetljave v naseljih Iška - ulce, Iška - 
desni breg ter Strahomer. V Strahomerju so se zamenjale svetilke ter postavili novih 6 drogov, 
ostali drogovi so se preuredili (ob granji komunalne infrastrukture). V Iški - ulce se je postavilo 
novih 13 drogovo s svetilkami, v času poplav 2014. V Iški, na desnem bregu pa 11 novih drogov 
s svetilkami. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1313003 JAVNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE 3.564 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za javno razsvetljavo v naselju Vrbljene ob rekonstrukciji komunalne 
infrastrukture (vodovod). 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišča za postavitev javne razsvtljave so večja varnost udeležencev v prometu. Na podlagi 
zbranih ponudb je bil izbran najugodnejši ponudnik kateri je dela tudi izvedel. 

 

14 GOSPODARSTVO 31.755 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema urejanje, nadzor, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocije 
občine, razvoj turizma in gostinstva. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma 
in gostinstva 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 31.755 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vsebuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega. Turizem 
predstavlja v naši občini pomembno razvojno in poslovno priložnost. Na splošno je turizem v 
Sloveniji v porastu, pridobil je na pomenu in predstavlja eno najbolj perspektivnih dejavnosti. V 
Sloveniji prispeva turizem 5,5% celotne dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. Ker ima 
občina velik delež Nature 2000 je potrebno izvajati programe usmerjene v izkoriščanje naravnih 
danosti na našem območju. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni izidi glavnega programa so povečati prepoznavnost občine Ig in njenih prireditev 
tudi zunaj občine ter povečati število obiskovalcev. 

 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039001 Promocija občine 19.515 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za promocijske prireditve, predstavitev kulturne in naravne 
dediščine ter druge promocijske aktivnosti 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

 



 

123 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj:  povečanje turistične ponudbe v občini, povečati investicije v turistično infrastrukturo, 
povečati kakovost turistične ponudbe, izboljšati prepoznavnost občine. 

Kazalci: realizirani programi, realizirane aktivnosti na področju turistične predstavitve občine. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti, ohranjanje in rast števila 
obiskovalcev, rast promocijskih dogodkov. 

Kazalci: realizirani programi, število promocijskih dogodkov, število obiskovalcev. 

 

1514008 IŽANSKI SEJEM 2.116 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sejem je lepa priložnost za promocijo oz. predstavitev dejavnosti, ki se izvajajo v občini in izven 
nje. V letu 2015 je bil sejem 19. septembra. Na več  kot 50 stojnicah so razstavljavci ponudili 
svoje izdelke velikemu številu obiskovalcev.  

Dodatno popestritev na sejmu predstavlja tudi tekmovanje kuharjev za pokal Šefla in razstava 
gob. Vse te dodatne vsebine sejem še posebej popestrijo dogajanje in mu dajo neko dodano 
vrednost. 

Porabljena sredstva v višini 2.115,57€ temeljijo na osnovi porabe sredstev za oglaševanje 
plačilo nastopajočim v programu za otroke, ozvočenje, najem WC-ejev in dodatnih stojnic. 

Ker na kontu 402603-najemnine in zakupnine za druge objekte, pri pripravi proračuna za leto 
2015 ni bilo dovolj planiranih sredstev so se sredstva prenesla iz konta 402206-poštnina in 
kurirske storitve v višini 197,41€. Isto velja za konto 402009 - izdatki za reprezentanco, na 
katerega je bilo prerazporejeno 34,80€ iz konta 402099-drugi splošni material in storitve. 

 

Cilj sejma je dosežen, če so ljudje zadovoljni s ponudbo in razstavljavci s prodajo. 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračunan predlog temelji na porabi sredstev v letu 2014. 

 

1514016 PROMOCIJA OBČINE 5.973 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so bila sredstva iz te postavke porabljena za izdelavo "Koledarja prireditev 2015", 
ponatisa zloženk Učna pot Draga in Kolesarske poti, izdatke za reprezentacno ob raznih 
pogostitvah, izdelavo promocijskega materiala ob 20-letnici občine Ig. Iz te postavke smo 
sponzorirali potek kolesarske dirke po Sloveniji, kajti na Igu je bil njihov leteči cilj in pa 
sofinancirali razstavo Velika najdba-prva odkritja kolišč na Ljubljanskem barju, ki je bila januarja 
2016 predstavljena v knjižnici Ig. 

Pri pripravi proračuna niso bila planirana sredstva na kontu 402099-drugi splošni material in 
storitve- v dovolj visokem znesku tako, da se je iz ostalih kontov na njega preneslo 2.901,04€. 
Iz konta 402099-drugi splošni material in storitve pa se je potem preneslo na konto 412000-
tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam- 1.550,00€ za potrebe sofinanciranja 
zgoraj omenjene razstave v organizaciji Krajinskega parka Ljubljansko barje. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračunani predlogi so temeljili na  podlagi planiranih za leto 2015 in na nivoju porabe v 
prejšnjih letih. 

 

1514020 PUSTNI KARNEVAL 11.426 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podkrimski pustni karneval na Igu se počasi uveljavlja tudi v širšem slovenskem prostoru. V letu 
2015 je bil izveden v februarju. Na njem je poleg društev iz občine sodelovalo tudi veliko število 
zunanjih udeležencev blizu 900 različnih mask.  

Sredstva iz te proračunske postavke v višini 11.426,37€ so bila porabljena za: oblikovanje, 
pripravo in tisk plakatov, pogostitev s toplim obrokom za vse nastopajoče in sodelavce pri 
organizaciji, izdelavo elaborata o zapori ceste, zaporo ceste, zavarovanje prireditve, animacijo 
za otroke, zdravstveno asistenco, ozvočenje, nastop ansambla, napisne table, SAZAS, stroški za 
prizore zunanjih udeležencev v povorki, prevoze sodelujočih skupin, najem varovalnih ograj in 
WC kabin, študentom za pomoč na prireditvi, povračilo stroškov za prizore društev iz občine Ig.  

Zaradi premalo planiranih sredstev pri pripravi proračuna za leto 2015 na kontu 402099 je bilo 
iz ostalih kontov prerazporejeno na njega 1.821,99€, iz konta 402603-najemnine in zakupnine 
za druge objekte- je bilo prerazporejeno na konto 402699-druge najemnine, zakupnine in 
licenčnine-515,38€. 

Kljub veliki prireditvi in organizaciji nam je uspelo izpeljati prireditev v okviru razpoložljivih 
sredstev. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračunan predloga pravice porabe je temeljil na porabi v letu 2014 . Zadovoljstvo je bilo tako 
pri udeležencih na karnevalu, kot pri obiskovalcih, in s tem je bil naš cilj dosežen. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 12.241 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru programa smo z razpisi spodbudili društva da bi  njihove aktivnosti prispevale k večji 
prepoznavnosti turistične ponudbe v občini. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju 
tradicionalnih turističnih prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih 
znamenitosti, tekoče vzdrževanje obstoječih učnih poti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizm 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je izboljšanje prepoznavnosti občine, povečanje turistične potrošnje in ponudbe, 
povečati investicije v turistično infrastrukturo. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev so predvsem obiskovalci prireditev in turističnih znamenitsti. Predvsem pa 
moramo zagotaviti pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje in pa seveda čim več 
zadovolnjih obiskovalcev. 

Cilj: realizirane prireditve v okviru razpoložljiih sredstev, preko 3000 obiskovalcev na prireditvah, 
s pobiranjem parkirnine uvedli red v soteski Iške, vse manj motornih vozil ob Iški. 

 

1514000 TURISTIČNA DRUŠTVA 8.546 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa, Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Ig in 
sklenjenih pogodb so se planirana sredstva v višini 9.000€ razdelila turističnim društvom. 
Sofinancira se programe, ki predstavljajo tudi promocijo občine in ne samo društva.  Prejemniki 
sredstev so bili TD Kurešček, Društvo za TKŠ Iška vas, Društvo Fran Govekar Ig, TD Krim in  
Društvo Zapotok.  

Izplačila so potekala preko celega leta na osnovi poročil o opravljeni prireditvi in zahtevka za 
plačilo.  

Zaradi prireditev, ki se izvajajo v decembru in so poročila šele v januarju je bilo iz leta 2014 
prenešeno v leto 2015 plačilo v znesku 944,68. Tako je bilo tudi iz leta 2015 iz istih razlogov 
prenešeno v leto 2016  1.241,83€. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Pravice porabe so ostale na nivoju iz leta 2014. 

 

1514004 VRBCA 190 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pohod na četveromejo je zadnjo soboto v mesecu septembru in v letu 2015 je zaradi izredno 
slabega vremena odpadel. Nastal pa je strošek v višini 190,32€ za pripravo in tisk plakatov. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Pravica porabe so ostale na osnovi ocene organizacije prireditve. 

 

1514006 UČNA POT DRAGA 287 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški na tej postavki v višini 286,70€ so nastali za tekoče vzdrževanje tabel na učni poti. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izračun temelji na porabi v letu 2014. 
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1514018 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V IŠKEM VINTGARJU 3.218 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Julija 2015 se je pričelo s pobiranjem parkirnine pri vstopu v sotesko Iški vintgar. Stroški v višini 
3.217,87€ so nastali za tisk parkirnih listkov (50€), odvoz smeti (322,02€) in za stroške 
študentskega dela (2.845,85€). 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Pravica porabe je temeljila na osnovi porab iz prejšnjih let. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 281.763 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 
dediščine 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 281.763 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor nad onesnaženjem 
okolja 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.703 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabava 
oziroma najem posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč in goznih jam oz. breznov, odvoz 
kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007     

ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008) 

Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/2002, 57/2008) 



 

127 

Zakon o ohranjanju narave /ZON-UPB2/ (Uradni list RS, št. 96/2004) 

Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št.32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP) 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 86/2006, 106/2006, 
110/2007) 

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/2006) 

Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008) 

Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/2008) 

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 68/2008) 

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 77/2008) 

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 55/1996, 69/2006, 32/2008) 

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 31/2004, 93/2005, 124/2007) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za dosledno izvajanje (sanacija črnih 
odlagališč ter vsakoletni odvoz kosovnega materiala ter čistilna akcija 

 

1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLAGALIŠČ 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska sredstva od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo lani niso bila 
porabljena, in so prenesena v leto 2016. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče je predviden strošek čiščenja breznov. 

 

1315000 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 928 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za nakup vrečk za spomladansko čistilno akcijo. 

Nabavilo se je 900 vrečk katere so udeleženci odpeljali v Zbirni center Matena. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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1315008 ZBIRNI CENTER MATENA 1.775 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za plačilo sprejemnika v Zbirnem centru v Mateni. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2014. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 279.060 € 

Opis realizacije podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo, gradnja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 39/06, 70/08) 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP) 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.list RS, št. 88/11, 
8/12) 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice 
Ljubljane (Ur.list RS, št. 115/070, 65/12, 93/13) 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Ur.list RS, št. 64/12) 

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.list 
RS; št. 98/07, 63/09, 30/10) 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ig 
(Ur.list RS, št. 41/09,  24/12) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda.Glavni kazalci: zmanjšanje preliva na čistilnih napravah, povečan učinek čiščenja, 
povečanje števila objektov priključenih na omrežjeDolgoročni cilji so zagotovitev zanesljive in 
kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in zaščita vodnih virov, zmanjšanje emisij v vode iz 
komunalnih virov onesnaževanja, … 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode na 
območjih, kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje. 

 

1215000 KANALIZACIJA IG 45.689 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KANALIZACIJA RAKOVNIŠKA ULICA, IG 
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Proračunska postavka 1215004 (konto 420401, 420801) 

 

Namen: Izgradnja kanalizacijskega omrežja po Rakovniški ulici ter priključitev objektov na 
kanalizacijsko omrežja 

Cilj: zmanjšanje emisij vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšanje učinka čiščenja, 
varovanje in zašita vodovarstvenega območja, sanacija virov onesnaževanja iz naseljih, 
postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podeželskem 
prostoru, izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšana kakovost pitne vode, 
izboljšana varnoste pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšani življenjski pogoji 
prebivalstva, izboljšano zdravstveno stanje prebivalcev na obravnavanem območju, zmanjšani 
pritiski na naravno okolje, izobljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v 
regiji 

 

REBALANS 1-2015 

Z rebalansom se zagotovijo sredstva za kanalizacijo Rakovniška ulica, za strokovni nadzor, 
projektno dokumentacijo in varnostni načrt ter druge stroške.  

Vir: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

 

REBALANS 2-2015 

Z rebalansom so se zmanjšala sredstva na kontu 420804 v celoti (7000 eur) ter na kontu 
420899 v celoti (1000 eur). Za krak kanalizacije po Rakovniški ulici se je uporabilo že obstoječi 
projekt (ni bil noveliran). Prav tako se za omenjeni krak ne bo pridobivalo uporabno dovoljenje 
zato stroški tehničnega pregleda odpadejo. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Dne, 21.10.2015 je bila sklenjena pogodba za izgradnjo kanalizacije po Rakovniški ulici v višini 
34.984,58 eur brez ddv. Rok za izvedbo: 21.11.2015. 

Končna vrednost del: 34.984,58 eur brez ddv. Dela so bila končana 30.10.2015. Primopredaja je 
bila opravljena 5.11.2015. 

Nad deli se je izvajal strokovni nadzor. 

 

Načrtovano: 

- izgradnja kanalizacija v dolžini 145 m, PVC DN250 

- rok izvedbe: 21.11.2015 

- pogodbena vrednost: 34.984,58 eur 

 

Doseženo: 

- zgrajeno je bilo kanalizacijsko omrežje v dolžini 145 m, PVC DN250 

- izvedeno do 30.10.2015 

- končna vrednost del: 34.984,58 eur 

 

KANALIZACIJA - SANACIJA FEKALNE KANALIZACIJE 
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Proračunska postavka 1215000, 1215004 (konto 420500, 420801) 

 

V letu 2015 je načrtovana izvedba geodetskih posnetkov že zgrajene kanalizacije in priprava 
podatkov za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Urejen kataster je podlaga 
za pripravo dokumentacije za izgračun cene vode in kanalščine. 

Na kontu 420299 so predvidena sredstva za zamenjavo merilce nivoja na kanalizacijskem 
črpališču Brest 1, preureditev elektro omar - telemetrija, ter zamenjavo črpalke v 
kanalizacijskem črpališču. 

Na kontu 420500 so predvidena sredstva za sanacijo strehe na kanalizacijskem črpališču Brest 
1. 

 

REBALANS 1-2015 

Z rebalansom se predvidijo sredstva za sanacijo fekalne kanalizacije Matena proti čistiln napravi 
oz. črpališču, sanacijo fekalne kanaliazcije Ig proti čistilni napravi Ig, sanacijo fekalne 
kanalizacije med KČP Tomišelj in Brestom, nadzor nad deli in druge storitve. 

Vir: okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadih voda. 

 

POROČILO 1-6/2015 

Načrtovano: pridobitev ponudb v prvi polovici leta 

Izvedeno: Pridobile so se ponudbe za sanacijo fekalne kanalizacije. Izvedba bo v jesenskih 
mesecih. 

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Načrtovano:  

- pridobitev ponudb za izvedbo sanacije fekalne kanalizacije 

- izvedba sanacije fekalne kanalizacije 

med KČP Tomišelj in Brestom, l= 62 m 

Ig proti ČN Ig, l= 54,50 m 

Matena proti ČN, l=88 m 

 

Izvedeno: 

- pridobitev ponudb za izvedbo sanacije fekalne kanalizacije 

- izvedba sanacije fekalne kanalizacije (pričetek del 14.10.2015, končanje del 30.10.2015, 
primopredaja 10.11.2015) 

med KČP Tomišelj in Brestom, l= 62 m, 11.506,36 eur brez ddv (izvedba, nadzor) 

Ig proti ČN Ig, l= 54,50 m, 10.175,11 eur brez ddv (izvedba, nadzor) 

Matena proti ČN, l=88 m, 15.779,28 eur (izvedba, nadzor) 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1215004 KANALIZACIJA 27.017 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka 1215000, 1215004 

 

V letu 2015 je načrtovana izvedba geodetskih posnetkov že zgrajene kanalizacije in priprava 
podatkov za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Urejen kataster je podlaga 
za pripravo dokumentacije za izgračun cene vode in kanalščine. 

Na kontu 420299 so predvidena sredstva za zamenjavo merilce nivoja na kanalizacijskem 
črpališču Brest 1, preureditev elektro omar - telemetrija, ter zamenjavo črpalke v 
kanalizacijskem črpališču. 

Na kontu 420500 so predvidena sredstva za sanacijo strehe na kanalizacijskem črpališču Brest 
1. 

 

REBALANS 1-2015 

Z rebalansom se predvidijo sredstva za sanacijo fekalne kanalizacije Matena proti čistiln napravi 
oz. črpališču, sanacijo fekalne kanaliazcije Ig proti čistilni napravi Ig, sanacijo fekalne 
kanalizacije med KČP Tomišelj in Brestom, nadzor nad deli in druge storitve. 

Vir: okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadih voda. 

 

POROČILO 1-6/2015 

Načrtovano: pridobitev ponudb v prvi polovici leta 

Izvedeno: Pridobile so se ponudbe za sanacijo fekalne kanalizacije. Izvedba bo v jesenskih 
mesecih. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Načrtovano:  

- pridobitev ponudb za izvedbo sanacije fekalne kanalizacije 

- izvedba sanacije fekalne kanalizacije 

med KČP Tomišelj in Brestom, l= 62 m 

Ig proti ČN Ig, l= 54,50 m 

Matena proti ČN, l=88 m 

 

Izvedeno: 

- pridobitev ponudb za izvedbo sanacije fekalne kanalizacije 

- izvedba sanacije fekalne kanalizacije (pričetek del 14.10.2015, končanje del 30.10.2015, 
primopredaja 10.11.2015) 

med KČP Tomišelj in Brestom, l= 62 m, 11.506,36 eur brez ddv (izvedba, nadzor) 
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Ig proti ČN Ig, l= 54,50 m, 10.175,11 eur brez ddv (izvedba, nadzor) 

Matena proti ČN, l=88 m, 15.779,28 eur (izvedba, nadzor) 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1215009 KANALIZACIJA IŠKA VAS - IŠKA 52.386 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu juliju je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo kanalizacije Iška vas 
(kanal I1). Pred tem je bila izdelana projektna dokumentacija PZI. Odločitev o oddaji javnega 
naročila je bila izdana 17.8.2015. Pogodba je bila podpisana 19.8.2015. Pogodbena vrednost del 
je bila 47.377,16 eur brez ddv. Rok za izvedbo del 30.9.2015. 

29.9.2015 je bil sklenjen aneks s katerim se je podaljšal rok za izvedbo do 29.10.2015 in sicer 
zaradi slabih vremenskih razmer ter pridobivanja odločbe o zapori ceste s strani Direkcije za 
infrastrukturo. Naročnik je tudi ugotovil, da je prišlo do sklenitve pogodbde iz razlogo na strani 
naročnika, ki so organizacijsko tehnične narave, kasneje, kot je bilo ob začetku postopka 
javnega naročanja predvideno in da se je zaradi tega način določitve roka za dokončanja del 
spremjenil, da se rok določi v koledarskih dnevih šteto od dneva uvedbe v delo in ne v 
absolutnem roku, torej datumsko. 

Dne, 29.10.2015 je bil sklenjen aneks  št. 2 s katerim se je podaljšal rok za izvedbo do 
6.11.2015. Z aneksom so bila urejena tudi manj ter presežna dela, ne več kot 10%. Vrednost 
del se je spremenila in je z aneksom št. 2 znašala 48.028,93 EUR. 

Nad deli se je izvajal strokovni nadzor. Gradbena dela so potekala pod nadzorom arheologa ter 
nadzorom Direkcije za ceste. Izdelan je bil varnostni načrt, gradnjo je spremljal koordinator 
skladno s predpisi varstva pri delu. 

Dne, 6.11.2015 je bila izvedena primopredaja (Zapisnik o končnem obračunu in prevzemu del). 

V decembru 2015 je bila vložena vloga za izdajo uporabnega dovoljenja. Tehnični pregled je bil 
opravljen 3.2.2016. 

 

 

Zastavljen cilj:  

- izvedba javnega razpisa, izbor izvajalca, končanje del 30.9.2015 

- izgradnja 289,33 m kanalizacijskega omrežja (po PZI dokumentaciji) 

 

Doseženo:  

- izvedba javnega razpisa, izbor izvajalca 

- zgrajeno 268,67 m kanalizacijskega omrežja (PVC DN250) po trasi, kjer je bilo planirano z 
dokumentacijo PZI.   

- prevzem del 6.11.2015 (podaljšanje roka z aneksom) 

- končna vrednost pogodbenih del 48.028,92 EUR brez DDV 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 153.968 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dne, 25.3.2015 je bila vložena vloga za tehnični pregled in za izdajo uporabnega dovoljenja. Ker 
se parcelne številke v izdanem gradbenem dovoljenju in po geodetskem posnetku in PID-u 
razlikujejo je potrebno izvesti spremembo gradbenega dovoljenja (vložiti vlogo s projektno 
dokumentacijo na Upravno enoto). Občina je nato podala izjavo za umik zahteve za izdajo 
uporabnega dovoljenja. 

Pridobljene so bile ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega 
dovoljenja in naročena izdelava le te. 

Sklenjene so bile služnostne pogodbe z lastniki zemljišč po katerih poteka spremenjena trasa 
komunalnega voda. 

Izplačana je bila tudi 2 . začasna situacija v višini 12.509,39 eur brez ddv. 

Sklenjen je bil aneks št. 4 k gradbeni pogodbi s katero je izvajalec predložil bančno garancijo, 
občina pa bo izplačala zadržana sredstva (znesek na kontu 420401). 

 

V septembru 2015 je bila naročena izdelava PGD dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Dokumentacije je bila izdelana vendar se je zapletlo pri pridobivanju soglasja s 
strani ARSO. Na podlagi projektnih pogojev ARSA je bilo potrebno popraviti projektno 
dokumentacijo ter izdelati Elaborat Celovita presoja vplivov na okolje - poplavna ogroženost, saj 
se območje delno nahaja v razredu srednje in velike poplavne nevarnosti. 

Vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovljenja je bila predvidena v letu 2015 vendar se je 
zaradi zapletov pri pridobivanja soglasja s strani ARSO le ta preložila v leto 2016. 

                                                                            

Zastavljen cilj: vložitev vloge za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, 
sprememba gradbenega dovoljenja (projektna dokumentacija), sklenitev služnostnih pogodb za 
zemljišča, po katerih poteka trasa komunalnega voda (leto 2015) 

 

Doseženo: vložitev vloge za tehnični pregled in umik vloge zaradi nepopolnosti (vzrok nove 
parcelne številke za kar je potrebna sprememba gradbenega dovoljenja), pridobitev ponudb za 
izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja, sklenjene so 
služnostne pogodbe za zemljišča po katerih poteka trasa komunalnega voda. 

Podpisan je bil aneks št. 4 k gradbeni pogodbi s katerim bodo po primopredajnem zapisniku in 
predložitvi bančnih garancij izplačana zadržana sredstva v višini 10% del. 

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja ni bila vložena v letu 2015 zaradi zapletov pri 
pridobivanju soglasja s strani ARSO. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST146.080 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in aministracija1603 Komunalna dejavnost1605 
Spodbujanje stanovanjske gradnje1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 7.175 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad 
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

1416000 Strategija in prostorski red občine Ig 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 4.770 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev 
in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,  

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,  

Zakon o temeljni geodetski izmeri,  

Zakon o urejanju prostora,  

Zakon o graditvi objektov,  

Zakon o varstvu okolja,  

Zakon o gospodarskih javnih službah,  

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,  

Stanovanjski zakon,  

Zakon o stavbnih zemljiščih 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno in kvalitetno izvajanje zadanih nalog in ciljev 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje 

 

1016000 GEODETSKE EVIDENCE 4.770 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje informacijskega sistema PISO, skladno s podpisano 
pogodbo.  

Od tega mesečno: 

• za vzdrževanje sistema PISO 183,00 EUR; 

• za vzdrževanje aplikacije PISO Lokacijska informacija 48,80 EUR; 

• za vzdrževanje aplikacije PISO Splošni katastri 48,80 EUR; 

• za vzdrževanje aplikacije PISO Komunalni prispevek 48,80 EUR; 

• za vzdrževanje aplikacije PISO Pokopališča 48,80 EUR; 

• za vzdrževanje namenske rabe in ZGS v PISO ter posredovanje podatkov 48,80 EUR; 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014 in veljavni pogodbi. Proračunska 
postavka zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme PISO - prostorski 
informacijski sistem občin (omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske 
evidence). 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 2.405 € 

Opis realizacije podprograma 

Program je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju 
urejanja prostora.V okviru podprograma občina izvaja izračune komunalnih prispevkov in 
programov opremljanja.V okviru podprograma občina izvaja naloge za prostorski razvoj občin 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin(Uradni list RS, št. 50/06) 

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek, 58/03-ZZK-1, ZUrep-1) 
in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 –odločba US, 41/41 – ZVO-1, 45/04 
– ZVZP-A, 62/04 – odločba US, 102/04 – ZGO-1-UPB1, 103/04 ZObr-UPB1 in 14/05 – popravek, 
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92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-
286/04-46) 

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)  

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka(Uradni list RS, št.  95/07)   

Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov (Uradni 
list RS, št.  95/07) 

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Ur.l. RS, št. 112/07) 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09- ZPnačrt) in na njegovi 
podlagi sprejeti podzakonski akti,Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.32/93, 1/96)Uredba o NATURA območjih Zakon o 
kulturni dediščiniUredba o  Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št.: 112/2008) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj je ustrezna komunalno opremljenost stavbnih zemljišč.  Komunalni prispevek je plačilo dela 
stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Dolgoročni 
razvojni cilj je sprejem in uskladitev novih prostorskih aktov Občine Ig. Zagotavljati učinkovito in  
gospodarno raba zemljišč, ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer s primerno razporeditvijo 
različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev občinskega 
pomena je dolgoročni cilj umestitev novih prometnic, energetskih in komunalnih ureditev, 
družbenih dejavnosti.   

 

116029003 Prostorsko načrtovanje 

 

V 6. številki mostiščarja, december 2015 je bil objavljen Sklep o začetku priprave spremembah 
in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu občine Ig OPN-3, kjer je opredeljeno da se v letu 
2016 pobirajo pobude sugestije in pripombe vse zainteresirane javnosti, občanov in lastnikov 
zemljišč. V ta namen smo si zastavili cilj, da vspostavimo na PISO portalu možnost 
elektronskega izpolnjevanja obrazcev za pobude. 

 

Nadaljni cilji za izvedbo se bodo izvajali skladno s Sklepom o začetku priprave spremmb in 
dopolniv Odloka o prostorskem redu občine Ig. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izboljšanje komunalne opremljenosti na podlagi izvedenih investicij. Glavni izvedbeni cilj je bil 
implementacija nove prostorske zakonodaje na občinskem nivoju.  

Sprejem prostorske dokumentacije, na podlagi sprejete prostorske zakonodaje izdelava 
izvedbenih aktov, priprava strokovnih podlag, vzdrževanje in novelacije prostorske baze 
podatkov, evidenca nepozidanih stavbnih zemljišč.   

 

Evidentiranje in elektrosnko vodenje prejetih pobud bo v postopku izdelave Sprememb in 
dopolnitev PRO Ig omogočilo transparentnost in preglednost samega postopka. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 
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ZAstavljeni cilj vspostavitev portala PISO za zbiranje pobud je bil vspostavlje. Cilj je bil dosežen. 

 

1416000 STRATEGIJA IN PROSTORSKI RED OBČINE IG 2.405 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig ima sprejeli OPN iz leta 2012. V 6. številki Mostiščarja, decembra 2015 je bil objavljen 
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu občine Ig OPN-
OPN-3. Od sprejetja OPN so bile prve spremembe in dopolnitve sprejete z Odlokom o 
Spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št. 77/ 28. 3. 
2012) skladno s 53. a členom ZPNačrt-B, tehnični popravek, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 101/9. 12. 2013, ter druge spremembe in dopolnitve, ki so bile sprejete z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah o prostorskem redu občine Ig-2 (Uradni list RS, št. 8/6. 2. 2015) 
skladno s 53. a členom ZPNačrt-B. Navedene spremembe so obsegale izboljšavo uveljavljenega 
Odloka o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št.: 35/2012), saj so bila pri njegovi 
uporabi ugotovljena določena neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega akta, 
ki so posledica očitnih napak. Pri nadaljnjem delu oziroma izdajanju gradbenih dovoljenj so se 
ugotovila še nadaljnja neskladja, ki jih odpravljamo. 

Od leta  2007 po končani javni razgrnitvi, ko pobud  ni bilo več mogoče vključevati v postopek 
priprave OPN ter po uveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine in Pravilnika o določanju 
zemljišč za gradnjo stavb  je občina do sedaj prejela veliko število pobud za spremembo 
namenske rabe, ki jih je potrebno skladno z zakonom obravnavati v OPN Ig-3. 

Občina bo po objavi tega Sklepa pozvala preko lokalnega časopisa Mostiščar in svetovnega 
spleta vse fizične in pravne osebe, da podajo sugestije in pobude za spremembo namenske 
rabe oziroma razvojne potrebe. 

 

V ta namen smo podpisali pogodbo s podjetjem Realis d.o.o., za računalniško podporo pri 
sprejemanju in obdelavi pobud v višini 2.404,62. V letu 2015 je bilo že izvedenega iz naslova 
pogodbe 50%. Preostala sredstva je bil upoštevan kot prenos v leto 2016 oz. stanje na računu. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1603 Komunalna dejavnost 99.522 € 

Opis realizacije glavnega programa 

1603 Komunalna dejavnost - vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne 
dejavnosti, kot so urejanje in vzdrževanje pokopališč iz mrliškimi vežicami. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

16039001  Oskrba z vodo, 

1603902  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,1 

6039003  Objekti za rekreacijo, 

16039004  Praznično urejanje naselij, 
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16039005  Druge komunalne dejavnosti 

 

16039001 Oskrba z vodo 96.801 € 

Opis realizacije podprograma 

Oskrba z vodo na območju občine, gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s 
hidrantno mrežo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah (Ur.list RS, št. 67/02, 57/08) 

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS, št. 88/12) 

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) 

Pravilni o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS, št. 35/06, 41/08) 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ig (Ur.list RS, št. 41/09) 

HACCAP načrti 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti neoporočeno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci 
oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov in povezovanje sistemov med seboj ter 
ustrezna ureditev odvajanja odpadnih vod.Kazalci: zmanjšanje števila uvedenih ukrepov na 
sistemih, zagotovitev oskrbo s pitno vodo za vse objekte v občini 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno obnovo vodovodnih sistemov in reševanje 
odvajanja odpadnih voda ter zagotavljati čimbolj kvalitetno oskrbo s pitno vodo in dvig varnosti 
oskrbe z zagotavljanjem kvalitetnih vodnih virov 

 

1216000 VODOVOD IG 14.121 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

REBALANS 1-2015 

Zaradi asfaltiranja Škurhove ulice, Ig je potrebno obnoviti javno vodovodno omrežja v dolžini 
cca 170 m in vodovodne priključke. Na tem delu se pojavljajo številne okvare tako na javnem 
vodovodu kot tudi na priključkih. Nad deli so bo vrših strokovni nadzor. Izdelana bo projektna 
dokumentacija PZI in varnosti načrt. 

Obnova vodovodnih priključkov se bo krila iz vzdrževalnine. 

 

POROČILO 1-6/2015 

Pridobljene so bile ponudbe za izvedbo - obnovo. Dela se bodo izvajala avgusta, septembra. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI. 



 

139 

Dne, 6.8.2015 je bila sklenjena pogodba za obnovo vodovodnega omrežja po Škurhovi ulici v 
višini 23.977,04 eur brez ddv. 

Dne, 25.9.2015 je bil sklenjen aneks št. 1 za manj ter nepredvidena in dodatna dela v višini 
23.817,86 eur. 

Izdelan je bil varnostni načrt. Nad deli se je izvajal strokovni nadzor. 

 

Načrtovano: 

- obnova vodovoda v dolžini 170 m, PEd110 (po dokumentaciji PZI) 

-obnova vodovodnih priključkov  

- zaključek del:30.9.2015 

- pogodbena vrednost: 23.977,04 eur brez ddv 

 

Izvedeno: 

- obnova vodovoda v dolžini 160,90 m, PEd110. Dolžina je nekoliko manjša zaradi spremembe 
mesta priključka na obstoječi javni vodovod. 

- obnovljeni so bili tudi vsi vodovodni priključki 

- končna vrednost del: 23.817,86 eur brez ddv 

- zaključek del: 30.9.2015 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1216007 VODOVOD ZAPOTOK 25.959 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

HP GOLEC 

 

REBALANS 1-2015 

Zaradi zagotavljanja ustreznih tlačnih razmer je nujno potrebno obnoviti odsek B vodovod Golec 
na vodovdonem sistemu Golo Zapotok v dolžini 270 m. Predvidijo se sredstva za obnovo 
vodovoda in vodovodnih priključkov, strokovni nadzor ter varnostninačrt in koordinacijo ter 
pripravo javnega razpisa. 

Vir: lastna sredstva občine, za obnovo priključkov vzdrževalnina, ter sredstva 21. in 23. ZFO. 

 

POROČILO 1-6/2015 

Zastavljen cilj: vloga za sredstva 21. in 23. člena ZFO, objava razpisa v mesecu juliju 2015 

Doseženo: vloga za sredstva 21. in 23. člena ZFO je bila vložena 6.7.2015. Razpis za izbor 
izvajalca je bil objavljen 8.7.2015. 

 

REBALANS 2-2015 
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Z rebalansom  so se znižala sredstva za 17.000 eur, ker je bila pogodbana in nato tudi končna 
situacija nižja od predvidenih sredstev z rebalansom 1-2015. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Objavljen je bil javni razpis za sanacijo vodovodnega omrežja Golec. 

Dne, 16.9.2015 je bila sklenjena pogodba za sanacijo vodovodnega omrežja Golec (HP Golec 
cevovod B s priključki) v višini 28.508,89 eur brez ddv (23.389,06 eur brez ddv - javni vodovod, 
5.119,83 eur brez ddv - priključki). Rok izvedbe. 30.9.2015. 

Dne, 29.9.2015, je bil sklenjen aneks št. 1 s katerim se je določil rok za izvedbo del (30 dni od 
uvedbe v delo).  

Dne, 15.10.2015, je bil sklenjen aneks št. 2 s katerim se je podaljšal rok za izvedbo zaradi 
neugodnih vremenskih razmer in kvalitetnejše podlage za asfaltiranje in sicer do 30.10.2015.Z 
aneksom so bila dogovorjena tudi manj in presežna dela. Znesek aneksa je 31.322,75 eur brez 
ddv. 

Dela so bila zaključena 30.10.2015. 

Nad deli se je izvajal strokovni nadzor.  Izdelan je bil varnostni načrt. 

 

Projekt je bil prijavljen za pridobitev sredstev po 21. in 23. členu ZFO. Z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta 
(23.10.2015). Zahtevek je bil vložen pravočasno. Sredstva so bila nakazana v višini 24.585,78 
eur. Poročilo je bilo oddano. 

 

Načrtovano: 

- obnova vodovoda v dolžini   269,35 m 

- ocenjena vrednost del: 60.000 eur 

 

Doseženo: 

- obnova vodovoda v dolžini 281,90 m, PE d160 

Obnovljenega je bilo 12,55 m več javnega vodovodnega omrežja. Vzrok za podaljšanje trase je 
tehnične narave, saj se je pri obnovi upošteval še objekt, ki je bil naknadno zgrajen in je bila 
izdelava oz. podaljšanje trase smiselna oz. edina sprejemljiva, da se objekt na vodovodno 
priklaplja pravokotno ter, da se na koncu obnovljenega vodovodnega omrežja vgradi končni 
hidrant.  

- končna vrednost del: 31.322,75 eur brez ddv 

Do odstopanj je prišlo pri strošku izvedbe. Ocenjena vrednost predmeta naročila (Sklep o 
začetku postopka oddjaja naročila male vrednosti) je bila povzeta iz projektne dokumentacije 
PZI in oceni stroškov obnove priključkov (60.000 eur). V postopku oddaja javnega naročila za 
izvedbo je bil izbran ponudnik z najnižjo ceno 28.508,389 eur. Končna situacija je bila 31.322,75 
eur. Posledično temu se je znižal tudi strošek nadzora, ki se obračuna od vrednosti gradnje. 
Izdelan je bil le varnostni načrt, saj koordinacija ni bila potrebna, ker je bil na gradbišču le en 
izvajalec. 

Z rebalansom 2-2015 so bila znižana sredstva v višini 17.000 eur zaradi nižje pogodbene 
vrednosti. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1216012 VODOVOD - OSTALO 15.154 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PRORAČUN 2015 

V letu 2015 je načrtovana izvedba geodetskih posnetkov obstoječih vodovodov (Iška vas, GornjI 
Ig, nekateri kraki po Igu) in vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Ureje 
kataster je podlaga za pripravo dokumentacije za izgračun cene vode in kanalščine. 

Na kontu 420500 so predvidena sredstva za ploščice, beljene črpališča Visoko, obnova črpališče 
Gornji Ig (beljenje notranjosti in ureditev zunanjih sten) in ograja za vodohran GornjI Ig. 

 

Na kontu 420299 so predvidena sredstva za rezervne dele za aprat Sewerin - iskanje napak, 
zamenjavo črpalke in preureditev elektro omar. 

 

POROČILO 1-6/2015 

V prvi polovici leta se je pridobivalo ponudbe za izvedbo geodetskih posnetkov obstoječih 
vodovodov. 

Dela na objektih se bodo opravila v jesenskem času. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

 

Konto 402099 

Kupljen je bil kabel mikrofona za držalo aparata za iskanje napak (76,50 eur). 

Načrtovano: rezervni deli za aparat za iskanje napak (800 eur na kontu 420299) 

Doseženo: nakup mikrofona v višini 76,50 eur, konto 402099 

Večjih okvar na aparatu ni bilo zato se sredstva niso v celoti porabila. 

 

Konto 402503 

Nabavljen je bil material za barvanje notranjosti Črpališča Gornji Ig (80,30 eur). Dela je opravil 
zaposleni zato je bil strošek nižji. Za izvedbo ureditve zunanjih sten se nismo odločili, ker po 
ponovnem pregledu le to ni bilo nujno potrebno. 

Načrtovano: obnova črpališče Gornji Ig, beljene notranjosti in ureditev zunanjih sten (2.000 
eur) 

 

Konto 420299 

Načrtovano: zamenjava črpalk (5000 eur), preureditev elektroomar (10.000 eur) 

Izvedena je bila zamenjava krmiljenja (2 x frekvenčni regulator) črpalk v PČP Zapotok zaradi 
zmanjšanja nihanj tlaka v cevovodu od PČP Zapotok do VH Kurešček (4.462 eur). 

Na vodoranu Gornji Ig je bil vzpostavljen telemetrijski nadzor (3.764 eur). Kabelska povezava 
med ČP Gornji Ig in VH Gornji Ig je bila poškodovana do te mere, da prenos podatkov med 
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objektoma ni bil več zanesljiv. Izvedel prenos napajalne napetosti preko obstoječega kabla in 
vzpostavitev telemetrije tudi na vodohranu. 

 

V črpališču Iška vas je bil kupljen in montiran merilec pretoka za merjenje porabe vode, ki se jo 
dovaja v vodovodni sistem (600,24 + 1.475,26 eur) 

 

Na klorni postaji Zapotok je bila izvedena elektroinstalacijska dela -  montaža signalnega 
sistema (analizatorjev tresljajev). Obstoječi analizator ograje je bil zaradi dotrajanosti 
varovalnega elementa zadušen. (890 eur) 

 

Konto 420500 

Zaradi poškodovanosti tal in sprememb zaradi premikov UV naprave in drugih elementov so bile 
na črpališču Visoko položene ploščice in prebeljena notranjost. Dela je izvedel zaposleni zato je 
tudi znesek stroška manjši, ker je bil nabavljen le material. (290,09 eur)  

Načrtovano: ploščice, beljenje črpališča Visoko (1000 eur) 

 

V letu 2015 je bila izvedena tudi ograditev vodohrana Gornji Ig (3.515,50 eur). 

Predvideno: izvedba ograditve v višini 5000 eur 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1216017 VODOVOD VRBLJENE - STRAHOMER 40.305 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na portalu javnih naročil je bil dne 24.12.2013 objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za 
izvedbo gradnje za Sanacijo vodovoda v naseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer - odsek 
Strahomer, rekunstrukcija javne razsvetljave Vrbljene. Postopek oddaje javnega naročila je bil 
izveden po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu z 28. členom Zakona o javnem 
naročanju. Do roka za oddajo izhodiščnih ponudb (17.1.2014) so prišle tri ponudbe. Sposobnost 
za izvedbo predmeta javnega naročila so bila priznana vsem ponudnikom.Vsi ponudniki so se 
udeležili pogajanj (3.2.2014). Najugodnejšo ponudbo je oddal ponudnik Komunalne gradnje 
d.o.o., Grosuplje v višini 568.601,44 eur z ddv. 

Z izbranim izvajalcem je bila podpisana gradbena pogodba  dne, 13.5.2014. 

Izvajalec je z deli pričel 19.5.2014. Rok za izvedbo je 3 mesece. 

 

Dne, 14.8.2014, je bil sklenjen aneks št. 1 za podaljšanje roka izvedbe del na 29.9.2014. 

 

Dne, 23.9.2014, je bil sklenjen aneks št. 2 za podaljšanje roka izvedbe del na 30.10.2014 in več 
ter manj dela. Pogodbena vrednost je bila pri sanaciji vodovoda znižana, pri rekonstrukciji javne 
razsvetljave je ostala nespremenjena. Končna pogodbena vrednost del po aneksu št. 2 je 
447.706,24 eur z ddv. Pred sklenitvijo aneks št. 2 je bil pripravljen finačni pregled projekta.  

Občinski svet je na svoji seji dne, 1.10.2014, potrdil novelacijo Investicijskega programa. 
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Tekom izvajanja gradbenih del za izvedbo investicije je naročnik na podlagi predloga izvajalca 
skupaj z nadzornim organom ugotovil, da je neogibno potrebno za dokončanje investicije izvesti 
dodatna dela, ki obsegajo 32 obstoječih priključkov na objekte. Zaradi ukinitve starega 
vodovoda iz salonitnih cevi,  je namreč potrebno obnoviti tudi manjkajoče priključke na te 
objekte in jih priključiti na novo zgrajeni vodovod. Poleg tega se je pri izvedbi gradbenih del po 
primarni Gradbeni pogodbi ugotovilo, da je bila asfaltna obloga na cestiščih na mestih izkopa za 
glavni cevovod in priključkih porušena v cca. 60 %, zaradi česar bi bila za zagotovitev ustrezne 
kvalitete asfaltnega vozišča nujno potrebna menjava celotne asfaltne prevleke namesto prvotno 
predvidenega krpanja obstoječega asfalta. Hkrati bi bilo potrebno skupaj z asfaltno prevleko v 
naseljih Strahomer in Vrbljane nujno potrebno urediti tudi ustrezno odvodnjavanje meteorne 
vode iz cestišča. 

Naročnik ugotavlja, da zgoraj navedenih dodatnih in nepredvidenih del ni mogoče oddati v 
postopku novega javnega naročila, saj bi navedeno pomenilo, da bi moral naročnik z obstoječim 
izvajalcem v tem delu prekinit izvajanje pogodbe, v vmesnem času izvesti nov postopek oddaje 
javnega naročila ter po izboru novega izvajalca nadaljevati delo sočasno z dvema izvajalcema 
na gradbišču, pri čemer slednji s projektom ne bi bil v celoti seznanjen, prav tako pa bi bila 
otežena koordinacija del in kasneje določitev obsega odgovornosti enega in drugega izvajalca. 
Posledično bo naročnik s prvotno izbranim izvajalcem izvedel postopek s pogajanji brez 
predhodne objave. 

 

Dne, 30.10.2014, je bil sklenjen aneks št. 3  za dodatna in nepredvidena dela (cesta z 
odvodnjavanjem) v višini 156.512,58 eur z ddv. Rok izvedbe: 31.12.2014. 

Zakonska podlaga (Zakon o javnem naročanju) naročniku dopušča, da sklene aneks za dodatna 
dela (cesta z odvodnjavanjem), ki so nujno potrebna za dokončanje javnega naročila, če skupna 
vrednost dodatnih del ne presega 30% zneska prvotnega naročila.  

Skupna pogodbena vrednost osnovne pogodbe št. 43004/004/2013 znaša: 466.066,76 eur brez 
DDV. Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je ocenjena vrednost dodatnih del v okviru 
limite 30% zneska prvotnega naročila. Prav tako je treba ugotoviti, da so dodatna dela nujno 
potrebna za dokončanje javnega naročila.  

Na podlagi predloga strokovnega nadzora in dejanskega stanja po obnovi javnega vodovodnega 
omrežja in vodovodnih priključkov v naselju Vrbljene in Strahomer so se z rebalansom 2-2014 
zagotovila sredstva za pripravo in asfaltiranje ceste ter ureditev odvodnjavanja.  

Pri količinah in sredstvih je upoštevano, da je del ceste in količin že pri vodovodu. Vprašljivost 
kvalitetne izvedbe krpanja obstoječega asfalta ter slaba kvaliteta obstoječega asfalta sta razlog, 
da se asfaltna prevleka zamenja na celotni površini z ustrezno tamponsko podlago, saj bo le s 
tem ustrezno zagotovljena kvaliteta asfaltnega vozišča. 

Glede na to, da vasi Strahomer in Vrbljene nimata urejenega sistema meteorne kanalizacije, da 
so hiše locirane ob robu cestišča, meteorna voda iz cestnega telesa zaliva privatna zemljišča in 
posledično tudi hiše, je predlagano, da se uredi ustrezno odvodnjavanje meteorne vode iz 
cestišča. 

Izdelan je bil varnostni načrt. Izvaja se koordinacija iz varstva pri delu. Izvaja se strokovni 
nadzor nad gradnjo. 

Gradnjo so spremljali arheologi, ki so izvajali arheološko dokumentiranje ob gradnji in pripravili 
zaključno poročilo. 

 

23.12.2014 je bil opravljen tehnčni pregled na podlagi vložene vloge za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 9.2.2015. 

Končna pogodbena vrednost za vodovod in javno razsvetljavo: 
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Javna razsvetljava: 29.209,22 eur brez ddv, 35.635,24 eur z ddv 

Obnova vodovoda: 402.796,10 eur brez ddv, 491.411,24 eur z ddv 

Cesta z odvodnjavanjem: vrednost po 2. začasni situaciji (december 2014): 128.287,06 eur brez 
ddv, 156.510,21 eur z ddv. Dela so bila zaključena v pogodbenem roku 31.12.2014. 

 

Hišni priključki 

Po ponudbi Izvedeno, aneks 

Odsek I 13  18 

Odsek II 51  53 

Odsek III 24  25 

Skupaj 88  96 

 

Javno vodovodno omrežje: 

Dolžina  

Odsek I 862 m 

Odsek II 745 m 

Odsek III 536 m 

 

Javna razsvetljava: 

Načrtovano: Postavitev 17 kom kandelabrov in 27 kom kandelabrskih razdelilcev ter 27 kom 
svetilk, 4 kom predelava obstoječega droga. Dolžina kabla 1140 m. 

Doseženo: Postavitev 12 kom kandelabrov in 26 kom kandelabrskih razdelilcev ter 26 kom 
svetilk. Dolžina kabla 1209,9 m. 

 

Vodovod JR
Cesta z 

odvodnjavanjem
Skupaj Rok izvedbe

Pogodba 434.552,18 31.514,58 466.066,76 13.8.2014

Aneks 1 ni sprememb ni sprememb 29.9.2014

Aneks 2 416.191,66 31.514,58 447.706,24 30.10.2014

Aneks 3 ni sprememb ni sprememb 128.289,00 31.12.2014

Končna situacija 402.796,10 29.209,22 128.289,00 560.294,32 11.20.2014  31.12.2014

Zneski so brez ddv  

 

Končne situacije za cesto z odvodnjavanjem: 156.510,21 eur z ddv (pogodbene vrednost: 
156.512,58 eur z ddv). 

 

POROČILO 1-6/2015 

Zastavljen cilj: Obnova javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov, rekonstrukcija 
javne razsvetljave 

Doseženo:objava javnega razpisa (24.12.2013), izbira izvajalca, sklenitev pogodbe (13.5.2014), 
začetek del (19.5.2013), aneks št. 1, 2 in 3 (cesta z odvodnjavanjem), zaključek del 11.10.2014 
(vodovod in javna razsvetljava), 31.12.2014 (cesta z odvodnjavanjem), pridobitev uporabnega 
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dovoljenja (tehnični pregled  23.12.2014, uporabno dovoljenje 10.2.2015). Izplačilo zadržanih 
sredstev. 

Vložen zahtevek (30.6.2015) za izplačilo sredstev. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Izplačana so bila zadržavna sredstva v višini 10% (konto 420401, 420804-PID). Naročena in 
izdelana je bila tabla za označitev projekta in sofinancerjev. 

S strani MKGP, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bila opravljena pred 
izplačilom sredstev kontrola na kraju samem (30.9.2015). Sredstva so bila izplačana 30.10.2015 
v višini 230.385,96 eur. 

 

V letu 2015 je bil plačan račun za nadzor nad deli (prejet v letu 2014, plačan v letu 2015) ter 
poravnan strošek izvedencev po sklepu o imenovanju komisije za tehnični pregled za vodovod 
Vrbljene, Strahomer (Upravna enota). 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1216018 VODOVOD MATENA - IŠKA LOKA 1.262 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dne, 25.3.2015 je bila vložena vloga za tehnični pregled in za izdajo uporabnega dovoljenja. Ker 
se parcelne številke v izdanem gradbenem dovoljenju in po geodetskem posnetku in PID-u 
razlikujejo je potrebno izvesti spremembo gradbenega dovoljenja (vložiti vlogo s projektno 
dokumentacijo na Upravno enoto). Občina je nato podala izjavo za umik zahteve za izdajo 
uporabnega dovoljenja. 

Pridobljene so bile ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega 
dovoljenja in naročena izdelava le te. 

Sklenjene so bile služnostne pogodbe z lastniki zemljišč po katerih poteka spremenjena trasa 
komunalnega voda. 

Pripravlja se aneks št. 4 k gradbeni pogodbi s katero bo izvajalec predložil bančno garancijo, 
občina pa bo izplačala zadržana sredstva (samo za situacije kanalizacije). 

                                                                            

Zastavljen cilj: vložitev vloge za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, 
sprememba gradbenega dovoljenja (projektna dokumentacija), sklenitev služnostnih pogodb za 
zemljišča, po katerih poteka trasa komunalnega voda. 

 

Doseženo: vložitev vloge za tehnični pregled in umik vloge zaradi nepopolnosti (vzrok nove 
parcelne številke za kar je potrebna sprememba gradbenega dovoljenja), pridobitev ponudb za 
izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja, sklenjene so 
služnotne pogodbe za zemljišča po katerih poteka trasa komunalnega voda. 

Podpisan je bil aneks št. 4 k gradbeni pogodbi s katerim bodo po primopredajnem zapisniku in 
predložitvi bančnih garancij izplačana zadržana sredstva v višini 10% del. 

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja ni bila vložena v letu 2015 zaradi zapletov pri 
pridobivanju soglasja s strani ARSO. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 1.107 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se sredstva zagotovijo za vzdrževanje otroških igrišč in nakup igral.-         
Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03)-         Nacionalni program športa (Ur. l. RS št. 
24/00)-         Letni program športa Občine Ig 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/97,15/03) 

Nacionalni program športa (Ur. l. RS št. 24/00) 

Letni program športa Občine Ig 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

-zagotoviti varen prostor za rekreacijo in igro (kazalec: število varnih igrišč in koristnikov) 

-vzdrževati igrala 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

 

1116000 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Brest 1.107 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bilo izvedeno popravilo igral, kjer je bilo to potrebno v višini 949,16 eur in 
izdelano 6 opozorilnih tabel, da je uporaba igral na lastno odgovornost. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1116002 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Golo 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 projektna dokumentacija za izvedbo igrišča še ni bila izdelana. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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16039004 Praznično urejanje naselij 1.614 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema praznično okrasitev naselij ter izobešanje zastav. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (URadni list 
RS, št. 67/1994) 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/2005) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je izobešanje zastav ob posebnih priložnostih in praznikih ter 
vsakoletno novoletno okraševanje po občini Ig 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu 

 

1316000 NOVOLETNA OSVETLITEV 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva na postavki so predvidena na podlagi porabe v prejšnjih letih. 

 

1316004 IZOBEŠANJE ZASTAV 1.614 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih. 
Sredstva za to postavko so se prerazporedila v višini 114,06 EUR. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva se predvidijo na podlagi porabe prejšnjih let. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.771 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zajema sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 
stanovanjskem področju. 
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Dolgoročni izidi glavnega programa 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področj 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 2.771 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma upravljamo in vzdržujemo neprofitna stanovanja, ki so v lasti Občine Ig. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stvarnopravni zakonik (Ur.list RS, št. 87/2002) 

Stanovanjski zakon (Ur.list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES) 

Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad (Ur.list RS, št. 11/2004) 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnih (Ur.list RS, št. 131/03, 142/04) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za strokovno in kvalitetno izvajanje podprograma 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vse potrebne pogoje za realizacijo podprograma 

 

1016006 STANOVANJA 2.771 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetim proračunom smo sredstva porabili za stroške tekočega vzdrževanja 
objektov, plačila stroškov upravljanja upravniku Aktivi upravljanju d.o.o. in vplačila v rezervni 
sklad. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva za nakup opreme so bila določena v skladu z realizacijo v letu 2014. Občina Ig je 
lastnica petih stanovanj na naslovu Zagorica. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 36.612 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zajema sredstva za urejanje zemljišč v lasti občine in nakup novih  zemljišč. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
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16069002 Nakup zemljišč 

 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 36.612 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč (odškodnine, najemnine in drugi 
stroški urejanja zemljišč - zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ... 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/20004 – UPB1, 126/2007) 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb(Ur.l. SRS, št. 5/1980, 42/1986, RS, št. 
8/1990, 25/2008-ZDOIONUS) 

Zakon o temeljni geodetski izmeriZakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zemljiško knjižna ureditev občinskih zemljišč 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izvedba načrtovanih geodetskih odmer in zemljiškoknjižna ureditev 

 

1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi stroški 

urejanja zemljišč 36.612 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za stroške geodetskih storitev,  stroške notarskih storitev - sestava ZK 
predlogov, overitev..., plačilo davka DURSu. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Sredstva so predvidena na podlagi realizacije za leto 2014. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 39.256 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 
zdravstva 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 39.256 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 32.877 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju –ZZVZZ (Ur.list RS št. 72/2006-
UPB3, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008) 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo: Ur. list RS št. 23/2005)  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji podprograma in kazalci so:-zagotoviti  nujno zdravstveno pomoč posameznikom, med 
drugim tudi osnovno zdravstveno zavarovanje brezposlenim (kazalec: število zavarovancev). 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je enak dolgoročnemu 

 

1117002 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 32.877 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010) so državljani 
RS upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do 
denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri 
čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne upoštevajo in imajo stalno 
bivališče v RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja 
zdravstveno zavarovanje. Osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oz. odjavi pristojni 
Center za socialno delo na podlagi Odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa 
krije občina stalnega bivališča. 

Občina Ig je v začetku leta 2015 poravnala račun za zdravstveno zavarovanje za december 
2014 v višini 2.655,24 eur, v letu 2015 je bilo poravnanih za 30.221,73 eur obveznosti za 11 
mesecev, za december 2015 je bil račun poravnan v letu 2016 v višini 2.901,78 eur. Občina Ig 
je v letu 2015 zdravstveno zavarovanje plačevala za povprečno 89 upravičencev (za najmanj 81 
v januarju 2015 in največ za 99 upravičencev v novembru 2015). 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 6.379 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema stroške mrliško ogledne službe. Občina je dolžna kriti račune za opravljene 
mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino Medicinske 
fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov-
mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti mora tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s 
kraja nesreče. Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov anonimnih pokopov za tiste 
občane, ki nimajo dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju –ZZVZZ (uradno prečiščeno 
besedilo: Ur.list RS št. 72/2006-UPB3, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008) 

Zakon o zavodih 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Enako dolgoročnemu cilju 

 

1117003 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 6.379 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in za mrliške preglede 
ter obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini.  

V letu 2015 je bilo poravnanih 1.292,08 eur za leto 2014 in 6.239,19 eur za leto 2015. 
Neporavnane obveznosti za leto 2015 ni bilo. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 293.720 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema programe športa in kulture v Občini Ig, na podlagi podanih predlogov športnih 
in kulturnih društvih. Sredstva so razdeljena na podlagi javnih razpisov. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803  Programi v kulturi 

1805  Šport in prostočasne dejavnosti 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.140 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje kulturne dediščine. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 10.140 € 

Opis realizacije podprograma 

Program predstavlja skrb za kulturno dediščino. To pomeni vzdrževanje in obnavljanje 
spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oz. skrbeti zanje. 
Občina delno sofinancira tudi tudi vzdrževanje in obnovo spomenikov ostalih lastnikov (npr. 
verskih skupnosti, društev, zavodov). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS št. 96/02)- Zakon o varstvu 
kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99, 110/2-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci so:- vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja 
kulturne dediščine pomembne za kulturno identiteto občine  (kazalnik: število obnovljenih, 
evidentiranih kulturnih spomenikov);- izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine (kazalniki: 
število obiskovalcev); 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je zaščita in vzdrževanje spomenikov 

 

1118001 VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV 10.140 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki Vzdrževanje kulturnih spomenikov so bila sredstva v letu 2015 
porabljena za sofinaciranje obnove cerkve na pokopališču na Igu, za obnovo spomenika pri 
KPD, za obnovo temeljev pri objektu Petelinove doline in za obnovo črk na spominski plošči na 
POŠ Iška vas v skupni višini 10.140,16 eur. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1803 Programi v kulturi 194.184 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Programi v kulturi zajemajo sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, za umetniške 
programe, za medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi.Programi v kulturi 
zajemajo tudi sredstva za ljubiteljsko kulturo, katero vodijo kulturna društva naše občine. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

1803900 Knjižničarstvo in založništvo 

118039003  Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna sredstva 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 108.130 € 

Opis realizacije podprograma 

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno 
dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh 
stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02); 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS št. 96/02) 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS 73/2003) 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS št. 29/2003) 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003) 

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost  v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Standardov za splošne knjižnice za 
obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015, sprejetih  21. aprila pri Nacionalnem svetu za 
knjižnično dejavnost RS. 

 

Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS 87/2001) nalaga občini zagotavljanje knjižnične dejavnosti na 
njenem območju. Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo mora imeti: - ustrezen obseg in 
izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,- ustrezno število ustrezno usposobljenih 
strokovnih delavcev - ustrezen prostor in opremo- ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti 
Zakon o knjižničarstvu tudi nalaga knjižnici:- sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju njenih 
uporabnikov,- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 
potrebami,- organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z njeno dejavnostjo. 

 



 

154 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

-usmeriti knjižnico v permanentno učečo se organizacijo-razviti nove informacijske storitve-
razvijati digitalno knjižnico- omogočiti enake možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega 
gradiva  (kazalec: povečanje deleža uporabnikov, rast izposoje)- zagotoviti  letni prirast gradiva 
v skladu s Pravilnikom (kazalec: št. novih enot knjižničnega gradiva);- spodbujati delavnice, 
kulturne prireditve, vseživljenjsko učenje v prostorih knjižnice (kazalec: št. delavnic in drugih 
dogodkov v knjižnici) 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni načrt je zagotovitev pogojev za delovanje knjižnice ter sredstev za dodaten 
nakup knjižničnega gradiva. 

 

1118002 DEJAVNOST KNJIŽNICE 108.130 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig Mestni knjižnici Ljubljana, Območni enoti Prežihov Voranc, za Knjižnico Ig krije 
stroške za plače, prispevke, za izdatke za blago  in storitve, za knjižno gradivo, za premije 
kolektivnega zavarovanja in druge izdatke v skladu s pogodbo. V začetku leta 2015 je bilo 
porabljenih 5.939,25 eur za dejavnost knjižnice v decembru 2014, za 11 mesecev v letu 2015 je 
bilo porabljenih 102.190,50 eur, stroški za december 2015 v višini 6.097,50 pa so bili poravnani 
v začetku leta 2016.  

Knjižnica Ig deluje kot kulturno in družabno srečanje kraja. Poleg izposoje gradiva in svetovanja 
so v prostorih knjižnice otrokom, mladostnikom in odraslim na voljo tudi raznovrstne 
prireditve.Uporabniki knjižnice so v letu 2015 lahko sodelovali v številnih projektih: Mesto bere 
in Maček v žaklju - projekta za odrasle, Poletavci, Najpoletavci in Robinzonijada v informacijski 
džungli - projekti za šolarje, Ciciuhec - projekt za predšolske otroke in v nacionalnem projektu 
Rastem s knjigo, ki je namenjen sedmošolcem in dijakom prvih letnikov. Dobro so bili obiskani 
Govekarjevi večeri, fotografske in likovne razstave, potopisna in strokovna predavanja, ure 
pravljic za otroke ter ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Dobrega odziva otrok sta bili 
deležni tudi delavnici Dream in English in English Mind lab, ki sta izobraževalni, interaktivni, 
pravljično-ustvarjalno gibalni dogodivščini in potekata v angleškem jeziku. Tudi s CUDV Draga je 
knjižnica organizirala pet ustvarjalnih delavnic. Na razstavi z naslovom  Stoji učilna zidana - 
galerija v krošnjah dreves so varovanci CUDV Draga predstavili projekt raziskovanja življenja in 
potreb ptic na Barju. Razstavili so ptičje gnezdilnice, ki so jih po svojih zmožnostih pomagali  
izdelovati. Razstava Umetniki s planeta 47 je predstavila likovna dela projekta Drevo življenja in 
Otroci sveta otrok in mladostnikov z Downovim sindromom. S tem je bila dosežena večja 
socialna vključenost varovancev v lokalno okolje. 

Konec leta 2015  je knjižnica uvedla brezplačno Urbano za vse na novo vpisane predšolske 
otroke, s čimer naj bi otroke vzgajali kot vseživljenjske uporabnike knjižnice. 

Občina Ig financira 3 zaposlene strokovno usposobljene knjižnične delavce, s čimer smo pod 
minimalnimi kadrovskimi pogoji (3,6 zaposlenih). Za izvajanje knjižnične dejavnosti na območju 
občine Ig skrbijo zaposleni v MKL, ki so zadolženi za nemoteno poslovanje knjižnice (skupne 
službe: uprava, tehnično-administrativne službe, nabava in obdelava knjižničnega gradiva, 
služba za razvoj in informatiko, računovodstvo, služba za delo z uporabniki) do oddelkov, ki so 
organizirani znotraj območne enote knjižnice Prežihov Voranc in skupaj z vodjo Knjižnice Ig 
skrbijo za njeno nemoteno delovanje. 

Znotraj 323 m2 velike Knjižnice Ig v letu 2015 ni prišlo do večjih prostorskih sprememb, 
opravljene so bile spremembe v postavitvi gradiva, zaradi enotnega šifranta in večje 
funkcionalnosti. Dokupljena je bila knjižnična oprema: stenski regal s šestimi policami za pultom 
za manipulacijo z gradivom, voziček za razvoz vrnjenega gradiva, stojala za male slikanice, 
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otroško preprogo in 14 stolov za prireditve. V letu 2015 je bilo kupljenih 5 novih računalnikov, 3 
za uporabnike in 2 za delo v izposoji, delno tudi s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo. 
Knjižnica je bila odprta 4 dni v tednu skupaj 35,5 ur. V juliju in avgustu je knjižnica obratovala 
po poletnem urniku. Zaloga po tipih gradiva je 24.009 knjig, 2.736 neknjižnega gradiva, 276 
serijskih publikacij, skupaj 27.021. Prirast izvodov po tipih gradiva: knjige 711, neknjižno 
gradivo 219, serijske publikacije 55, skupaj 985. Zaradi poškodb in zastarelosti je bilo v letu 
2015 odpisanih 619 enot knjižničnega gradiva. 

Število aktivnih članov v knjižnici se je glede na preteklo leto povečalo za 1,73 %, skupaj je 
1.474 članov. V letu 2015 je knjižnico zaradi izposoje gradiva na dom obiskalo 17.217 
uporabnikov, organiziranih je bilo 86 prireditev in izobraževanj, ki jih je obiskalo 1.774 
obiskovalcev. Skupaj je bilo izosojenega 32.207 enot gradiva za mladino in 30.081 enot gradiva 
za odrasle. Dober obisk je beležila tudi potujoča knjižnica na 10-ih postajališčih. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 17.006 € 

Opis realizacije podprograma 

Kulturno ljubiteljstvo ima tako v slovenskem merilu kot tudi na lokalnem nivoju specifično 
tradicijo. Tudi v Občini Ig ima pomembno vlogo pri ohranjanju identitete. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture  

Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti  

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig z dopolnili 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Ustvarjanje spodbudnih razmer za kulturno ustvarjalnost v občini, še zlasti pri mladih (kazalci: 
novi prostori oz. adaptacija starih prostorov namenjenih za kulturo, število društev, skupin, 
udeležencev programov) - omogočiti dostopnost kulturnih dobrin  (kazalci: število prireditev, 
število koristnikov programov)- zagotoviti preglednost oz. transparentnost  delovanja izvajalcev 
kulturnih programov (kazalci: spremembe in dopolnitve Pravilnika za sofinanciranje    
ljubiteljske kulturne dejavnosti, poročila izvajalcev o izvajanju programov, analiza programov in 
poročil izvajalcev) - dvigniti kvaliteto kulturnih programov  in njihovo spremljanje (kazalci: 
poročila izvajalcev o izvajanju programov, analiza programov in poročil izvajalcev, št. 
udeležencev izobraževanj)- tesneje sodelovati z izvajalci kulturnih programov znotraj občine in 
izven nje (kazalci: število nastopov posameznih društev in  skupin izven občine, število skupnih 
dogodkov, prireditev) - pripraviti tržno zanimive kulturne programe  in s tem zagotoviti del 
sredstev za delovanje društev (kazalci: št. prireditev z vstopnino oz. prostovoljnimi prispevki). 
Dolgoročni cilj je tudi povečevati vključenost občanov v društva ter vzpodbuditi njihovo 
sodelovanje med društvi. 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je tesnejše sodelovanje z izvajalci kulturnih programov in  povečevati število nastopov 
naših društev tudi izven meja občine in hkrati povabiti druga društva v gostovanje. 

 

1118003 RAZPIS - KULTURA 17.006 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2015 objavila 
razpis. Na podlagi razpisa in predloženih prijav so bila izbrana društva in Območna izpostava 
JSKD Ljubljana ter z njimi podpisane pogodbe. Izvajalci programov so bili: Turistično društvo 
Kurešček, Društvo Fran Govekar Ig, Klub harmonikarjev Kumše, Kulturno društvo Mokrc, 
Društvo upokojencev Ig, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 41.644 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema sredstva za izdajanje občinskega glasila Mostiščar in oglaševanje na 
lokalnem radiu 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US, 16/04 – odl. US in 123/04 odl. 
US in 60/06) 

Odlok o glasilu Občine Ig (Uradni list RS, št. 27/98, 26/99) 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o glasilu Občine Ig z dne 6. 3. 2006 

Odlok o glasilu Občine Ig - popravljeno in prečiščeno besedilo z dne 15. 6. 2010 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma so:-obveščati občane in druge zainteresirane o dogajanju v Občini 
Ig preko lokalnega časopisa Mostiščar in preko lokalnega radija (kazalec: število prispevkov, 
oddaj, obvestil na radii, število izvodov, številk Mostiščarja na leto, obveščenost) 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je kvalitetno opravljanje nalog v okviru dolgoročnih ciljev 

 

1118004 LOKALNI ČASOPIS IN RADIO 41.644 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je izšlo 9 številk Mostiščarja, po 2.500 izvodov. Od leta 2015 Mostiščar raznaša 
pošta; 2430 izvodov, naročnikov na Mostiščar je 22, z direktno pošto pa ga dobijo še nekatere 
institucije, občine in posamezniki.  
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Za tisk so bile v začetku leta 2015 poravnane obveznosti iz leta 2014 v višini 1.525,00 eur,  za 
leto 2015, za 11 mesecev je bilo poravnanih obveznosti v višini 12.749,00 eur, za mesec 
december pa račun v letu 2016 v višini 2.147,20. Znesek za posamezen mesec je odvisen od 
obsega strani.  

Za oblikovanje so bila sredstva za december 2014, plačana v začetku leta 2015 v višini  790,56, 
za leto 2015 v višini 3.873,74 (za 6 številk), v letu 2016 pa za neporavnane obveznosti v letu 
2015 sredstva v višini 2.347,97 eur (za 3 številke). 

Na kontu 402099-drugi splošni material in storitve so bila v letu 2015 sredstva v višini 732,00 
eur porabljena za prenovo revije in prehod na barvni tisk, na tem kontu pa je za tri številke tudi 
znesek za lektoriranje (lektorica je jeseni začela poslovati kot samostojna podjetnica, prej je bila 
plačana po podjemni pogodbi) v višini 940,50 eur in za neporavnane obveznosti iz leta 2015 v 
višini 167,00 eur za raznos. Za zadnjo številko je bilo lektorianje poravnano v začetku 2016 v 
višini 309,38 eur.  

Za plačila po podjemnih pogodbah je bilo v začetku leta 2015 porabljenih 1.219,53 eur za 
neporavnane obveznosti iz leta 2014,  v letu 2015 je bilo porabljenih  (urednica, dva člana 
uredništva, za pet številk lektorica) 11.084,02 eur. 

Za raznos je bilo v začetku leta 2015 poravnanih še 413,00 eur za raznos v letu 2014 enemu od 
društev in 1.509,36 študentskemu servisu.  V letu 2015 je raznos prevzela pošta, za poštnino je 
bilo porabljenih v letu 2015 3.140,03 eur, v začetku leta 2016 za neporavnane obveznosti iz leta 
2015  pa še 569,23 eur. Cena je odvisna od teže posameznega izvoda.  

Za 9 številk Mostiščarja v letu 2015 (računi za leto 2015 v letu 2015 in računi za 2015 poravnani 
v letu 2016) je bilo vseh stroškov (priprava za tisk, tisk, uredništvo brez zaposlenih na občini, 
lektoriranje, raznos), kar je 4.129,01 eur na številko. Sicer so stroški različni na posamezno 
številko, kar je odvisno od obsega posamezne številke. V to niso všteti stroški prenove (prehod 
na barvni tisk), ki so enkratni in ne vsakoletni. 

Prihodkov na Mostiščarju je bilo 4.534,88 eur od naročnikov in od oglasov. 

 

Podpisana je bila tudi pogodba za sofinanciranje oddaj na radiu Zeleni val v višini 3.500,00 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 27.404 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema dokončanje in investicijsko ter tekoče vzdrževanje dvoran. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

/ 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dologoročni cilj podprograma je:- zagotoviti prostorske pogoje za družbene dejavnosti v 
posameznih delih občine -zagotoviti možnost udejstvovanja v društvih -zagotoviti kvalitetno 
preživljanje prostega časa 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je zagotoviti čimboljše in enakopravne pogoje za delovanej društev v občini. 

 

1118007 DVORANA GOLO 27.404 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za Dvorano Golo so bila sredstva v letu 2015 porabljena v višini 27.403,69, od tega 19.600,53 
za nakup opreme (razsvetljava, oderska karnisa, zavese in ozvočenje). Za stroške ogrevanja je 
bilo v letu 2015 poravnanih 967,47 eur za neporavnane obveznosti iz leta 2014, za leto 2015 pa 
4.304,68 eur. Za tekoče vzdrževanje, za dobavo, montažo gips obloge, glajenje in beljenje sten 
je bilo porabljenih 1.604,25 eur. Za čiščenje je bilo porabljenih 441,50 eur, za izdelavo, dobavo 
in montažo cilindričnih vložkov, vtičnico za napajanje pogona za zastor, žarnice je bilo 
porabljenih 485,26 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1118008 DVORANA IG 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 se dvorana Ig ni izvajala. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 89.396 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov športa in programov športa. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059001 Programi športa 89.396 € 

Opis realizacije podprograma 

Prednostna naloga športnih programov v občini je izvajanje programov, ki so namenjeni 
šoloobveznim otrokom in mladini, saj imajo pozitiven učinek na razvoj in vzgojo  odraščajočih 
otrok in mladine. Pomembno vlogo ima tudi kakovostni šport in programi rekreacije. V občini je 
14 izvajalcev športnih programov. Občina uresničuje javni interes v športu tako, da:- spodbuja 
in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti;- načrtuje, gradi in vzdržuje 
lokalno pomembne javne športne objekte. Za uresničevanje javnega interesa v športu, ki bo 
opredeljen z letnim programom športa se bodo  sredstva zagotavljala predvsem za: - šport 
otrok in mladine;- športno dejavnost študentov;- kakovostni šport;- vrhunski šport;- rekreacijo;- 
izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje strokovnega kadra;- založniško dejavnost, 
informacijski sistem. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Nacionalni program športa v RS  

Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig  

Spremembe Meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine 
Ig z dopolnili 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev (kazalci: število udeležencev športnih 
programov, število športnih programov in dogodkov) - izboljšati športnorekreativne programe za 
različne ciljne skupine (kazalci: analiza športnih programov in poročil izvajalcev, število 
udeležencev     izobraževanj, število novih programov)- razvijati športne zdravstveno-
preventivne in športne programe za krepitev zdravja (kazalci: povečana osveščenost prebivalcev 
glede pomena športnih   programov za zdravje, število zdravstveno-preventivnih in športnih 
programov)- povečati dostopnost do športnorekreativnih programov (kazalci: število novih 
športnih društev in skupin, število udeležencev programov)- povečati število športnorekreativnih 
objektov oz. površin (kazalci: število novih oz. adaptiranih športnih objektov oz. površin) 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo športnih programov ter spodbujati športne 
aktvnosti ter s tem posledično  tudi zdrav način življenja 

 

1118005 ŠPORT IN REKREACIJA - DVORANA 22.082 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z upravljalcem OŠ Ig je imela Občina Ig sklenjeno pogodbo. Stroški povezani z delovanjem 
športne dvorane se pokrivajo s prihodki od najemnin. Razliko, ki je šola ne dobi z dohodkom od 
najemnin, krije občina. Občina je v začetku leta poravnala preostanek razlike odhodkov nad 
prihodki upravljalcu dvorane v višini 4.953,39 za leto 2014, za leto 2015 13.600,02 eur. 
Preostanek razlike odhodkov nad prihodki za leto 2015 je poravnala v začetku leta 2016 v višini 
1.683,80 erur.  

OŠ Ig je najemnikom športne dvorane Ig v letu 2015 zaračunala za  43.082,42 eur najemnin 
(prihodki). Na drugi strani je imela odhodke v višini 55.641,61 eur, od tega za stroške materiala 
11.973,43 eur, za stroške storitev 5.750,19 eur, za stroške amortizacije 845,16 eur in za stroške 
plač 37.072,83 eur. 

Občina Ig strošek koriščenja dvorane pokriva tudi za Župnijo Ig na podlagi sporazuma o ureditvi 
premoženjskih odnosov, ki je bil sklenjen med Občino Ig in Župnijo Ig že leta 2002, preden se 
je začelo z gradnjo športne dvorane, tudi na zemljiščih, ki so bila prej v lasti župnije. Občina Ig 
po tem sporazumu priznava Župniji Župniji Ig pravico do brezplačne uporabe športne dvorane v 
termninih, določenih z vsakoletnim razporedom. Skupina mladih iz župnije je imela v letu 2015 
en termin na teden v popoldanskem času. 

Z rebalansom-1 v letu 2015 so bila sredstva v višini 3.528,46  eur zagotovljena tudi za 
poravnavo dolga ŠD Mokerc za koriščenje športne dvorane. ŠD Mokerc ima vedno več mlajših 
selekcij in vedno več terminov v športni dvorani. Ker Občina Ig v zadnjih letih zaradi zaostrenih 
finančnih razmer vedno manj sredstev namenja društvom in ker je šport pomemben v življenju 
mladih, so bila sredstva zagotovljena na tej postavki. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1118006 ŠPORT IN REKREACIJA - RAZPISI 67.315 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je za sofinanciranje programov športa v Občini Ig za leto 2015 objavila razpis. Na 
podlagi razpisa so bili izdani sklepi izbranim društvom. Eno od društev se je pritožilo na sklep, 
občinskemu svetu (ker mu ni bila upoštevana udeležba na tekmovanjih in turnirjih), pritožbi je 
bilo ugodeno. Za sofinanciranje so bila izbrana naslednja društva oz. ustanove: Športno društvo 
Mokerc, Šahovski klub Ig, Športno društvo za baseball in softball Barje, Balinarsko športni klub 
Vrba, Društvo upokojencev Ig, Športno društvo Krim Barje Mokerc, Konjerejsko društvo Krim, 
Karate-do klub Ig Shotokan, Planinsko društvo Krim, Vrtec Ig, OŠ Ig. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.784.695 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema sredstva za financiranje programov s področja predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1903 Primarno in sekundarno izobraževanje1906 
Pomoči šolajočim 

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.190.532 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

19029001 Vrtci 

 

19029001 Vrtci 1.190.532 € 

Opis realizacije podprograma 

Predšolska vzgoja predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo. Poleg vzgoje v ožjem 
pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga 
institucionalne predšolske vzgoje je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 
kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih duševnih in 
telesnih sposobnosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 – ZOFVI-        
UPB5) 

Zakon o vrtcih (Ur. list RS ŠT. 100/2005 – UPB 2)  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00) 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in dopolnitve (Uradni list RS, 44/96, 33/97, 
1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06) 

Sklepi o določitvi ekonomskih cen v vrtcih po posameznih občinah, v katerih so vključeni otroci, 
ki imajo z enim izmed staršev stalno bivališče v občini Ig. 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji na področju predšolske vzgoje so usmerjeni:-   k povečanju deleža vključenosti 
otrok v vrtce in k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke (kazalnik: 
odstotek predšolskih otrok vključenih v vrtec);- k zagotovitvi ustreznih prostorskih in materialnih 
pogojev za izvajanje programov vrtca v skladu s standardi in normativi (kazalnik: število novim 
prostih mest za otroke v vrtcih). 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje 
predšolske vzgoje 

 

1119000 VRTEC IG - eko. cena 999.831 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 namenila sredstva za plačilo razlike med ceno programov v Vrtcu Ig in 
plačili staršev, za pokritje razlike med dejanskim številom vključenih otrok in najvišjim možnim 
normativom, za nadomeščanje delavcev zaradi bolezni ter poletne in zdravstvene rezervacije. 

Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev ter za nadomeščanje delavcev 
zaradi bolezni je težko predvideti proračunska sredstva, ker pri načrtovanju proračuna ne vemo, 
v kakšne plačilne razrede bodo uvrščeni starši, v kolikšni meri bodo koristili rezervacije, oziroma 
koliko bodo delavci odsotni zaradi bolnišk. 

V Vrtcu Ig je bilo v decembru leta 2015 vključenih 368 otrok, od tega 133 otrok prve starostne 
skupine, 219 otrok druge starostne skupine in 16 otrok v kombiniranih oddelkih. 

Občina Ig je v začetku leta 2015 plačala račun za doplačila do ekonomske cene za december 
2014 v višini 79.179,57 eur, v letu 2015 je plačala za 11 mesecev 849.318,51 eur, v začetku 
leta 2016 za decemer 2015 še 79.920,59 eur.  Za leto 2015 je Občina Ig za doplačila do 
ekonomske cene skupaj namenila 929.239,10 eur, povprečno 2.525,11 eur na otroka na leto oz. 
210,43 eur na otroka mesečno. 

 

Občina IG je v letu 2015 krila tudi nadomeščanje strokovnih in drugih delavcev zaradi bolezni 
do 30 dni in razliko med dejanskim številom otrok in najvišjim možnim normativom in obdobno 
delo sindikalnega zaupnika; za neporavnane obveznosti v letu 2014 v začetku leta 2015 v višini 
14.359,82 eur, za enajst mesecev v letu 2015 56.972,94 eur in v začetku leta 2016 za 
december 2015 sredstva v višini 3.727,93 eur. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119006 DRUGI VRTCI - eko. cena 149.190 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 doplačevala razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za 
31 otrok, ki so bili vključeni v vrtce izven Občine Ig (podatek za december).  Podatki o številu 
vključenih so različni predvsem v obdobju jan.-jun. oz. jan-avg. in od sept.-dec. Število otrok v 
drugih vrtcih se zmanjšuje. Občina Ig je v začetku leta 2015 za neporavnane obveznosti iz leta 
2014 poravnala 16.178,45 eur. V letu 2015 za leto 2015 je poravnala 133.011,59 eur, v začetku 
leta 2016 za neporavnane obveznosti v letu 2015 pa stroške v višini 22.974,47 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119007 VRTEC IG - DODATNI PROGRAM 28.099 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva pod proračunsko postavko 1119007 so se v letu 2015 koristila za dodatno pomoč 
otrokom s posebnimi potrebami, za mini počitnice otrok iz vrtca. 

V Vrtec Ig so bili vključeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je Vrtec Ig prejel odločbe o 
usmeritvi. Občina Ig je krila stroške dodatno pomoč svetovalne delavke, stroške spremljanja 
gibalno oviranega otroka, spremljevalca bolnega otroka. Za mini špočitnivce in letovanje je 
občina namenila 7.750,00 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119008 VRTEC IG - INVESTICIJE 13.405 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva pod proračunsko postavko Inversticije so bila v letu 2015 porabljena za pomivalni 
stroj, računalniško opremo in zamrzovalno omaro. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Predlog finančnega načrta Vrtca Ig za leto 2015. 

 

1119019 STARI VRTEC 8 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki 1119019 so bila v letu 2015 porabljena za električno energijo 
v starem vrtcu. Potem, ko se je Vrtec Ig preselil v nov vrtec in ni več zavezanec za plačilo 
stroškov. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 571.170 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zajema sredstva za financiranje osnovne šole. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 571.170 € 

Opis realizacije podprograma 

Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo, vzgaja za obče kulturne in 
civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter 
znanja, ki zagotavljajo nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega 
izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti 
otrok.Izobraževanje se financira iz sredstev državnega proračuna (plače, prispevki, davki ter 
drugi osebni prejemki), iz sredstev lokalne skupnosti pa se financira:-  sredstva za plačilo 
stroškov za uporabo prostora in opreme za OŠ in druge materialne stroške, razen navedenih v 
81. členu Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja-  sredstva za prevoze 
učencev  osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s 
posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih-   sredstva za investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin in opreme-  sredstva za dodatne dejavnosti OŠ-   sredstva za investicije v OŠ 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 33/97, 59/01, 102/07) 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, ZOFVI-UPB5) 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 54/00) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci-         učencem omogočiti uspešno vključitev in šolanje v 
ustreznih programih srednješolskega izobraževanja (kazalec: delež učencev, ki uspešno 
zaključijo osnovno šolo);-         zagotoviti podaljšano bivanje za vse otroke, ki ga potrebujejo in 
varstvo za vozače (kazalec: število vključenih v podaljšano bivanje)-         zagotoviti ustrezne 
prostorske in materialne pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (kazalec: ohranitev 
podružničnih šol, urejenost in primernost prostorov za osnovnošolsko izobraževanje v skladu z 
normativi in standardi)-         zagotoviti prevoze otrok, vključno na nevarnih poteh zaradi 
medveda (kazalec: število vozačev, ki so upravičeni do prevozov)-         omogočiti učencem 
vključitev v projekte, dejavnosti, tabore ter sodelovanje na mednarodni ravni ter koristiti 
preventivne programe (kazalec: število učencev, vključenih v projekte, dejavnosti, št. 
udeležencev na taborih, št. sodelujočih v mednarodnem sodelovanju) 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog v okviru podprograma 
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1119001 OŠ IG - ZAGOTOVLJENI PROGRAM 113.936 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru zagotovljenega programa so bila sredstva v letu 2015 porabljena na podlagi mesečnih 
zahtevkov OŠ Ig za splošne materialne stroške: za elektriko, ogrevanje, vodo, odvoz odpadkov, 
varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila. Z OŠ  Ig je bila 
podpisana pogodba. V začetku leta 2015 so bila poravnana sredstva v višini 4.032,21 eur še za 
leto 2014, v letu 2015 je bilo za leto 2015 poravnanih 109.903,38 eur, v začetku leta 2016 za 
neporavnane obveznosti v letu 2015 10.908,40 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119003 ŠKODNI ZAHTEVKI - OŠ 4.744 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V oktobru 2015 je bil v šoli izliv vode. Na podlagi ocenjene škode je zavarovalnica nakazala 
35.000 eur. Do konca leta 2015 je bilo porabljenih 4.744,18 eur. Škoda se postopoma odpravlja 
v letu 2016. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119004 PREVOZI OTROK 90.862 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je za prvo polovico leta 2015 imela z LPP še imela sklenjen okvirni sporazum za 
prevoze šoloobveznih otrok. Za novo šolsko leto 2015/2016 pa je bil na javnem razpisu za 
šolske prevoze izbran Vučko Tours. Skupna vrednost pogodbe z novim prevoznikom za obdobje 
enega šolskega leta (190 dni) je 100.904,25 eur z DDV; na dan je to 531,08 eur z DDV za tri 
relacije. Cena ponudnika na kilometer prevoza  šoloobveznih otrok znaša 1,713 eur/km z DDV. 
Na treh relacijah se vozi dnevno 286 otrok, občasno iz podružničnih šol dodatno še 107 
otrok.Občina Ig je mesečno po računih financirala prevoze šoloobveznih otrok.   

Občina Ig je s strani Ministrstva na podlagi zahtevkov uveljavljala sredstva za prevoze otrok na 
nevarnih poteh, na relaciji Zapotok - Visoko- Rogatec - Golo in obratno (59 otrok); za šolsko 
leto 2015/16 odobrenih 18.355,00 eur. Za prevoze na nevarnih poteh za otroke, ki so jih starši 
vozili v šolo oz. do avtobusa (avtobus v vasi ne more obrniti) je bilo staršem krito nadomestilo v 
obliki kilometrine. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119010 OŠ IG - DODATNI PROGRAM 64.523 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru dodatnega programa so bila sredstva v letu 2015 namenjena za: 
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-0,20 delovnega mesta kuharice na POŠ Golo, 

-0,86 delovnega mesta učitelja za varstvo vozačev  (nalogo varstva vozačev je opravljalo večje 
število učiteljev), katerih obveznost je bila načrtovana v obsegu vzgojno-izobraževalnega dela), 

-občina je v celoti zagotavljala sredstva za 1 delovno mesto učitelja podaljšanega bivanja na PŠ 
Iška vas, 1 delovno mesto voznika šolskega kombija, 

-gorivo za šolski kombi in delovno vozilo, stroški registracij, zavarovanj, servisov in popravil 
vozil. 

Občina Ig je za dodatni program v začetku leta 2015 za neporavnane obveznosti iz leta 2014 
namenila 5.817,65 eur, v letu 2015 za leto 2015 58.704,85 eur, v začetku leta 2016 za 
december 2015 3.335,82 eur, 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 108.488 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 so bila na proračunski postavki 1119011 porabljena naslednja sredstva za: 

-stopniščni vzpenjalnik:   12.111,55 eur 

-dodatno pohištvo:                9.228,20 eur 

-zunanji videonadzor:             2.224,56 eur 

-dokončanje ureditve okolice POŠ Iška vas (sestavljeno plezalo):    4.093,10 eur                                                                                     

-sanacija opornega zidu POŠ Tomišelj, sanacija nadstrešnice:     14.067,58 eur 

-nadstrešnica za zabojnike pri športni dvorani:    2.520,00 eur  

-tende-PŠ Iška vas:    2.339,96 eur 

-industrijski sesalec:       558,94 eur 

 

Sredstva od najemnin, ki jih je za šolske prostore zaračunala OŠ Ig so bila porabljena za: 

-žaluzije na matični šoli:     2.703,52 eur 

-videonadzor 1.VIO, 2. VIO:        678,93 eur 

-tri barvne kamere:           696,56 eur 

-žaluzije 1. razredi:     2.498,56 eur 

-fitnes napravi:     1.369,01 eur 

 

Sredstva od presežka OŠ Ig so bila porabljena za: 

-vzpostavitev WI-Fi:       10.063,51 eur 

-računališka oprema:     21.137,35 eur 

-I-table:      6.403,17 eur 

-hladilnica za šolsko kuhinjo:      8.947,48 eur 
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Skupaj za investicije porabljeno v letu 2015: 101.641,98 eur. 

 

Za analizo šolskega prostora je bilo porabljenih 5.896,26 eur, za parcelacijo OŠ Ig, vpis stavbe 
in delov stavb v kataster stavb 950,00 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119012 OŠ IG - TEKOČE VZDRŽEVANJE 20.887 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko 1119012 OŠ Ig - Tekoče vzdrževanje so bila sredstva v letu 2015 porabljena za 
popravila, vzdrževanje in servise opreme (menjava pogona žaluzij, beljenje, servis klime, 
gorilnikov, kotla, čiščenje filtrov, popravilo luči, bojlerja, ureditev zvonjenja, alarmnih številk, 
popravilo lamelnih zaves, popravilo CD radia in videorekorderja, popravilo avtomatske 
razsvetljave,...) v višini 20.887,22 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1119015 ŠOLA TOMIŠELJ 167.730 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podružnična šola Tomišelj je za šolsko leto 2015/2016 potrebovala dodatno učilnico, zato je v 
začetku leta 2015 potekalo projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljenja za 
rekonsktrukcijo in spremembo namembnosti POŠ Tomišelj. Za DIIP (Dokument identifikacije 
investicijskega projekta) je bilo porabljenih 1.830,00 eur, za IDZ in PGD dokumentacijo je bilo 
porabljenih 11.376,50 eur, za PZI dokumentacijo 8.875,50 eur, za PID dokumentacijo 2.501,00 
eur (vse z DDV). 

Občina Ig je za projekt "Rekonstrukcija in sprememba namembnosti PŠ Tomišelj" pridobila 
gradbeno dovoljenje  št. 351-751/2015-14 z dne 16. 6. 2015 in objavila naročilo  male vrednosti 
št. NMV3490/2015 in NMV3649/2015. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran NGD d.o.o.in z 
njim z dne 9.7.2015 podpisana pogodba v višini 80.473,14 eur brez DDV oz. 98.177,23 eur z 
DDV.  Za sklenitev aneksa je bilo potrebno skladno z določili ZJN2 izvesti postopek oddaje 
javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z aneksom št. 1 h gradbeni 
pogodbi št. 600/002/2015-178 je bila opredeljena izvedba dodatnih del, opredelitev več in manj 
izvedenih del in obračun pogodbene kazni zaradi zamude izvajalca. Višina vseh izvedenih del z 
več, manj deli in dodatnimi deli je bila 103.207,99 eur oz. 125.913,75 eur z DDV.  Občina Ig je 
izvajalcu zaračunala tudi 10 % pogodbene vrednosti, kar je znašalo 8.047,31 eur brez DDV. 

Za gradbeni nadzor je bilo porabljenih 5.246,00 eur, za notranjo opremo 16.837,83 eur, za 
plačila drugih storitev in dokumentacije (izdelava varnostnega načrta, koordinacija za varnost in 
zdravje pri delu) 1.248,62 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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1906 Pomoči šolajočim 22.993 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zagotavlja sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 22.993 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različne oblike pomoči šolajočim.V okviru 
podprograma se zagotavljajo sredstva za:-subvencionirano prehrano učencev-subvencioniranje 
letovanj-subvencioniranje šolskih potrebščin-prevoze otrok s posebnimi potrebami Podprogram 
zajema socialne transfere učencem, s čimer se zagotovi čim bolj izenačene pogoje v obveznem 
osnovnošolskem izobraževanju 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07- ZOFVI - UPB5) 

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig (Ur.l. RS, št. 77/01) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji na področju pomoči v osnovnem šolstvu so usmerjeni k zagotavljanju enakih 
možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev v osnovnošolskem izobraževanju:- s 
subvencioniranjem šolske prehrane zagotoviti najmanj en obrok hrane dnevno socialno 
ogroženim (kazalec: število otrok, ki imajo subvencioniran vsaj en obrok dnevno);- omogočiti 
šolo v naravi socialno ogroženim (kazalec: število otrok, ki imajo subvencionirano šolo v 
naravi);- zagotoviti brezplačen prevoz učencem s posebnimi potrebami, ki se dnevno vozijo v 
zavode (kazalec: število učencev s posebnimi potrebami, ki se jim zagotavlja prevoz);- s 
subvencioniranjem šolskih potrebščin zagotoviti enake možnosti za osnovnošolsko izobraževanje 
(kazalec: število učencev, ki se jim zagotavlja regresiranje šolskih potrebščin). 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je enak dolgoročnemu 

 

1119002 SOCIALNE POMOČI OSNOVNO ŠOLCEM 22.993 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig jev letu 2015 sredstva s postavke 1119002 namenila sredstva za prevoz otrok s 
posebnimi potrebami, ki se vozijo izven domačega kraja (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, in usposabljanje Kamnik, Center Janeza Levca Ljubljana, 
CUDV Draga). 

Vseh otrok, ki jim Občina Ig krije prevoz je v šolskem letu 2015/16 28. Vozijo se s straši,  z 
organiziranim prevozom,  z mestnim avtobusom, odvisno od starosti in njihovih sposobnosti. 

Enemu otroku s posebnimi potrebami je občina krila stroške spremljevalcva v šoli v naravi. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 300.270 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje socialnega varstva temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti, ter na načelih enake 
dostopnosti in proste izbire. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

2002 Varstvo otrok in družine 862 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V programu so sredstva namenjena za druge programe pomoči družini in sicer za darilo ob 
rojstvu otroka. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 862 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma so zajeta sredstva za darilo ob rojstvu otroka. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

 

1120000 DARILO OB ROJSTVU OTROK 862 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 pod to postavko namenila sredstva za knjige novorojenčkov v višini 
862,39 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 299.408 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Program zajema sredstva za izvajanje programov Centra za socialno delo, sredstva za socialno 
varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

0049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

20049001 Centri za socialno delo 60.990 € 

Opis realizacije podprograma 

Občina Ig financira dejavnost Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik (CSD) v 
sorazmernem delu, ki je opredeljen glede na število prebivalcev.Ministrstvo za delo družino in 
socialne zadeve zagotavlja sredstva v višini 85 %, občine, ki so vključene v sofinanciranje 
Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik pa 15 %, od tega je delež Občine Ig 0,87 %. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem programu (Ur.l. RS, št. 36/04 – UPB, 69/05 -Odločba Ustavnega sodišča, 
21/06 – Odločba Ustavnega sodišča); 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je:- zagotoviti pomoč na domu za vse občane, ki jo potrebujejo (kazalec: število 
koristnikov pomoči na domu, ki so do nje upravičeni po zakonu)- zagotoviti enkratno denarno 
pomoč za občane (kazalec: število koristnikov enkratne denarne pomoči, ki so do nje upravičeni 
po zakonu) 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je zagotoviti čimbolj kakovostne storitve  in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti 
življenja 

 

1120001 CENTER ZA SOCIALNO DELO 60.990 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 s CSD Ljubljana Vič sklenila pogodbo za storitev pomoč na domu. 
Pomoč na domu sta opravljali dve negovalki, za katere je  Občina Ig krila tudi stroške 
kilometrin. V letu 2015 je Občina Ig pomoč na domu za koristnike pokrivala 100%. V povprečju 
je mesečno oskrbovano cca 30 uporabnikov pomoči. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

20049002 Socialno varstvo invalidov 151.944 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe duševno in telesno 
prizadetih v domovih in zavodih, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za plačilo 
mesečnih stroškov oskrbnin. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB, 6/05, 69/05 – odločba US, 9/06, 21/06 – 
odločba US) 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Ur. l. RS, št. 
39/06) 

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 
19/99, 25/99). 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- zagotoviti oskrbo duševno in telesno prizadetih v domovih in zavodih za vse, ki so brez 
premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za pokrivanje stroškov oskrbnin (kazalec: število 
vključenih v domove in zavode, ki so po zakonu upravičeni  do subvencioniranja)-zagotoviti 
spremstvo invalidom v okviru javnega dela 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

 

1120002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 131.572 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 zagotavljala sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v 
zavodih na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo. Po podatkih za december 2015, 
je občina doplačevala oskrbnine v šestih zavodih (VDC Tončke Hočevar, Sonček-Zveza društev 
za cerebralno paralizo, SVZ Hrastovec, Socialno varstveni zavod Dutovlje, CUDV Koroška, CUDV 
Draga) za 11 oskrbovancev v višini 10.977,16 eur oz. povprečno 997,92 eur na oskrbovanca na 
mesec.   

Občina Ig je v začetku leta 2015 poravnala obveznosti za 2014 v višini 20.572,04 eur, v letu 
2015 za leto 2015 obveznosti v višini 110.943,94 eur, v začetku leta 2016 za neporavnane 
obveznosti iz leta 2015 pa še 16.105,90 eur.  

Za pravne storitve je bilo v letu 2015 poravnanih 56,00 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 20.372 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravice družinskega pomočnika se financirajo s sredstvi invalidne osebe do višine plačilne 
sposobnosti in s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Občina Ig je v letu 2015 krila razliko za 
dva družinska pomočnika. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

20049003 Socialno varstvo starih 73.362 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe starih v domovih, ki 
so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev  za plačilo mesečnih stroškov oskrbnin. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB, 6/05, 69/05 – odločba US, 9/06, 21/06 – 
odločba US) 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Ur. l. RS, št. 
39/06); 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- zagotoviti oskrbo starih v domovih za vse, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih 
sredstev za pokrivanje stroškov oskrbnin (kazalec: število vključenih v domove, ki so po zakonu 
upravičeni  do subvencioniranja) 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

 

1120003 SOCIALNO VARSTVO STARIH 70.920 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 zagotavljala sredstva za doplačila oskrbovancem v domovih za ostarele 
na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo. Po podatkih za decmeber 2015, je občina 
doplačevala oskrbnine v devetih zavodih (Dom Lipa d.o.o., DOSOR-Radenci, Dom starejših 
Logatec, Dom starejših Idila, Dom starejših Grosuplje, Dom upokojencev Podbrdo, DSO-GR 
d.o.o., DSO Ljubljana Moste Polje, Zavod Sv. Terezije) za 11 oskrbovancev v višini 5.887,96 eur 
oz. povprečno 535,27 eur na oskrbovanca na mesec. 

Občina Ig je v začetku leta 2015 poravnala obveznosti za 2014 v višini 11.179,20 eur, v letu 
2015 za leto 2015 obveznosti v višini 59.006,28 eur, v začetku leta 2016 za neporavnane 
obveznosti iz leta 2015 pa še 8.281,14 eur. 

Za pravne storitve je bilo v letu 2015 poravnanih  734,74 eur. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1120011 MEDGENERACIJSKI CENTER 2.441 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 v Medgeneracijskem centru zagotavljala sredstva  za materialne 
stroške: električno energijo, stroške vode, stroške telefonije. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 11.713 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se zagotovi sredstva za regresirana kosila odraslim, ki so do njih po 
zakonu upravičeni in za zimsko pomoč materialno ogroženim. Z regresiranjem kosil in zimsko 
pomočjo se poskuša pomagati socialno ogroženim pri zmanjševanju revščine in socialne 
izključenosti. Subencioniranje najemnin, v skladu z zakonodajo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB, 69/05 – odločba US RS in 21/06 – 
odločba US RS) 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Ur. l. RS, št. 
39/06) 

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig (Ur. l. RS št. 77/01)  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 
40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013) - neuradno prečiščeno besedilo 4, 99/2013, 14/15 - 
ZUUJFO, 57/15) 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

- zagotoviti regresirana kosila za odrasle materialno ogrožene (kazalec: število prejemnikov 
subvencioniranih kosil, ki so po zakonu upravičeni do subvencioniranja)- zagotoviti zimsko 
pomoč  za socialno ogrožene (kazalec: število prejemnikov zimske pomoči, ki so po Pravilniku 
upravičeni do prejema). 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagovotoviti sredstva in izvajati pomoč materialno ogroženim 
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1020000 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 6.933 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je v letu 2015 subvencionirala najemnino šestim upravičencem z odločbami CSD v 
višini 6.932,60. Zaradi ustrezne uskalditve kontov smo naredili prerazporeditev sredstev v višini 
4000,00 znotraj PP iz konta 411999 na konto 411920. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Subvencija tržne najemnine: je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo 
dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na 
javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v 
občini ni bilo že več kot eno leto. Najemnik je upravičen do subvencije in lastniku plača polno 
najemnino. Subvencija  tržne najemnine je mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano 
tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Pri izračunu priznane tržne najemnine se 
upošteva najvišja tržna najemnina za kvadratni meter stanovanjske površine po statističnih 
regijah (12 regij – od 4 evrov za m2 do največ 7 evrov za m2). Če pa je dejanska tržna 
najemnina nižja od priznane tržne najemnine, se upošteva dejanska najemnina. Poleg te 
subvencije se najemnikom tržnih in hišniških stanovanj prizna še subvencije do priznane 
neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencijo neprofitne najemnine (torej največ 
v višini 80 % neprofitne najemnine).V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev lahko upravičenci vložijo vlogo na Center za socialno delo za subvencionoranje tržne 
najemnine. Center za socialno delo, glede na finančno stanje in premoženje vlagatelja ugotavlja 
upravičenost do subvencije. 

 

1120004 SOCIALNO VARSTVO ODRASLIH 3.558 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig vsako leto nameni sredstva za denarne pomoči socialno ogroženim v skladu s 
Pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig. Odločanje o denarnih pomočeh za 
Občino Ig izvaja Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik (CSD) na podlagi vloge in preveri 
upravičenost vlagateljev. V letu 2015 je bilo dodeljenih 22 občinskih pomoči na podlagi odločbe, 
ki jo je izdal CSD v skupni višini 3558,29 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

1120010 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 1.222 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za materialno ogrožene so bila v prvi polovici leta 2015 realizirana za reševanje 
socialne stiske družine. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.400 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se zagotovi sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih 
programov društev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

 

1120005 HUMANITARNE OGRANIZACIJE 1.400 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki Humanitarne organizacije so bila v letu 2015 v višini 1400 eur 
porabljena za Rdeči križ (od tega 700 eur na začetku leta 2015 še za leto 2014 in 700 eur za 
leto 2015). 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 48.357 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni skladno z Zakonom o 
financiranju občin in Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Upravljanje z javnim dolgom izhaja iz veljavnega NRP-ja, glede na možnosti financiranja 
investicij. 

 

2201 Servisiranje javnega dolga 48.357 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Skladno z veljavnim proračunom za leto 2015 smo  odplačevali tri dolgoročne kredite 

. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni izid programa zajema nemoteno financiranje investicij in tekočih odhodkov znotraj 
posameznega proračunskega leta. 

 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje, 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

 



 

175 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 48.357 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru servisiranja javnega dolga se je podprogram realiziral skladno s sprejetim finančnim 
načrtom. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o financiranju občin 

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin in drugih oseb javnega prava. 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

V letu 2015 so bili zastavljeni cijlji doseženi 100%. Občina je na rok odplačevala vse obroke 
glavnice, kakor tudi njim pripadajoče obresti. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Nemoteno odplačilo glavnic treh dolgoročnih kreditov in pripadajočih obresti. 

 

1622000 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 48.357 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima pri poslovnih bankah najet dolgoročni kredit, katerega smo najeli za nakup parcel v 
okolici Centra Ig. V letu 2013 smo za gradnjo novega centralnega vrtca najeli še dva dolgoročna 
kredita v skupni višini 2.987.545 eur. Od tega smo 2.511.927 eur kredita dobili pri SID banki z 
odplačilno dobo 15 let, razliko v višini 475.618 eur pa pri Hypo Alpe-Adria-Bank,d.d. z odplačilno 
dobo 5 let. 

 

Na kontu 403101 so izkazani odhodki za plačilo obresti. V obravnavanem obdobju smo za plačila 
obresti po najetih kreditih porabili 48.357 eur, kar je v skladu z amortizacijskim načrtom. 

 

Na kontu  550101 so knjižena odplačila glavnice kreditov. Za odplačilo glavnice smo porabili 
331.138 eur, kar  je prav tako skladno z odplačilnim načrtom. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Postavka zajema odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov ( dva pri  HYPO AA BANK in eden pri 
SID BANKI) najetih na domačem trgu kapitala in odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 87.767 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
poplave, potres, zemeljski  plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo 
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naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev 
sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v prejetem proračunu in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 87.767 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Sredstva proračunske rezerve so se uporabile za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so bile v letu 2014 žled in poplava. Pravice porabe temeljijo na  48.členu 
Zakona o javnih financah. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 

 

23029001 Rezerva občine 87.767 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o javnih financah 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne 
nesreče na območju občine Ig, skladno z Zakonom o javnih financah. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotoviti sredstva za pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. 

 

1023002 PRORAČUNSKA REZERVA 87.767 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve so oblikovana skladno z 49.členom Zakona o javnih financah. 
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Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

49. člen Zakon o javnih financah 

 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Tekoča proračunska rezerva je v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za 
katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Namen 
postavke je nemoteno izvrševanje proračuna. V proračunu se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Dodeljena 
sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem 
obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in 
funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je enak letnemu. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev nemotenega izvrševanja proračuna. 

1023001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska rezervacija je opredeljena 42. členu ZJF in jo občina v proračunu oblikuje v višini 
največ 2 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna. Sredstva proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ali za namene, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 
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019 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 

ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

696 019 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 71.146,20 71.146,20 65.077,88 91,47 91,47

697 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 71.146,20 71.146,20 65.077,88 91,47 91,47

698 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin71.146,20 71.146,20 65.077,88 91,47 91,47

699 06029002 Delov anje zv ez občin 71.146,20 71.146,20 65.077,88 91,47 91,47

700 1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 71.146,20 71.146,20 65.077,88 91,47 91,47

701 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 70.176,20 70.176,20 65.077,88 92,73 92,73

702 432000 Investicijski transferi občinam 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00
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019 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT       65.078 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 65.078 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin0603  Dejavnost občinske uprave 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 65.078 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov in zvez občin 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

 

06029002 Delovanje zvez občin 65.078 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje zvez občin (stroški organov zvez občin, plače 
zaposlenih, materialni stroški). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

Zakon o javnih uslužbencih. 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

Zakon o javnih financah. 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnega in nemotenega delovanja ožjih delov občin. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj je zagotoviti pogoje za izvedbo dolgoročnih ciljev. 

 

1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 65.078 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ig in Škofljica - Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Grosuplje, Ig in Grosuplje ima sedež v občini Grosuplje na naslovu Taborska cesta 1. 
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Izvaja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi skladno s pooblastil na podlagi Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru ter Zakona o občinskem redarstvu. Naloge se opravljajo na območju 
občin ustanoviteljic, ki delovanje skupne uprave tudi sofinancirajo v deležu vsaka do ene 
tretjine. Občine ustanoviteljice so upravičene do povrnitve sredstev za delovanje skupne uprave 
iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov v preteklem letu. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter 
občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo lokalni predpisi občin soustanoviteljic in 
skladno z zakoni, ki se nanašajo na posamezna področja nadzora. Leto 2015 je bilo četrto leto 
odkar skupna uprava deluje. 

 

0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 

Postavka predstavlja skupne letne stroške inšpektorata in redarstva v letu 2015, ki zajemajo 
bruto plačo z vsemi predpisanimi davki in prispevki, nadomestili (splošni dodatki, regres za letni 
dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva 
za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in obvezno zdravstveno zavarovanje, premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja, starševsko varstvo). V skladu z Odlokom o ustanovitvi 
skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica, stroški navedene postavke pomenijo tretjinski 
strošek vsake občine ustanoviteljice. Glede na plan so bile plače realizirane v 85%, občine 
ustanoviteljice pa so upravičene do povrnitve sredstev iz državnega proračuna v višini 50 %. 

 

0406002  Materialni stroški 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno 
izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Zagotovljeni so bili: primerna sredstva in 
delovni pogoji, kar je omogočalo izvajanje nalog skupne občinske uprave, predvsem sredstva 
za pisarniški material, poštnino, gorivo, servisiranje, zavarovanje in registracijo dveh službenih 
vozil, sredstva za uporabe telefonov, zdravniške preglede, vzdrževanje licenčne programske 
opreme, strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, odvetniške nagrade, najem 
stacionarnega radarja za mejenje hitrosti. Realizacija glede na plan je bila 88%, stroške so si 
občine ustanoviteljice delile na tretjine, upravičene pa so do povrnitve sredstev iz državnega 
proračuna v višini 50 %. 

 

0400603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 

S postavke so se financirali stroški upravljanja prostorov, kjer deluje Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo, na naslovu Taborska cesta 1, in so v lasti Občine Grosuplje. 

Naloge upravljavca so izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih 
prostorov, skupnih vgrajenih naprav in predstavljajo strošek občin ustanoviteljic. Realizacija je 
bila 98%, občine ustanoviteljice pa so tudi pri teh stroških upravičene do povrnitve sredstev iz 
državnega proračuna v višini 50 %. 

 

0400604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 

Sredstva s te postavke so se porabila za plačilo stroškov obratovanja prostorov, kjer deluje 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot so varovanje, stroški električne energije, ogrevanja, 
vode in komunalnih storitev, ter odvoza smeti. Postavka je bila realizirana v deležu 84 %, 
Občina Grosuplje je stroške zaračunala ustanoviteljicama v tretjinskih deležih, občine 
ustanoviteljice pa so upravičene do povrnitve sredstev iz državnega proračuna v višini 50 %. 

 

0400605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
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Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. Stroški iz tega naslova so stroški za čiščenje, tekoče vzdrževanje prostorov in 
opreme, zavarovalne premije za prostore in opremo. Del sredstev s te postavke se je namenil 
za zamenjavo termostata v eni od pisarn. Realizacija je bila 93%. Stroške so si občine 
ustanoviteljice delile na tretjine, tudi pri tej sredstvih so občine ustanoviteljice upravičene do 
povrnitve sredstev iz državnega proračuna v višini 50 %. 

 

0400606 Investicije in investicijsko vzdrževanje  

V letu 2015 se je izvedel nakup prenosnega računalnika za obdelavo radarskih prekrškov na 
terenu in mobilnega telefona. V skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, 
Ig in Škofljica, so stroški navedene postavke pomenili tretjinski strošek vsake občine 
ustanoviteljice. Glede na plan je bila postavka realizirana 52%, stroški investiciji in 
investicijskega vzdrževanja niso predmet povrnitve sredstev iz državnega proračuna. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Z zagotovitvijo sredstev so bili zagotovljeni pogoji za kvalitetno in strokovno delovanje 
medobčinskega inšpektorata ter s tem posledično gospodarna in učinkovita poraba proračunskih 
sredstev. 

 



 

182 

043 SVETI VAŠKE SKUPNOSTI 

ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

703 043 SVETI VAŠKE SKUPNOSTI 34.944,85 34.944,85 6.393,93 18,30 18,30

704 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 34.944,85 34.944,85 6.393,93 18,30 18,30

705 0603 Dejavnost občinske uprave 34.944,85 34.944,85 6.393,93 18,30 18,30

706 06039001 Administracija občinske uprav e 34.944,85 34.944,85 6.393,93 18,30 18,30

707 2006000 SVS DOBRAVICA 3.390,72 3.390,72 116,23 3,43 3,43

708 402009 Izdatki za reprezentanco 1.807,52 1.807,52 0,00 0,00 0,00

709 402099 Drugi splošni material in storitve 1.583,20 1.583,20 116,23 7,34 7,34

710 2106000 SVS GOLO - SELNIK 923,94 923,94 56,01 6,06 6,06

711 402009 Izdatki za reprezentanco 622,93 622,93 0,00 0,00 0,00

712 402099 Drugi splošni material in storitve 301,01 301,01 56,01 18,61 18,61

713 2206000 SVS IŠKA LOKA 714,48 714,48 435,44 60,95 60,95

714 402009 Izdatki za reprezentanco 281,68 281,68 101,07 35,88 35,88

715 402099 Drugi splošni material in storitve 432,80 432,80 334,37 77,26 77,26

716 2306000 SVS IŠKA VAS 1.117,67 1.117,67 392,28 35,10 35,10

717 402009 Izdatki za reprezentanco 354,42 354,42 67,47 19,04 19,04

718 402099 Drugi splošni material in storitve 751,80 638,44 200,00 26,60 31,33

719 402206 Poštnina in kurirske storitve 11,45 11,45 11,45 100,00 100,00

720 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 113,36 113,36 0,00 100,00

721 2406000 SVS IŠKA 707,09 707,09 103,47 14,63 14,63

722 402009 Izdatki za reprezentanco 376,35 376,35 39,00 10,36 10,36

723 402099 Drugi splošni material in storitve 296,27 296,27 30,00 10,13 10,13

724 402206 Poštnina in kurirske storitve 3,74 3,74 3,74 100,00 100,00

725 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 30,73 30,73 30,73 100,00 100,00
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ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

726 2506000 SVS KOT 490,00 490,00 47,60 9,71 9,71

727 402009 Izdatki za reprezentanco 245,00 245,00 47,60 19,43 19,43

728 402099 Drugi splošni material in storitve 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00

729 2606000 SVS MATENA 1.084,28 1.084,28 1.084,27 100,00 100,00

730 402009 Izdatki za reprezentanco 443,09 35,16 35,16 7,94 100,00

731 402099 Drugi splošni material in storitve 561,19 1.049,12 1.049,11 186,94 100,00

732 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

733 2706000 SVS VISOKO - ROGATEC 757,66 757,66 98,08 12,95 12,95

734 402009 Izdatki za reprezentanco 451,64 451,64 33,44 7,40 7,40

735 402099 Drugi splošni material in storitve 300,95 300,95 59,57 19,79 19,79

736 402206 Poštnina in kurirske storitve 5,07 5,07 5,07 100,00 100,00

737 2806000 SVS SARSKO 1.647,20 1.647,20 129,57 7,87 7,87

738 402009 Izdatki za reprezentanco 319,87 319,87 129,57 40,51 40,51

739 402099 Drugi splošni material in storitve 1.327,33 1.327,33 0,00 0,00 0,00

740 2906000 SVS ŠKRILJE 953,75 953,75 479,37 50,26 50,26

741 402009 Izdatki za reprezentanco 277,92 277,92 0,00 0,00 0,00

742 402099 Drugi splošni material in storitve 675,83 675,83 479,37 70,93 70,93

743 3006000 SVS TOMIŠELJ 865,51 865,51 240,58 27,80 27,80

744 402009 Izdatki za reprezentanco 620,51 620,51 121,96 19,65 19,65

745 402099 Drugi splošni material in storitve 245,00 245,00 118,62 48,42 48,42

746 3106000 SVS VRBLJENE 1.001,84 1.001,84 665,94 66,47 66,47

747 402009 Izdatki za reprezentanco 137,11 137,11 110,17 80,35 80,35

748 402099 Drugi splošni material in storitve 379,83 379,83 70,87 18,66 18,66

749 420299 Nakup druge opreme in napeljav 484,90 484,90 484,90 100,00 100,00

750 3206000 SVS ZAPOTOK 512,20 512,20 0,00 0,00 0,00

751 402009 Izdatki za reprezentanco 266,65 266,65 0,00 0,00 0,00

752 402099 Drugi splošni material in storitve 245,55 245,55 0,00 0,00 0,00
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ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

753 3306000 SVS KREMENICA 3.332,64 3.332,64 163,70 4,91 4,91

754 402009 Izdatki za reprezentanco 560,78 560,78 163,70 29,19 29,19

755 402099 Drugi splošni material in storitve 2.771,86 2.771,86 0,00 0,00 0,00

756 3406000 SVS BREST 713,90 713,90 103,38 14,48 14,48

757 402009 Izdatki za reprezentanco 468,90 468,90 64,08 13,67 13,67

758 402099 Drugi splošni material in storitve 245,00 245,00 39,30 16,04 16,04

759 3506000 SVS GORNJI IG 1.668,53 1.668,53 97,60 5,85 5,85

760 402009 Izdatki za reprezentanco 775,74 775,74 0,00 0,00 0,00

761 402099 Drugi splošni material in storitve 892,79 892,79 97,60 10,93 10,93

762 3606000 SVS IG 828,24 828,24 217,23 26,23 26,23

763 402009 Izdatki za reprezentanco 583,24 583,24 0,00 0,00 0,00

764 402099 Drugi splošni material in storitve 245,00 245,00 217,23 88,67 88,67

765 3706000 SVS STRAHOMER 1.096,59 1.096,59 771,74 70,38 70,38

766 402009 Izdatki za reprezentanco 235,93 235,93 178,96 75,85 75,85

767 402099 Drugi splošni material in storitve 860,66 860,66 592,78 68,88 68,88

768 3806000 SVS STAJE 982,00 982,00 332,80 33,89 33,89

769 402009 Izdatki za reprezentanco 491,00 491,00 24,99 5,09 5,09

770 402099 Drugi splošni material in storitve 146,59 146,59 0,00 0,00 0,00

771 420299 Nakup druge opreme in napeljav 344,41 344,41 307,81 89,37 89,37

772 3906000 SVS PODGOZD 4.949,71 4.949,71 198,55 4,01 4,01

773 402009 Izdatki za reprezentanco 929,42 929,42 171,56 18,46 18,46

774 402099 Drugi splošni material in storitve 3.940,29 3.940,29 25,34 0,64 0,64

775 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 28,35 26,70 0,00 0,00 0,00

776 402206 Poštnina in kurirske storitve 1,65 3,30 1,65 100,00 50,00

777 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

778 4006000 SVS PODKRAJ 2.782,96 2.782,96 495,84 17,82 17,82

779 402009 Izdatki za reprezentanco 424,18 424,18 200,45 47,26 47,26

780 402099 Drugi splošni material in storitve 2.358,78 2.358,78 295,39 12,52 12,52
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ZAP. 

ŠT.
PU PK PP Konto Opis

Sprejeti 

proračun 2015

Veljavni 

proračun 2015

Realizacija 

2015

Indeks 

9:7

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

781 4106000 SVS SUŠA 2.713,50 2.713,50 164,25 6,05 6,05

782 402009 Izdatki za reprezentanco 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00

783 402099 Drugi splošni material in storitve 2.674,00 2.713,50 164,25 6,14 6,05

784 4206000 SVS DRAGA 1.710,44 1.710,44 0,00 0,00 0,00

785 402009 Izdatki za reprezentanco 738,94 738,94 0,00 0,00 0,00

786 402099 Drugi splošni material in storitve 971,50 971,50 0,00 0,00 0,00
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043 SVETI VAŠKE SKUPNOSTI        6.394 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  6.394 € 

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin oz. v naši občini za delovanje Svetov 
vaških skupnosti. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0603  Dejavnost občinske uprave 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 6.394 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Pri glavnem programu predstavlja občinska uprava administrativni del ožjega dela občine - 
vaške skupnosti, saj skrbi, da se porabljena sredstva iz te postavke namenijo razvoju 
posameznega kraja ter tudi ohranjanju pozitivnega učinka druženja. Občinska uprava skrbi za 
pravilne postopke pri teh nalogah, predstavniki vaških svetov pa sredstva gospodarno porabijo 
za kraj. 

Neporabljena sredstva iz leta 2015 se prenesejo v leto 2016. 

 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

06039001  Administracija občinske uprave 

 

06039001 Administracija občinske uprave 6.394 € 

Opis realizacije podprograma 

Z oblikovanimi vaškimi sveti se lažje urejajo skupne potrebe in interesi prebivalcev posamezne 
vasi, naselja  ali zaselka. Ker se vloži kandidatura za člana vaškega sveta na podlagi podpisov 
krajanov in ker je funkcija častna se predvideva, da izvoljeni/imenovani člani vaških svetov v 
svojem kraju uživajo določen ugled in zaupanje, da bodo stremeli k razvoju posamezne vaške 
skupnosti. V občini Ig je 15 vaških svetov, kateri lahko s svojimi predlogi in iniciativami močno 
prispevajo k razvoju posameznega dela občine.V okviru podprograma se zagotavljajo finančna 
sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi in druge dejavnosti v 
okviru delovanja občinske uprave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi        

Zakon o lokalnih volitvah           

Statut Občine Ig z dopolnili   
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Administracija občinske uprave 

Zakon o lokalni samoupravi 

Statut Občine Ig  

Poslovnik Občine Ig  

Zakon o javnih uslužbencih  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju   

Zakon o javnih financah  

Zakon o financiranju občin  

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mestDogovor o višini in načinu 
uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust Aneks h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti 

 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Naloge in aktivnosti usmerjene k dvigovanju kvalitete življenja posameznih vaških skupnostih 
dolgoročno predstavljajo uresničevanje osnovnih ciljev občine iz njene izvirne in prenesene 
pristojnosti. Dolgoročni cilji občine so med drugim, da kot dober gospodar v vseh vaških 
skupnostih upravlja z občinskim premoženjem, načrtuje prostorski razvoj in enotno načrtuje 
razvoj občine. Kazalci uspešnega delovanja in doseganja ciljev so med drugim enaka raven 
kvalitete življenja, ki je v pristojnosti občine, v vseh vaških skupnostih. 

 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni cilj posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje v razvojne programe občine. Cilj 
posameznega vaškega sveta na letni ravni je, da s predvidenimi finančnimi sredstvi iz 
proračuna, morebitnimi sponzorskimi sredstvi in svojo lastno udeležbo prispevajo ne samo k 
boljšemu izgledu svojega kraja, temveč tudi k dobri vaški razvitosti in aktivnostmi, ki vaščane 
povezujejo. Vsakoletne aktivnosti (čistilne akcije ter ostale delovne akcije) so lahko dober 
pokazatelj homogene vaške skupnosti, ki stremi k uresničevanju skupnih ciljev in hitrejše 
upoštevanje predlogov na ravni celotne občine. Administracija občinske upraveUspešna 
realizacija proračuna. 

 

2006000 SVS DOBRAVICA  116 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

SVS Dobravica je porabila sredstva za ureditev prostorov (beljenje, čiščenje, barvanje... za 
namene druženja vaščanov v višini 116,23 eur v prostorih gradiča Dobravica. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 
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2106000 SVS GOLO – SELNIK  56 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za obdarovanje otrok v mesecu decembra 2014 , račun je bil 
poravnan v višini 56 eur v letu 2015. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

2206000 SVS IŠKA LOKA  435 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico ob čistilni in delovni akciji 101,07 eur. 

402099 Sredstva so bila porabljena za popravilo rokometnih golov v Snežetki v višini 305 eur, 
ter nakup rožic in zemlje v višini 29,37 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

2306000 SVS IŠKA VAS  392 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Malica za čistilno akcijo v višini 67,47 eur 

402099 Nakup gabrov za zasaditev žive meje pred POŠ Iška vas,  - 200 eur, preostali strošek 
nakupa je bil realiziran s sredstvi staršev. 

402206 Sredstva so bila porabljena za razdelitev letakov za vabilo na čistilno v višini 11,45 eur. 

420299 Nakup stojala za kolesa na kočni avtobusni postaji v Iški vasi v višini 113,36 eur 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

2406000 SVS IŠKA  103 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni akciji, 39,00 

402099 opozorilni trak pred jezom, v znesku 30,00 

402206 raznašanje letakov za čistilno akcijo 3,74 
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402599 zavaroanje Matijevega nočnega pohoda 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

2506000 SVS KOT  48 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

SVS Kot je porabil sredstva za malico za čistilno akcijo  vvišini 47,60 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

2606000 SVS MATENA  1.084 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni 35,16 eur 

402099 ureditev stopnic v kulturno dvorano Matena nas PGD Matena v višini 1.049,11 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

2706000 SVS VISOKO - ROGATEC  98 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni akciji v višini 33,44 eur. 

402099 material za obdarovanje otrok in pisarniški material 59,57 eur 

402209 raznos letakov 5,07 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 
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2806000 SVS SARSKO  130 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni akciji in žegnanje 129,57 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

2906000 SVS ŠKRILJE  479 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402099 Sredstva so bila porabljena za nakup pleski stekla, za darila za obdarovanje in za 
material za ureditev vasi  v višini 479,37 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

3006000 SVS TOMIŠELJ  241 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 SVS Tomišelj je porabil sredstva za pogostitev ob srečanju vaščanov - 121,96 eur. 

402099 za ureditev vasi, beton in ostali drobni material v višini 118,62 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

3106000 SVS VRBLJENE  666 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni akciji in delovni akciji 110,17 eur 

402099 drobni material za namestitev igral 70,87 eur 

420299 nakup previsne gugalnice 484,90 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 
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3206000 SVS ZAPOTOK  0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

SVS ni porabil sredstev. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

3306000 SVS KREMENICA  164 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni akciji ter za žegnanje 163,70 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

3406000 SVS BREST  103 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni akciji 64,08 eur 

402099 nakup zemlje in rož za ureditev vasi 39,30 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

3506000 SVS GORNJI IG  98 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402099 SVS je delni prispeval k nakupu gabrčkov pred PŠ Iška vas, 97,60 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 
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3606000 SVS IG  217 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402099 Sredstva so bila porabljena za nakup rož za ureditev mostu čez Draščico in za nakup 
majic za pokal šefla 217,23 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

3706000 SVS STRAHOMER  772 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni in delovni akciji ob  ureditvi  vaškega 
jedra in igral, 178,96 

402099 Nakup materiala in tudi rož ter zemlje za ureditev vasi ter zelenic v vasi, 592,78 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

3806000 SVS STAJE  333 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni akciji 24,99 eur  

420299 nakup omarice za gasilsko opremo v višini 307,81 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

3906000 SVS PODGOZD  199 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico na čistilni akciji in srečanju vaščanov 171,56  eur. 

402099 nakup materiala za ureditev središča vasi, 25,34 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 
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4006000 SVS PODKRAJ  496 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402009 Sredstva so bila porabljena za malico ob čistilni in za srečanje vaščanov 200,45 eur 

402099  nakup rož za ureditev kraja in lipe, ki so jo zasadili, 295,39 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 

 

4106000 SVS SUŠA  164 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402099 SVS Suša je porabila sredstva za dezinfekcijo vodovodnega sistema Suša, 164,25 eur. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

 

4206000 SVS DRAGA  0 € 

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke 

SVS ni porabila sredstev. 

 

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
načrta razvojnih programov 

Izhodišče posameznega vaškega sveta je aktivno vključevanje vaščanov v razvojne programe 
občine in skrb za razvoj in povezovanje svojega kraja. 
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3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PU
PPP/GP

R/PPR
PROJ. VIR Opis NRP do 2015

Veljav ni 

proračun 

2015

Realizacija 

2015
NRP 2016 NRP 2017 NRP 2018 NRP po 2018 SKUPAJ

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15

005 REŽIJSKI OBRAT 4.932,96 40.370,25 23.850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 45.303,21

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.932,96 2.270,00 1.998,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.202,96

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin4.932,96 2.270,00 1.998,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.202,96

06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.932,96 2.270,00 1.998,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.202,96

OB037-11-066 OPREMA in INV.VZDRŽEVANJE - REŽIJSKI OBRAT 4.932,96 2.270,00 1.998,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.202,96

PV00 Lastna sredstva 4.932,96 2.270,00 1.998,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.202,96

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST0,00 38.100,25 21.852,09 0,00 0,00 0,00 0,00 38.100,25

1603 Komunalna dejavnost 0,00 38.100,25 21.852,09 0,00 0,00 0,00 0,00 38.100,25

16039001 Oskrba z vodo 0,00 30.000,00 16.528,88 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

OB037-11-068 HIDROPOSTAJA GOLEC IN KUREŠČEK 0,00 15.000,00 5.835,52 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 10.601,72 1.437,24 0,00 0,00 0,00 0,00 10.601,72

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 4.398,28 4.398,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4.398,28

OB037-15-006 OBNOVA VODOVODA ŠKURHOVA ULICA 0,00 15.000,00 10.693,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

OV08 Vzdrževalnina - RO 0,00 15.000,00 10.693,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0,00 8.100,25 5.323,21 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,25

OB037-14-001 NAKUP OPREME IN INVENSTICIJSKO VZDR. - POKOPALIŠČE IG 0,00 8.100,25 5.323,21 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,25

PV00 Lastna sredstva 0,00 8.100,25 5.323,21 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,25

010 OBČINSKA UPRAVA 3.227.696,71 1.411.648,90 1.121.587,30 563.585,07 218.335,30 74.940,00 0,00 5.496.205,98

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE3.799,22 41.940,83 11.536,11 0,00 0,00 0,00 0,00 45.740,05

0403 Druge skupne administrativne službe 3.799,22 41.940,83 11.536,11 0,00 0,00 0,00 0,00 45.740,05

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.799,22 41.940,83 11.536,11 0,00 0,00 0,00 0,00 45.740,05  
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PROJ. VIR Opis NRP do 2015

Veljav ni 

proračun 

2015

Realizacija 

2015
NRP 2016 NRP 2017 NRP 2018 NRP po 2018 SKUPAJ

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15  
OB037-12-014 OBNOVA DOM ZAPOTOK 3.370,22 37.940,83 9.371,16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.311,05

PV00 Lastna sredstva 3.370,22 37.940,83 9.371,16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.311,05

OB037-13-016 NAKUP OPREME - CENTER IG 429,00 4.000,00 2.164,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.429,00

PV00 Lastna sredstva 429,00 4.000,00 2.164,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.429,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.189,29 33.794,68 21.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.983,97

0603 Dejavnost občinske uprave 29.189,29 33.794,68 21.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.983,97

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav29.189,29 33.794,68 21.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.983,97

OB037-11-031 UPRAVA-NAKUP OPREME 29.189,29 33.794,68 21.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.983,97

PV00 Lastna sredstva 29.189,29 33.794,68 21.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.983,97

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 213.978,78 181.228,69 168.390,91 137.145,00 72.791,00 74.940,00 0,00 680.083,47

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 213.978,78 181.228,69 168.390,91 137.145,00 72.791,00 74.940,00 0,00 680.083,47

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 20.092,78 7.076,69 7.050,91 0,00 0,00 0,00 0,00 27.169,47

OB037-11-033 CIVILNA ZAŠČITA OPREMA 20.092,78 7.076,69 7.050,91 0,00 0,00 0,00 0,00 27.169,47

PV00 Lastna sredstva 20.092,78 7.076,69 7.050,91 0,00 0,00 0,00 0,00 27.169,47

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 193.886,00 174.152,00 161.340,00 137.145,00 72.791,00 74.940,00 0,00 652.914,00

OB037-12-012 INVESTICIJSKI TRANSFERI GASILSKI ZVEZI 193.886,00 174.152,00 161.340,00 137.145,00 72.791,00 74.940,00 0,00 652.914,00

PV00 Lastna sredstva 166.911,00 148.112,00 148.300,00 122.500,00 58.000,00 60.000,00 0,00 555.523,00

PV04 Takse 26.975,00 26.040,00 13.040,00 14.645,00 14.791,00 14.940,00 0,00 97.391,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE550.948,82 255.382,67 235.478,97 40.000,00 64.544,30 0,00 0,00 910.875,79

1302 Cestni promet in infrastruktura 550.948,82 255.382,67 235.478,97 40.000,00 64.544,30 0,00 0,00 910.875,79

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 339.722,36 178.479,84 164.944,69 40.000,00 64.544,30 0,00 0,00 622.746,50

OB037-11-026 VODOVOD IN KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 183.610,27 7.050,04 7.050,04 0,00 0,00 0,00 0,00 190.660,31

PV00 Lastna sredstva 183.610,27 7.050,04 7.050,04 0,00 0,00 0,00 0,00 190.660,31

OB037-13-009 SANACIJA VODOVODA BREST,MATENA,TOMIŠELJ IN REKONSTRUKCIJA JR VRBLJENE124.796,89 40.006,17 39.736,41 0,00 0,00 0,00 0,00 164.803,06

PV00 Lastna sredstva 124.796,89 40.006,17 39.736,41 0,00 0,00 0,00 0,00 164.803,06  
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PROJ. VIR Opis NRP do 2015

Veljav ni 

proračun 

2015

Realizacija 

2015
NRP 2016 NRP 2017 NRP 2018 NRP po 2018 SKUPAJ

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15  
OB037-13-010 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO 31.315,20 50.650,65 40.399,54 0,00 64.544,30 0,00 0,00 146.510,15

PV00 Lastna sredstva 31.315,20 27.792,43 19.394,65 0,00 64.544,30 0,00 0,00 123.651,93

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 22.858,22 21.004,89 0,00 0,00 0,00 0,00 22.858,22

OB037-14-005 IZGRADNJA AVTOBUSNEGA  POSTAJALIŠČA KOT 0,00 3.843,00 3.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.843,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 3.843,00 3.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.843,00

OB037-15-002 CESTE INVESTICIJE 0,00 75.099,98 73.915,70 40.000,00 0,00 0,00 0,00 115.099,98

PV00 Lastna sredstva 0,00 75.099,98 73.915,70 40.000,00 0,00 0,00 0,00 115.099,98

OB037-15-011 BARJANSKA CESTA 0,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00

13029003 Urejanje cestnega prometa 168.709,16 34.139,28 27.853,87 0,00 0,00 0,00 0,00 202.848,44

OB037-11-072 UREDITEV OKOLICE CENTRA IG 165.698,42 14.139,28 13.613,86 0,00 0,00 0,00 0,00 179.837,70

PV00 Lastna sredstva 84.461,04 14.139,28 7.225,02 0,00 0,00 0,00 0,00 98.600,32

PV02 Evropska sredstva 81.237,38 0,00 6.388,84 0,00 0,00 0,00 0,00 81.237,38

OB037-12-013 POSTAVITEV PLATOJEV NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH 3.010,74 20.000,00 14.240,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.010,74

PV00 Lastna sredstva 3.010,74 20.000,00 14.240,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.010,74

13029004 Cestna razsvetljava 42.517,30 42.763,55 42.680,41 0,00 0,00 0,00 0,00 85.280,85

OB037-13-009 SANACIJA VODOVODA BREST,MATENA,TOMIŠELJ IN REKONSTRUKCIJA JR VRBLJENE42.517,30 3.563,55 3.563,55 0,00 0,00 0,00 0,00 46.080,85

PV00 Lastna sredstva 26.600,46 3.563,55 3.563,55 0,00 0,00 0,00 0,00 30.164,01

PV02 Evropska sredstva 15.916,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.916,84

OB037-15-003 NOVOGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE IŠKA STRAHOMER 0,00 39.200,00 39.116,86 0,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 39.200,00 39.116,86 0,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.324.995,00 420.059,96 279.060,00 183.000,00 81.000,00 0,00 0,00 2.009.054,96

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.324.995,00 420.059,96 279.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.054,96

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.324.995,00 420.059,96 279.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.054,96

OB037-11-026 VODOVOD IN KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 1.314.037,14 155.544,96 153.968,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469.582,10

PV00 Lastna sredstva 1.199.399,14 155.544,96 153.968,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354.944,10  
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PV01 Transfer iz državnega proračuna 114.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.638,00

PV04 Takse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OB037-14-008 OBNOVA KANALIZACIJE V OBČINI 10.957,86 51.825,00 37.091,31 0,00 0,00 0,00 0,00 62.782,86

PV Proračunski viri 0,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00

PV00 Lastna sredstva 10.957,86 2.000,00 1.674,45 0,00 0,00 0,00 0,00 12.957,86

PV04 Takse 0,00 36.525,00 35.416,86 0,00 0,00 0,00 0,00 36.525,00

OB037-15-009 GRADNJA KANALIZACIJE RAKOVNIŠKA ULICA, IG 0,00 35.630,00 35.614,30 0,00 0,00 0,00 0,00 35.630,00

PV04 Takse 0,00 35.630,00 35.614,30 0,00 0,00 0,00 0,00 35.630,00

OB037-15-010 KANALIZACIJA IŠKA VAS 0,00 177.060,00 52.386,36 0,00 0,00 0,00 0,00 177.060,00

PV04 Takse 0,00 177.060,00 52.386,36 0,00 0,00 0,00 0,00 177.060,00

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0,00 0,00 0,00 183.000,00 81.000,00 0,00 0,00 264.000,00

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0,00 0,00 0,00 183.000,00 81.000,00 0,00 0,00 264.000,00

OB037-15-005 PROTIPOPLAVNI NASIPI PODKRAJ, BREST, IŠKA VAS, MALA VAS0,00 0,00 0,00 183.000,00 81.000,00 0,00 0,00 264.000,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 0,00 0,00 183.000,00 81.000,00 0,00 0,00 264.000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST985.602,74 128.978,80 96.618,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.581,54

1603 Komunalna dejavnost 985.602,74 128.978,80 96.618,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.581,54

16039001 Oskrba z vodo 985.602,74 128.978,80 96.618,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.581,54

OB037-11-026 VODOVOD IN KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 548.708,25 3.000,00 1.262,02 0,00 0,00 0,00 0,00 551.708,25

OV08 Vzdrževalnina - RO 126.942,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.942,84

PV00 Lastna sredstva 5.874,25 3.000,00 1.262,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.874,25

PV01 Transfer iz državnega proračuna 415.891,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.891,16

OB037-11-068 HIDROPOSTAJA GOLEC IN KUREŠČEK 60.133,51 32.400,00 25.959,45 0,00 0,00 0,00 0,00 92.533,51

PV00 Lastna sredstva 60.133,51 12.212,50 5.771,95 0,00 0,00 0,00 0,00 72.346,01

PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 20.187,50 20.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20.187,50  
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OB037-13-009 SANACIJA VODOVODA BREST,MATENA,TOMIŠELJ IN REKONSTRUKCIJA JR VRBLJENE376.760,98 40.547,60 40.279,60 0,00 0,00 0,00 0,00 417.308,58

PV00 Lastna sredstva 165.351,17 40.547,60 40.279,60 0,00 0,00 0,00 0,00 205.898,77

PV02 Evropska sredstva 211.409,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.409,81

OB037-14-007 OBNOVA VODOVODOV V OBČINI 0,00 26.373,20 14.997,09 0,00 0,00 0,00 0,00 26.373,20

PV00 Lastna sredstva 0,00 26.373,20 14.997,09 0,00 0,00 0,00 0,00 26.373,20

OB037-15-006 OBNOVA VODOVODA ŠKURHOVA ULICA 0,00 26.658,00 14.120,68 0,00 0,00 0,00 0,00 26.658,00

PV00 Lastna sredstva 0,00 26.658,00 14.120,68 0,00 0,00 0,00 0,00 26.658,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.184,80 19.644,45 19.600,53 0,00 0,00 0,00 0,00 28.829,25

1803 Programi v kulturi 9.184,80 19.644,45 19.600,53 0,00 0,00 0,00 0,00 28.829,25

18039005 Drugi programi v kulturi 9.184,80 19.644,45 19.600,53 0,00 0,00 0,00 0,00 28.829,25

OB037-11-041 DVORANA GOLO 9.184,80 19.644,45 19.600,53 0,00 0,00 0,00 0,00 28.829,25

PV00 Lastna sredstva 9.184,80 19.644,45 19.600,53 0,00 0,00 0,00 0,00 28.829,25

19 IZOBRAŽEVANJE 109.998,06 330.618,82 289.330,94 203.440,07 0,00 0,00 0,00 644.056,95

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 10.258,34 12.986,42 12.953,47 0,00 0,00 0,00 0,00 23.244,76

19029001 Vrtci 10.258,34 12.986,42 12.953,47 0,00 0,00 0,00 0,00 23.244,76

OB037-12-009 OPREMA VRTEC IG 10.258,34 12.986,42 12.953,47 0,00 0,00 0,00 0,00 23.244,76

PV00 Lastna sredstva 10.258,34 12.986,42 12.953,47 0,00 0,00 0,00 0,00 23.244,76

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 99.739,72 317.632,40 276.377,47 203.440,07 0,00 0,00 0,00 620.812,19

19039001 Osnovno šolstvo 99.739,72 317.632,40 276.377,47 203.440,07 0,00 0,00 0,00 620.812,19

OB037-12-010 OPREMA OŠ IG, ŠPORTNA DVORANA 99.739,72 105.420,00 101.641,98 0,00 0,00 0,00 0,00 205.159,72

PV00 Lastna sredstva 99.739,72 105.420,00 101.641,98 0,00 0,00 0,00 0,00 205.159,72

OB037-15-001 ENERGETSKA SANACIJA IN GRADNJA DODATNIH PROSTOROV OŠ IG0,00 44.482,45 6.846,26 0,00 0,00 0,00 0,00 44.482,45

PV00 Lastna sredstva 0,00 44.482,45 6.846,26 0,00 0,00 0,00 0,00 44.482,45

OB037-15-008 PŠ TOMIŠELJ - ADAPTACIJA IN REKONSTRUKCIJA 0,00 167.729,95 167.889,23 203.440,07 0,00 0,00 0,00 371.170,02

PV00 Lastna sredstva 0,00 167.729,95 167.889,23 203.440,07 0,00 0,00 0,00 371.170,02  
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SKUPAJ 3.232.629,67 1.452.019,15 1.145.437,81 563.585,07 218.335,30 74.940,00 0,00 5.541.509,19

Lastna sredstva 2.239.618,64 1.114.320,15 946.307,42 548.940,07 203.544,30 60.000,00 0,00 4.166.423,16

Transfer iz državnega proračuna 530.529,16 47.444,00 45.590,67 0,00 0,00 0,00 0,00 577.973,16

Evropska sredstva 308.564,03 0,00 6.388,84 0,00 0,00 0,00 0,00 308.564,03

Takse 26.975,00 275.255,00 136.457,52 14.645,00 14.791,00 14.940,00 0,00 346.606,00

Vzdrževalnina - RO 126.942,84 15.000,00 10.693,36 0,00 0,00 0,00 0,00 141.942,84

SKUPAJ 3.232.629,67 1.452.019,15 1.145.437,81 563.585,07 218.335,30 74.940,00 0,00 5.541.509,19  
 

 



 

200 

OB037-11-066 OPREMA in INV.VZDRŽEVANJE - REŽIJSKI OBRAT 1.998 € 

Namen in cilj projekta 

Namen:  

Nakup opreme za opravljanje dela (iskanje napak s pomočjo vrtanja z vibracijskih vrtalnim 
vijačnikom, iskanje cestih kap, ventilov, ureditev okolice objektov kanalizacije in vodovoda). 

 

Cilj:  

- vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje vodovodnega sistema 

- hitrejše iskanje napak in s tem zmanjšanje vodnih izgub 

- zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Načrtovano: 

Konto 420299   

Motorna kosa - nitkarica 620 

Detektor kovin  1200 

Vibracijski vrtal.vijačnik 450 

Skupaj 2.270 eur z ddv (1.860,66 eur brez ddv) 

 

Konto 402108 

2 x GSM aparat 

 

Doseženo: 

Konto 420299   

Nabavljena je bila naslednja oprema: 

Motorna kosa - nitkarica 591,67 eur (484,98 eur brez ddv) 

Detektor kovin  1.171,20 eur, (960 eur brez ddv) 

Vibracijski vrtal.vijačnik 439,20 eur (360 eur brez ddv) 

Skupaj 2.202,07 eur (1.804,98 eur brez ddv) 

 

Konto 402108 

Kupljena sta bila dva GSM aparata (193,44 eur brez ddv za dva aparata) za omogočanje 
spremljanja telemetrijskega nadzora na vodovodovdnimi in kanalizacijskimi objekti. Eden za 
novo zaposlenega vzdrževalca, eden za vodjo režijskega obrata, ker je bil obstoječi dotrajan 
(nezmožnost polnjenja) 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.165 € 
0403 Druge skupne administrativne službe 2.165 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.165 € 

 

OB037-13-016 NAKUP OPREME - CENTER IG 2.165 € 

Namen in cilj projekta 

 

Nakup ročnega pometalnega stroja za lažje čiščenje vzdrževalca po okolici Centra Ig in okolici 
Občine Ig in ostalih javnih površin. 

Nakup visokotlačnega čistilca za potrebe čiščenja površin, za katera skrbi vzdrževalec Občine Ig 

 

Cilj, ki ga dosežemo z nabavo obeh strojev, je lažje, hitreje oziroma optimalno čiščenje površin 
za katera skrbi vzdrževalec Občine Ig 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

 

Načrtovano: 

konto 420230  -  ročni pometalni stroj, pralec površin  1.500,00 eur 

konto 420299  -  hladnovodni visokotlačni aparat        2.500,00 eur 

 

Doseženo: 

konto 420230  - nabavljen ročni pometalni stroj, pralec  796,42 eur z ddv 

konto 420299 - hladnovodni visokotlačni aparat            1.368,53 eur z ddv 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.571 € 
0603 Dejavnost občinske uprave 21.571 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 21.571 € 

 

OB037-11-031 UPRAVA-NAKUP OPREME 21.571 € 

Namen in cilj projekta 

Namen in cilje je nemoteno in učinkovito delovanje občinske uprave. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Skladno z veljavnim načrtom nabav in gradenj, smo v letu 2015 kupili službeno vozilo DACIA 
DOKKER 1,5 DCI/75 KM LAUREATE.   

Kupili smo tri nove pisarniške stole.  
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Zaradi potreb po zmogljivejših računalnikih smo kupili tri nove računalnike in štiri ekrane. Za 
potrebe občinske uprave smo kupili namizne kalkulatorje.  

Kupljen je bil mobilni telefon.  

V čajni kuhinji se je pokvaril hladilnik in smo kupili novega. Sredstva smo zagotovili s 
prerazporeditvijo znotraj PP iz konta 420299 na konto 420223.  

Za izvajanje del vzdrževalca smo kupili motorne škarje in klešče, sredstva smo prerazporedili iz 
konta 420101 na 420230 v višini 415,63, ker za ta namen nismo planirali sredstev.  

Za potrebe arhiva so bili dokupljeni regali.  

Na občinskem objektu smo uredili vetrolov, kupljena so bila steklena vrata. Predhodno smo 
morali izvesti zidarska dela. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 168.391 € 
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 168.391 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.051 € 

 

OB037-11-033 CIVILNA ZAŠČITA OPREMA 7.051 € 

Namen in cilj projekta 

Kupljena je bila oprema oz. inventar za CZ je izboljšanje delovanja enot CZ ter učinkovito 
preventivno delovanje. Naš cilj je delno dosežen za boljše stanje pripravljenosti enot CZ v 
primeru naravnih nesreč. Cilj projekta je izboljšati varnost članov štaba CZ in gasilcev pri 
reševanju v naravnih in drugih nesrečah. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Realizacija je bila v letu 2015 skladna s finančnimi zmožnosti občine. Stanje projekta: boljše 
stanje pripravljenosti enot CZ v primeru naravnih nesreč. 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 161.340 € 

 

OB037-12-012 INVESTICIJSKI TRANSFERI GASILSKI ZVEZI 161.340 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva s postavke Gasilci so namenjena investicijam skladno s potrjenim načrtom nabave 
gasilske opreme na občnem zboru Gasilske zveze Ig. Načrt je nato posredovan na občino in je 
priloga pogodbe o sofinanciranju javne gasilske službe v naši občini. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Skladno z načrtom nakupa investicij se vsakoletno izboljšuje stanje opreme in opremljenost 
gasilskih enot oz. se vzdržuje potrebno stanje. 

 

 

 



 

203 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 202.828 € 
1302 Cestni promet in infrastruktura 202.828 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 150.097 € 

 

OB037-12-013 POSTAVITEV PLATOJEV NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH 14.240 € 

Namen in cilj projekta 

Občina Ig je pristopila k postavitvi avtobusnih postajališč na območju Občine Ig. Prvotno se bo 
zgradilo postajališča za mestni promet, Ig, Iška vas. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Na Igu pri Petrolu, tako v smeri Iga ter Ljubljani, sta se postavila platoja ter avtobusne 
postajališča (hišice). Prav tako se je postavilo tako postajališče v Iški vasi pri Gasilskem domu, v 
smeri Ljubljane. Odločitev Občine Ig je, da bodo vsa avtobusna postajališča po občini enotna. 

 

OB037-13-010 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO 40.400 € 

Namen in cilj projekta 

Sredstva na postavki se namenijo za izdelavo izvedbenega akta - Podrobnejša merila in pogoji 
za območje Ig 08-2/PP (v nadaljevanju PMP), ki se nahaja v neposredni bližini KIG-a na Igu. V 
PMP se opredeljuje način izgradnje komunalne infrastrukture, dostopne ceste ter nazadnje 
samo gradnjo objektov znotraj obravnavanega območja in so podlaga za pridobitev gradbenega 
dovoljenja na Upravni enoti.  

V zaključni fazi žal nismo pridobili soglasja vseh lastnikov zemljišč za dostopno cesto, zato je v 
teku preveritev in določitev nove lokacije za dostopno cesto. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Urejena gradbena parcela za bodočega investitorja ZRC SAZU, ki bo izvedel investicijo- gradnja 
skladiščnega objekta z depojem za arheološke izkopanine. 

 

OB037-14-005 IZGRADNJA AVTOBUSNEGA  POSTAJALIŠČA KOT 3.843 € 

Namen in cilj projekta 

Občina Ig namerava zgraditi postajališče mestnega prometa ter urediti cestni priključek 
občoinske ceste na regionalne cesto. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Izdelala se je projektna dokumentacija, katero pa je potrebno dati v recenzijo. Po pregledu 
recenzijske komisije bo občina Ig pristopila k realizaciji (pogoj je uspešna prodaja občinskih 
kmetijskih zemljišč). 
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OB037-15-002 CESTE INVESTICIJE 91.615 € 

Namen in cilj projekta 

Cilj Občine Ig je zagotoviti prometno varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjšati stroške 
vzdrževanja makadamskih poti v naseljih. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Občina Ig je zgradila hodnik za pešce ob regionalni cesti, na odseku od Mercatorja do krožišča 
Studenec. Prav tako je rekonstruirala Škurhovo ulico, katera je bila v makadamskem stanju. Ob 
rekonstrukciji se je dogradilo tuti omrežje javne razvetljave. 

 

Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo občinskih cest, Ig Škurhova, Ig 
Grmada, Ig V ptičji gaj, Škrilje Ledine. 

 

OB037-15-011 BARJANSKA CESTA 0 € 

Namen in cilj projekta 

Občina Ig namerava celovito rekonstruirati Barjansko ulico na Igu. Po zaključitvi vseh 
zemljiškoknjižnih stanj bo občina pristopla k sami gradnji. Predhodno mora občina izdelati 
projektno dokumentacijo. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2016 bo občina izdelala projektno dokumentacijo ter uredila vsa zemljiškoknjižna stanja. 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 13.614 € 

 

OB037-11-072 UREDITEV OKOLICE CENTRA IG 13.614 € 

Namen in cilj projekta 

Občina Ig se je prijavila na Javni razpis »Parkiraj in pelji se« v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete 
»Cestna in pomorska infrastruktura- področje javnega potniškega prometa«. Razpis je 
vključeval samo ureditev in izgradnjo parkirišč zato smo PP Ureditev okolice centra Ig - 1213009 
razdelili na proračunsko postavko 1413002 - ureditev okolice centra Ig brez P+R in 1413001 - 
"parkiraj in pelji se". 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Projektantsko podjetje je izdelalo projektno dokumentacijo PGD . V avgustu je bila vložena 
vloge za gradbeno dovoljenje na Upravno enoto. Uspešno smo se prijavili na Javni razpis 
»Parkiraj in pelji se« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura- 
področje javnega potniškega prometa« in z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor podpisali 
pogodbo o sofinanciranju operacije "P+R parkirišče v sklopu ureditve območja centra naselja Ig 
v višini 162.346,52 €. 
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Realizacija bo omogočila uporabnikom parkirati in se za "parkirnino" peljati z avtobusom ter v 
roku 90 min koristiti vse linije LPP-ja. Istočasno pa bo parkirišče urejeno za uporabnike 
bližnjega zdravstvenega centra in drugih dejanosti v "Centru Ig". 

 

13029004 Cestna razsvetljava 39.117 € 

 

OB037-15-003 NOVOGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE IŠKA STRAHOMER 39.117 € 

Namen in cilj projekta 

Namen je zagotoviti prometno varnost udeležencev v prometu. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Občina Ig je dogradila omrežje javne razsveltjave na območju naselja Iška (desni breg ter ulce). 
V ta namen se je postavilo  skupno 24 novih drogov ter svetilka.  

Prav tako se je dogradilo omrežje v Strahomerju ob gradnji komunalne infrastrukture (vodovod, 
cesta). 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 287.372 € 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 287.372 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 287.372 € 

 

OB037-11-026 VODOVOD IN KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 162.280 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: Sanacija vodovodnega omrežja v naselju Matena in Iška loka, izgradnja 
kanalizacijskega omrežja v naselju Matena (del omrežja je že zgrajen in priključen na ČN 
Matena) in Iška Loka ter priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje 

 

Cilji investicije so: 

Vodovod: hidravlična izboljšava vodovodnega sistema (zagotovitev ustrezne infrastrukture za 
oskrbo s pitno vodo), boljša in varnejša oskrba s pitno vodo. 

 

Kanalizacija: zmanjšanje emisij v vode iz komunlanih virov onesnaženja, izboljšanje 
učinkačiščenja, varovanje in zaščita vodovrastvenega omočja, sanacija virov osnesnaževanja iz 
naselij, postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čkščenja odpadnih voda na podeželskem 
prostoru, izbojšana kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšana kakovost pitne vode, 
izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšani življenjski pogoji prebivalstva, 
izbojlšano zdravstveno stanje prebivalcev na obravnavanem območju, zmanjšani pritiski na 
naravno okolje, izbojšanje pogojev za učinkovito ohranitv biotske raznovrstnosti v regiji, 
zagotovitev varnega obratovanja sistema (vodni viri zaščiteni).Pločnik: varnost udeležencev v 
cestnem prometu 
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Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2008 je bilo zaradi veljavnosti gradbenega dovoljenja za vodovod Matena, Iška Loka 
zgrajenega/obnovljenega cca 130 m vodovoda.  V letu 2011 je bil izdelan DIIP in IP za gradnjo 
vodovoda in kanalizacija Matena – Iška Loka .  Zaradi zamenjave materialov vgrajenega 
vodovoda je bila potrebna novelacija projekta za vodovod. Projektantsko podjetje je noveliralo 
projekt za kanalizacijo, vložena je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.Na podlagi 
javnega naročila je bil izbran izvajalec KPL d.d.. Vrednost pogodbenih del je 1.852.863,44 eur 
za kanalizacijo in 675.973,49 eur za vodovod. Z deli je izvajalec pričel v začetku septembra. Vrši 
se strokovni nadzor nad gradnjo.Skladno s pogodbo o sofinanciranju projekta s strani SVLR je 
bil že poslan zahtevek za nakazilo sredstev za vodovod v višini 206.838 eur (gradnja in nadzor) 
za leto 2011. Sredstva s strani SVLR so bila nakazana. Projektantsko podjetje je noveliralo 
projekt za kanalizacijo, v letu 2011 je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. Na zahtevo Elektra (soglasodajalec) je bilo potrebno 
naknadno izdelati projekt NN dovoda za črpališče Č1 in črpališče Č2. Pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja za kanalizacijo je bilo potrebno skleniti tri služnostne pogodbe z lastniki 
zemljišč po katerih bo potekala trasa. Pri tem so nastali stroški notarskih storitev. Skladno z 
izdanim kulturnovarstvenim soglasjem na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (11.1.2012) je potrebno 
zagotoviti sredstva za arheološke raziskave, ki morajo potekati v obliki arheoloških raziskav ob 
gradnji s stalno prisotnostjo arheološke ekipe ob zemeljskih delih. Zaradi preprojektiranja 
kanalizacije v začetku naselja Iška Loka (pri črpališču) zaradi velike globine in s tem posledično 
vdorom vode (ob nizki podtalnici) je bilo potrebno preprojektirati tudi del sekundarja. V letu 
2012 so se nadaljevala dela izgradnje kanalizacije v naselju Matena in Iška Loka. Od 
načrtovanih 711.135,75 eur je bilo porabljenih 707.826,41 eur. Izvedla pa se je tudi sanacija 
obstoječega kanala zaradi neprehodnosti in lomov  (49.043,33 eur) ter izgradnja dodatnega 
kanala v Mateni (do hišne št. Matena 71, v višini 28.366,49 eur). V projektu kanala ni bilo 
obdelanega. Izkope so spremljali arheologi skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Vsa sredstva so znotraj projekta  (vodovod, kanalizacija) in ne presegajo vrednosti 
podpisane pogodbe z izvajalcem za obnovo vodovoda in izgradnjo kanalizacije, kar je razvidno 
iz noveliranega investicijskega programa. Na kanalih  so se zmanjšala sredstva zaradi izgradnje 
tlačnega voda saj bo del sredstev za asfaltiranje prispeval investitor tlačnega voda, investitor 
plinovoda ter telekomunikacij. Manj del je tudi zaradi dviga kanala, kar posledično pomeni manj 
izkopa in zasipa. V Iški Loki se je nasipalo z materialom iz Matene, ki je bil pobran pred 
asfaltiranjem ceste. Prav tako je pri obnovi vodovodov prišlo do zmanjšanja sredstev saj je bilo 
ugotovljeno, da so projektantski popisi preobsežni predvsem v količinah.  V letu 2012 se je 
poskrbelo tudi za varnost udeležencev v prometu in sicer z izgradnjo pločnika v Mateni. S strani 
SVLR smo dne 3.9.2012 prejeli sklep o spremembi zneska sofinanciranja investicijskega projekta 
za leto 2012 (Vodovod in kanalizacija Matena – Iška Loka) in sicer iz 206.838 eur na 199.571 
eur. Na podlagi znižanja zneska in sprememb (več in manj dela, ter dodatna dela) je bilo 
potrebno popraviti Investicijski program (IP), ki je bil potrjen na Občinskem svetu. Usklajen je 
bil tudi NRP.Na SVLR je bil poslan zahtevek za nakazilo sredstev (gradnjo vodovoda, nadzor, del 
izgradnje kanalizacije, vse brez DDV) v višini 199.571 eur. 

 

Skladno z 11. členom pogodbe si kot naročnik zadržujemo plačilo situacij v višini 10%, dokler 
izvajalec ne dostavi bančne garancije za odpavo napak v garancijskem roku. Realizacija je zato 
manjša. Plačilo ni zadržano le pri situacijah, ki so poslane z zahtevkom za črpanje sredstev 
SVLR (v celoti vodovod in ena situacija kanalizacija).  

 

Z nadaljevanjem del v letu 2013 na kanalizaciji Matena, Iška Loka je izvajalec pričel pozno 
zaradi dolge zime. Izveden je bil kanal AI-4, AI-5, nadaljevanje kanala AI in AI-3-1 in AI-3-
2.Začelo se je s pripravami za izgradnjo črpališča 1 v Mateni. Črpališče je bilo v letu 2013 
zgrajeno. Nad deli se je izvajal strokovni nadzor, koordinacija iz varstva pri delu ter arheološko 
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spremljanje.  Na vodovodu so bili obnovljeni kraki odsek VII, VIII in I. Nad deli se je izvajal 
strokovni nadzor. Izveden je bil tudi pločnik v križišču Matena proti Iški Loki ter skozi Iško Loko. 
Rekonstruiralo in dogradilo se je omrežje javne razsvetljave v Iški Loki. 

V letu 2013 je bil z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (SVLR) podpisan dodatek 
št. 2 zaradi sofinanciranja projekta v višini 26.761,22 eur (ostala oddobrena sredstva so se 
črpala na projektu komunale po Cesti na Kurešček). Vložen je bil zahtevek, ki je bil odobren. 

 

Zastavljen cilj: izgradnja kanalizacije v dolžini 3396 m 

Doseženo: izgradnja kanalizacije v dolžini 2969,97 m (nadaljevanje in končanje del v letu 2014) 

Zastavljen cilj: obnova vodovoda v dolžini 4302 m  

Doseženo: obnova vodovoda v dolžini 4302 m 

Zastavljen cilj: izgradnja pločnika v dolžini 1342 m in širini 1,5 m 

Doseženo: izgradnja pločnika v dolžini 1348 m in povprečni širini 1,3 m 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2014 

Do konca meseca junija 2014 so bila zaključena vsa gradbena dela na projektu obnova 
vodovoda in izgradnja kanalizacije. 

Izvajalci  so pripravljali dokumentacijo za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Nad deli se je izvajal strokovni nadzor, koordinacija iz varstva pri delu ter arheološko 
spremljanje. 

 

Končna situacija še ni bila izdana v letu 2014. Dokumentacija za tehnični pregled je bila v celoti 
dostavljena (in popolna) v letu 2015.  

 

Na podlagi sklenjenega aneksa za črpanje sredstev po 21. in 23. členu ZFO je bil vložen 
zahtevek v višini 98.174 eur, ki je bil oddobren in sredstva so bila nakazana. 

 

Zastavljen cilj: 

- izgradnja kanalizacije 3396, kanalizacijska črpališča, priprava dokumentacije za tehničnih 
prevzem 

- obnova vodovoda v dolžini 4302 m in obnova vodovodnih priključkov 

- izgradnja pločnika v dolžini 1342 m in širini 1,5 m 

Doseženo: 

- izgradnja kanalizacije - končanje del v dolžini 3199 m, kanalizacijska črpališča, priprava 
dokumentacije za tehnični prevzem 

- obnova vodovodnega omrežje v dolžini 4302 m, obnova vodovodnih priključkov, vsi vodomerni 
jaški na obravnavanem območju se nahajajo izven objektov, priprava dokumentacije za tehnični 
prevzem 

- izgradnja pločnika v dolžini 1348 m in povprečni širini 1,3 m 
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ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Dne, 25.3.2015 je bila vložena vloga za tehnični pregled in za izdajo uporabnega dovoljenja. Ker 
se parcelne številke v izdanem gradbenem dovoljenju in po geodetskem posnetku in PID-u 
razlikujejo je potrebno izvesti spremembo gradbenega dovoljenja (vložiti vlogo s projektno 
dokumentacijo na Upravno enoto). Občina je nato podala izjavo za umik zahteve za izdajo 
uporabnega dovoljenja. 

Pridobljene so bile ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega 
dovoljenja in naročena izdelava le te. 

Sklenjene so bile služnostne pogodbe z lastniki zemljišč po katerih poteka spremenjena trasa 
komunalnega voda. 

Pripravlja se aneks št. 4 k gradbeni pogodbi s katero bo izvajalec predložil bančno garancijo, 
občina pa bo izplačala zadržana sredstva. 

      

V septembru 2015 je bila naročena izdelava PGD dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Dokumentacije je bila izdelana vendar se je zapletlo pri pridobivanju soglasja s 
strani ARSO. Na podlagi projektnih pogojev ARSA je bilo potrebno popraviti projektno 
dokumentacijo ter izdelati Elaborat Celovita presoja vplivov na okolje - poplavna ogroženost, saj 
se območje delno nahaja v razredu srednje in velike poplavne nevarnosti. 

Vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovljenja je bila predvidena v letu 2015 vendar se je 
zaradi zapletov pri pridobivanja soglasja s strani ARSO le ta preložila v leto 2016. 

                                                                            

Zastavljen cilj: vložitev vloge za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, 
sprememba gradbenega dovoljenja (projektna dokumentacija), sklenitev služnostnih pogodb za 
zemljišča, po katerih poteka trasa komunalnega voda (leto 2015) 

 

Doseženo: vložitev vloge za tehnični pregled in umik vloge zaradi nepopolnosti (vzrok nove 
parcelne številke za kar je potrebna sprememba gradbenega dovoljenja), pridobitev ponudb za 
izdelavo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja, sklenjene so 
služnostne pogodbe za zemljišča po katerih poteka trasa komunalnega voda. 

Podpisan je bil aneks št. 4 k gradbeni pogodbi s katerim bodo po primopredajnem zapisniku in 
predložitvi bančnih garancij izplačana zadržana sredstva v višini 10% del. 

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja ni bila vložena v letu 2015 zaradi zapletov pri 
pridobivanju soglasja s strani ARSO. 

 

OB037-14-008 OBNOVA KANALIZACIJE V OBČINI 37.091 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: obnova kanalizacijskega sistema in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih objektov 

Cilj: 

- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja 

- izboljšanje učinka čiščenja 

- varovanj in zaščita vodovarstvenega območja 

- sanacija virov onesnaževanja iz naselij 

- izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda 
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- izboljšana kakovost pitne vode 

- izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije 

- izboljšani življenjski pogoji prebivalstva 

- izboljšano zdravstveno stanje prebivalcev na obravnavanem območju 

- zmanjšani pritiski na naravno okolje 

- zagotovitev varnega obratovanja sistema (vodni viri zaščiteni) 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2015 je načrtovana izvedba geodetskih posnetkov že zgrajene kanalizacije in priprava 
podatkov za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Urejen kataster je podlaga 
za pripravo dokumentacije za izgračun cene vode in kanalščine. 

Na kontu 420299 so predvidena sredstva za zamenjavo merilce nivoja na kanalizacijskem 
črpališču Brest 1, preureditev elektro omar - telemetrija, ter zamenjavo črpalke v 
kanalizacijskem črpališču. 

Na kontu 420500 so predvidena sredstva za sanacijo strehe na kanalizacijskem črpališču Brest 
1. 

 

REBALANS 1-2015 

Z rebalansom se predvidijo sredstva za sanacijo fekalne kanalizacije Matena proti čistiln nparavi 
oz. črpališču, sanacijo fekalne kanaliazcije Ig proti čistilni napravi Ig, sanacijo fekalne 
kanalizacije med KČP Tomišelj in Brestom, nadzor nad deli in druge storitve. 

Vir: okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadih voda. 

 

POROČILO 1-6/2015 

Načrtovano: pridobitev ponudb v prvi polovici leta 

Izvedeno: Pridobile so se ponudbe za sanacijo fekalne kanalizacije. Izvedba bo v jesenskih 
mesecih. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Načrtovano:  

- pridobitev ponudb za izvedbo sanacije fekalne kanalizacije 

- izvedba sanacije fekalne kanalizacije 

med KČP Tomišelj in Brestom, l= 62 m 

Ig proti ČN Ig, l= 54,50 m 

Matena proti ČN, l=88 m 

 

Izvedeno: 

- pridobitev ponudb za izvedbo sanacije fekalne kanalizacije 

- izvedba sanacije fekalne kanalizacije (pričetek del 14.10.2015, končanje del 30.10.2015, 
primopredaja 10.11.2015) 
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med KČP Tomišelj in Brestom, l= 62 m, 11.506,36 eur brez ddv (izvedba, nadzor) 

Ig proti ČN Ig, l= 54,50 m, 10.175,11 eur brez ddv (izvedba, nadzor) 

Matena proti ČN, l=88 m, 15.779,28 eur (izvedba, nadzor) 

 

OB037-15-009 GRADNJA KANALIZACIJE RAKOVNIŠKA ULICA, IG 35.614 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: Izgradnja kanalizacijskega omrežja po Rakovniški ulici ter priključitev objektov na 
kanalizacijsko omrežja 

Cilj: zmanjšanje emisij vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšanje učinka čiščenja, 
varovanje in zašita vodovarstvenega območja, sanacija virov onesnaževanja iz naseljih, 
postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podeželskem 
prostoru, izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšana kakovost pitne vode, 
izboljšana varnoste pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšani življenjski pogoji 
prebivalstva, izboljšano zdravstveno stanje prebivalcev na obravnavanem območju, zmanjšani 
pritiski na naravno okolje, izobljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v 
regiji 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

REBALANS 1-2015 

Z rebalansom se zagotovijo sredstva za kanalizacijo Rakovniška ulica, za strokovni nadzor, 
projektno dokumentacijo in varnostni načrt ter druge stroške.  

Vir: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

 

REBALANS 2-2015 

Z rebalansom so se zmanjšala sredstva na kontu 420804 v celoti (7000 eur) ter na kontu 
420899 v celoti (1000 eur). Za krak kanalizacije po Rakovniški ulici se je uporabilo že obstoječi 
projekt (ni bil noveliran). Prav tako se za omenjeni krak ne bo pridobivalo uporabno dovoljenje 
zato stroški tehničnega pregleda odpadejo. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Dne, 21.10.2015 je bila sklenjena pogodba za izgradnjo kanalizacije po Rakovniški ulici v višini 
34.984,58 eur brez ddv. Rok za izvedbo: 21.11.2015. 

Končna vrednost del: 34.984,58 eur brez ddv. Dela so bila končana 30.10.2015. Primopredaja je 
bila opravljena 5.11.2015. 

Nad deli se je izvajal strokovni nadzor. 

 

Načrtovano: 

- izgradnja kanalizacija v dolžini 145 m, PVC DN250 

- rok izvedbe: 21.11.2015 

- pogodbena vrednost: 34.984,58 eur 
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Doseženo: 

- zgrajeno je bilo kanalizacijsko omrežje v dolžini 145 m, PVC DN250 

- izvedeno do 30.10.2015 

- končna vrednost del: 34.984,58 eur 

 

OB037-15-010 KANALIZACIJA IŠKA VAS 52.386 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: obnova kanalikzacijskega sistema in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih objektov 

Cilj: 

- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja 

- izboljšanje učinka čiščenja 

- varovanj in zaščita vodovarstvenega območja 

- sanacija virov onesnaževanja iz naselij 

- izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda 

- izboljšana kakovost pitne vode 

- izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije 

- izboljšani življenjski pogoji prebivalstva 

- izboljšano zdravstveno stanje prebivalcev na obravnavanem območju 

- zmanjšani pritiski na naravno okolje 

- zagotovitev varnega obratovanja sistema (vodni viri zaščiteni) 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

REBALANS 1-2015 

Z rebalansom se zagotovijo sredstva za izgradnjo manjkajočega kanala v Iški vasi (kanal I1 v 
dolžini 289,33 m) po gradbenem dovoljenju za kanalizacijo Iška vas - Iška. Kot strošek so 
vključeni tudi strkovni nadzor, nadzor DRI zaradi poteka cevovoda po državni cesti, arheološko 
spremljanje gradnje, varnosti načrt in koordinacija, projektna dokumentacija PZI ter stroški 
tehničnega pregleda 

Vir: okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

 

POROČILO 1-6/2015 

V mesecu juliju je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo kanalizacije Iška vas 
(kanal I1). Odločitev o oddaji javnega naročila je bila izdana 17.8.2015. Pogodba je bila 
podpisana v začetku meseca septembra. Vrednost del 47.337,16 eur brez ddv. 

 

Zastavljen cilj: izvedba javnega razpisa, izbor izvajalca, končanje del 30.9.2015 

Doseženo: izvedba javnega razpisa, izbor izvajalca 
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ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

V mesecu juliju je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo kanalizacije Iška vas 
(kanal I1). Pred tem je bila izdelana projektna dokumentacija PZI. Odločitev o oddaji javnega 
naročila je bila izdana 17.8.2015. Pogodba je bila podpisana 19.8.2015. Pogodbena vrednost del 
je bila 47.377,16 eur brez ddv. Rok za izvedbo del 30.9.2015. 

29.9.2015 je bil sklenjen aneks s katerim se je podaljšal rok za izvedbo do 29.10.2015 in sicer 
zaradi slabih vremenskih razmer ter pridobivanja odločbe o zapori ceste s strani Direkcije za 
infrastrukturo. Naročnik je tudi ugotovil, da je prišlo do sklenitve pogodbde iz razlogo na strani 
naročnika, ki so organizacijsko tehnične narave, kasneje, kot je bilo ob začetku postopka 
javnega naročanja predvideno in da se je zaradi tega način določitve roka za dokončanja del 
spremjenil, da se rok določi v koledarskih dnevih šteto od dneva uvedbe v delo in ne v 
absolutnem roku, torej datumsko. 

Dne, 29.10.2015 je bil sklenjen aneks  št. 2 s katerim se je podaljšal rok za izvedbo do 
6.11.2015. Z aneksom so bila urejena tudi manj ter presežna dela, ne več kot 10%. Vrednost 
del se je spremenila in je z aneksom št. 2 znašala 48.028,93 EUR. 

Nad deli se je izvajal strokovni nadzor. Gradbena dela so potekala pod nadzorom arheologa ter 
nadzorom Direkcije za ceste. Izdelan je bil varnostni načrt, gradnjo je spremljal koordinator 
skladno s predpisi varstva pri delu. 

Dne, 6.11.2015 je bila izvedena primopredaja (Zapisnik o končnem obračunu in prevzemu del). 

V decembru 2015 je bila vložena vloga za izdajo uporabnega dovoljenja. Tehnični pregled je bil 
opravljen 3.2.2016. 

 

Zastavljen cilj:  

- izvedba javnega razpisa, izbor izvajalca, končanje del 30.9.2015 

- izgradnja 289,33 m kanalizacijskega omrežja (po PZI dokumentaciji) 

 

Doseženo:  

- izvedba javnega razpisa, izbor izvajalca 

- zgrajeno 268,67 m kanalizacijskega omrežja (PVC DN250) po trasi, kjer je bilo planirano z 
dokumentacijo PZI.   

- prevzem del 6.11.2015 (podaljšanje roka z aneksom) 

- končna vrednost pogodbenih del 48.028,92 EUR brez DDV 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST160.509 € 
1603 Komunalna dejavnost 160.509 € 

16039001 Oskrba z vodo 155.186 € 

 

OB037-11-068 HIDROPOSTAJA GOLEC IN KUREŠČEK 31.795 € 

Namen in cilj projekta 

Cilj projekta je ureditev oskrbe s sanitarno pitno vodo za del stanovanjskega naselja Golo 
(Golec). Glede na višinsko lego obravnavanih stanovanjskih objekto kot tudi zaradi obstoječega 
sistemskega tlaka v javnem vodovodnem omrežju objekti na obravnavanem obmčju nimajo 
zadostnega tlaka v omrežju kar je še posebej izraženo v konicah (povečana poraba vode). 
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Cilj: ureditev oskrbe s sanitarno pitno in požarno vodo, zagotovitev boljše požarne varnosti. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

REBALANS 1-2015 

Zaradi zagotavljanja ustreznih tlačnih razmer je nujno potrebno obnoviti odsek B vodovod Golec 
na vodovdonem sistemu Golo Zapotok v dolžini 270 m. Predvidijo se sredstva za obnovo 
vodovoda in vodovodnih priključkov, strokovni nadzor ter varnostninačrt in koordinacijo ter 
pripravo javnega razpisa. 

Vir: lastna sredstva občine, za obnovo priključkov vzdrževalnina, ter sredstva 21. in 23. ZFO. 

 

POROČILO 1-6/2015 

Zastavljen cilj: vloga za sredstva 21. in 23. člena ZFO, objava razpisa v mesecu juliju 2015 

Doseženo: vloga za sredstva 21. in 23. člena ZFO je bila vložena 6.7.2015. Razpis za izbor 
izvajalca je bil objavljen 8.7.2015. 

 

REBALANS 2-2015 

Z rebalansom  so se znižala sredstva za 17.000 eur, ker je bila pogodbana in nato tudi končna 
situacija nižja od predvidenih sredstev z rebalansom 1-2015. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Objavljen je bil javni razpis za sanacijo vodovodnega omrežja Golec. 

Dne, 16.9.2015 je bila sklenjena pogodba za sanacijo vodovodnega omrežja Golec (HP Golec 
cevovod B s priključki) v višini 28.508,89 eur brez ddv (23.389,06 eur brez ddv - javni vodovod, 
5.119,83 eur brez ddv - priključki). Rok izvedbe. 30.9.2015. 

Dne, 29.9.2015, je bil sklenjen aneks št. 1 s katerim se je določil rok za izvedbo del (30 dni od 
uvedbe v delo).  

Dne, 15.10.2015, je bil sklenjen aneks št. 2 s katerim se je podaljšal rok za izvedbo zaradi 
neugodnih vremenskih razmer in kvalitetnejše podlage za asfaltiranje in sicer do 30.10.2015.Z 
aneksom so bila dogovorjena tudi manj in presežna dela. Znesek aneksa je 31.322,75 eur brez 
ddv. 

Dela so bila zaključena 30.10.2015. 

Nad deli se je izvajal strokovni nadzor.  Izdelan je bil varnostni načrt. 

 

Projekt je bil prijavljen za pridobitev sredstev po 21. in 23. členu ZFO. Z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta 
(23.10.2015). Zahtevek je bil vložen pravočasno. Sredstva so bila nakazana v višini 24.585,78 
eur. Poročilo je bilo oddano. 

 

Načrtovano: 

- obnova vodovoda v dolžini   269,35 m 

- ocenjena vrednost del: 60.000 eur 
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Doseženo: 

- obnova vodovoda v dolžini 281,90 m, PE d160 

Obnovljenega je bilo 12,55 m več javnega vodovodnega omrežja. Vzrok za podaljšanje trase je 
tehnične narave, saj se je pri obnovi upošteval še objekt, ki je bil naknadno zgrajen in je bila 
izdelava oz. podaljšanje trase smiselna oz. edina sprejemljiva, da se objekt na vodovodno 
priklaplja pravokotno ter, da se na koncu obnovljenega vodovodnega omrežja vgradi končni 
hidrant.  

- končna vrednost del: 31.322,75 eur brez ddv 

Do odstopanj je prišlo pri strošku izvedbe. Ocenjena vrednost predmeta naročila (Sklep o 
začetku postopka oddjaja naročila male vrednosti) je bila povzeta iz projektne dokumentacije 
PZI in oceni stroškov obnove priključkov (60.000 eur). V postopku oddaja javnega naročila za 
izvedbo je bil izbran ponudnik z najnižjo ceno 28.508,389 eur. Končna situacija je bila 31.322,75 
eur. Posledično temu se je znižal tudi strošek nadzora, ki se obračuna od vrednosti gradnje. 
Izdelan je bil le varnostni načrt, saj koordinacija ni bila potrebna, ker je bil na gradbišču le en 
izvajalec. 

Z rebalansom 2-2015 so bila znižana sredstva v višini 17.000 eur zaradi nižje pogodbene 
vrednosti. 

 

OB037-13-009 SANACIJA VODOVODA BREST,MATENA,TOMIŠELJ IN REKONSTRUKCIJA 

JR VRBLJENE 83.580 € 

Namen in cilj projekta 

Namen in cilj  

Namen investicije je sanacija vodovoda v naseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer – odsek 
Strahomer po pridobljenem gradbenem dovoljenju iz št. 3515-44/2003-9 in rekonstrukcija javne 
razsvetljave Vrbljene.  

Cilji investicije so:  

Vodovod:  

- hidravlična izboljšava vodovodnega sistema (zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s 
pitno vodo)  

- boljša in varnejša oskrba s pitno vodo  

- zagotovitev požarne varnosti  

Javna razsvetljava:  

- povečanje varnosti udeležencev v prometu  

- izboljšava stanja okolja  

- izboljšanje tehničnih elementov  

- zmanjšanje porabe električne energije na prebivalca za omrežje javne razsvetljave v skladu z 
zakonodajo (evropska direktiva) 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Občina Ig je dne 27.8.2013 prejela odločbo o pravici do sredstev, odobrena nepovratna 
sredstva v višini 261.310,00 eur, iz programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja za izvedbo projekta Sanacija vodovoda v naseljih Brest, 



 

215 

Matena, Tomišelj, Strahomer - odsek Strahomer, rekonstrukcija javne razsvetljave Vrbljene. Po 
terminskem planu se gradnja zaključi v letu 2014. Celotni investicijski stroški z ddv so 
587.667,54 eur. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2014 

Na portalu javnih naročil je bil dne 24.12.2013 objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za 
izvedbo gradnje za Sanacijo vodovoda v naseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer - odsek 
Strahomer, rekunstrukcija javne razsvetljave Vrbljene. Postopek oddaje javnega naročila je bil 
izveden po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu z 28. členom Zakona o javnem 
naročanju. Do roka za oddajo izhodiščnih ponudb (17.1.2014) so prišle tri ponudbe. Sposobnost 
za izvedbo predmeta javnega naročila so bila priznana vsem ponudnikom.Vsi ponudniki so se 
udeležili pogajanj (3.2.2014). Najugodnejšo ponudbo je oddal ponudnik Komunalne gradnje 
d.o.o., Grosuplje v višini 568.601,44 eur z ddv. 

Z izbranim izvajalcem je bila podpisana gradbena pogodba  dne, 13.5.2014. 

Izvajalec je z deli pričel 19.5.2014. Rok za izvedbo je 3 mesece. 

 

Dne, 14.8.2014, je bil sklenjen aneks št. 1 za podaljšanje roka izvedbe del na 29.9.2014. 

 

Dne, 23.9.2014, je bil sklenjen aneks št. 2 za podaljšanje roka izvedbe del na 30.10.2014 in več 
ter manj dela. Pogodbena vrednost je bila pri sanaciji vodovoda znižana, pri rekonstrukciji javne 
razsvetljave je ostala nespremenjena. Končna pogodbena vrednost del po aneksu št. 2 je 
447.706,24 eur z ddv. Pred sklenitvijo aneks št. 2 je bil pripravljen finačni pregled projekta.  

Občinski svet je na svoji seji dne, 1.10.2014, potrdil novelacijo Investicijskega programa. 

Tekom izvajanja gradbenih del za izvedbo investicije je naročnik na podlagi predloga izvajalca 
skupaj z nadzornim organom ugotovil, da je neogibno potrebno za dokončanje investicije izvesti 
dodatna dela, ki obsegajo 32 obstoječih priključkov na objekte. Zaradi ukinitve starega 
vodovoda iz salonitnih cevi,  je namreč potrebno obnoviti tudi manjkajoče priključke na te 
objekte in jih priključiti na novo zgrajeni vodovod. Poleg tega se je pri izvedbi gradbenih del po 
primarni Gradbeni pogodbi ugotovilo, da je bila asfaltna obloga na cestiščih na mestih izkopa za 
glavni cevovod in priključkih porušena v cca. 60 %, zaradi česar bi bila za zagotovitev ustrezne 
kvalitete asfaltnega vozišča nujno potrebna menjava celotne asfaltne prevleke namesto prvotno 
predvidenega krpanja obstoječega asfalta. Hkrati bi bilo potrebno skupaj z asfaltno prevleko v 
naseljih Strahomer in Vrbljane nujno potrebno urediti tudi ustrezno odvodnjavanje meteorne 
vode iz cestišča. 

Naročnik ugotavlja, da zgoraj navedenih dodatnih in nepredvidenih del ni mogoče oddati v 
postopku novega javnega naročila, saj bi navedeno pomenilo, da bi moral naročnik z obstoječim 
izvajalcem v tem delu prekinit izvajanje pogodbe, v vmesnem času izvesti nov postopek oddaje 
javnega naročila ter po izboru novega izvajalca nadaljevati delo sočasno z dvema izvajalcema 
na gradbišču, pri čemer slednji s projektom ne bi bil v celoti seznanjen, prav tako pa bi bila 
otežena koordinacija del in kasneje določitev obsega odgovornosti enega in drugega izvajalca. 
Posledično bo naročnik s prvotno izbranim izvajalcem izvedel postopek s pogajanji brez 
predhodne objave. 

 

Dne, 30.10.2014, je bil sklenjen aneks št. 3  za dodatna in nepredvidena dela (cesta z 
odvodnjavanjem) v višini 156.512,58 eur z ddv. Rok izvedbe: 31.12.2014. 

Zakonska podlaga (Zakon o javnem naročanju) naročniku dopušča, da sklene aneks za dodatna 
dela (cesta z odvodnjavanjem), ki so nujno potrebna za dokončanje javnega naročila, če skupna 
vrednost dodatnih del ne presega 30% zneska prvotnega naročila.  
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Skupna pogodbena vrednost osnovne pogodbe št. 43004/004/2013 znaša: 466.066,76 eur brez 
DDV. Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je ocenjena vrednost dodatnih del v okviru 
limite 30% zneska prvotnega naročila. Prav tako je treba ugotoviti, da so dodatna dela nujno 
potrebna za dokončanje javnega naročila.  

Na podlagi predloga strokovnega nadzora in dejanskega stanja po obnovi javnega vodovodnega 
omrežja in vodovodnih priključkov v naselju Vrbljene in Strahomer so se z rebalansom 2-2014 
zagotovila sredstva za pripravo in asfaltiranje ceste ter ureditev odvodnjavanja.  

Pri količinah in sredstvih je upoštevano, da je del ceste in količin že pri vodovodu. Vprašljivost 
kvalitetne izvedbe krpanja obstoječega asfalta ter slaba kvaliteta obstoječega asfalta sta razlog, 
da se asfaltna prevleka zamenja na celotni površini z ustrezno tamponsko podlago, saj bo le s 
tem ustrezno zagotovljena kvaliteta asfaltnega vozišča. 

Glede na to, da vasi Strahomer in Vrbljene nimata urejenega sistema meteorne kanalizacije, da 
so hiše locirane ob robu cestišča, meteorna voda iz cestnega telesa zaliva privatna zemljišča in 
posledično tudi hiše, je predlagano, da se uredi ustrezno odvodnjavanje meteorne vode iz 
cestišča. 

 

Izdelan je bil varnostni načrt. Izvaja se koordinacija iz varstva pri delu. Izvaja se strokovni 
nadzor nad gradnjo. 

Gradnjo so spremljali arheologi, ki so izvajali arheološko dokumentiranje ob gradnji in pripravili 
zaključno poročilo. 

 

23.12.2014 je bil opravljen tehnčni pregled na podlagi vložene vloge za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 9.2.2015. 

Končna pogodbena vrednost za vodovod in javno razsvetljavo: 

Javna razsvetljava: 29.209,22 eur brez ddv, 35.635,24 eur z ddv 

Obnova vodovoda: 402.796,10 eur brez ddv, 491.411,24 eur z ddv 

Cesta z odvodnjavanjem: vrednost po 2. začasni situaciji (december 2014): 128.287,06 eur brez 
ddv, 156.510,21 eur z ddv. Dela so bila zaključena v pogodbenem roku 31.12.2014. 

 

Hišni priključki 

  Po ponudbi Izvedeno, aneks 

Odsek I 13  18 

Odsek II 51  53 

Odsek III 24  25 

Skupaj 88  96 

 

Javno vodovodno omrežje: 

Dolžina  

Odsek I 862 m 

Odsek II 745 m 

Odsek III 536 m 
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Javna razsvetljava: 

Načrtovano: Postavitev 17 kom kandelabrov in 27 kom kandelabrskih razdelilcev ter 27 kom 
svetilk, 4 kom predelava obstoječega droga. Dolžina kabla 1140 m. 

Doseženo: Postavitev 12 kom kandelabrov in 26 kom kandelabrskih razdelilcev ter 26 kom 
svetilk. Dolžina kabla 1209,9 m. 

 

Vodovod JR
Cesta z 

odvodnjavanjem
Skupaj Rok izvedbe

Pogodba 434.552,18 31.514,58 466.066,76 13.8.2014

Aneks 1 ni sprememb ni sprememb 29.9.2014

Aneks 2 416.191,66 31.514,58 447.706,24 30.10.2014

Aneks 3 ni sprememb ni sprememb 128.289,00 31.12.2014

Končna situacija 402.796,10 29.209,22 128.289,00 560.294,32 11.20.2014  31.12.2014

Zneski so brez ddv

 

Končne situacije za cesto z odvodnjavanjem: 156.510,21 eur z ddv (pogodbene vrednost: 
156.512,58 eur z ddv). 

 

Zastavljen cilj: Obnova javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov, rekonstrukcija 
javne razsvetljave 

Doseženo:objava javnega razpisa (24.12.2013), izbira izvajalca, sklenitev pogodbe (13.5.2014), 
začetek del (19.5.2013), aneks št. 1, 2 in 3 (cesta z odvodnjavanjem), zaključek del 11.10.2014 
(vodovod in javna razsvetljava), 31.12.2014 (cesta z odvodnjavanjem), pridobitev uporabnega 
dovoljenja (tehnični pregled  23.12.2014, uporabno dovoljenje v letu 2015). 

 

POROČILO 1-6/2015 

V letu 2015 smo prejeli uporabno dovoljenje, na podlagi le tega in predložene bančne garancije 
izplačali zadržana sredstva in vložili zahteve za izplačilo sredstev oddobrenih na javnem razpisu 
iz programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. 

 

Zastavljen cilj: Obnova javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov, rekonstrukcija 
javne razsvetljave 

Doseženo:objava javnega razpisa (24.12.2013), izbira izvajalca, sklenitev pogodbe (13.5.2014), 
začetek del (19.5.2013), aneks št. 1, 2 in 3 (cesta z odvodnjavanjem), zaključek del 11.10.2014 
(vodovod in javna razsvetljava), 31.12.2014 (cesta z odvodnjavanjem), pridobitev uporabnega 
dovoljenja (tehnični pregled  23.12.2014, uporabno dovoljenje 10.2.2015). Izplačilo zadržanih 
sredstev. 

Vložen zahtevek (30.6.2015) za izplačilo sredstev. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Izplačana so bila zadržavna sredstva v višini 10% (konto 420401, 420804-PID). Naročena in 
izdelana je bila tabla za označitev projekta in sofinancerjev. 

S strani MKGP, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bila opravljena pred 
izplačilom sredstev kontrola na kraju samem (30.9.2015). Sredstva so bila izplačana 30.10.2015 
v višini 230.385,96 eur. 
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OB037-14-007 OBNOVA VODOVODOV V OBČINI 14.997 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: obnova - vzdrževanje objektov, instalacije in opreme, ureditev katastra gospodarske 
javne infrastrukture 

Cilj: 

- vzdrževanje objektov in opreme zan emoteno delovanje vodovodneg asistema 

- izboljšava kakovosti pitne vode in zagotavljanje skladnosti 

- preprečitev prekinitve elektrike zaradi okvar 

- predelava treh elektro omar 

- zagotavljanje nemotenega delovanja 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

 

PRORAČUN 2015 

V letu 2015 je načrtovana izvedba geodetskih posnetkov obstoječih vodovodov (Iška vas, GornjI 
Ig, nekateri kraki po Igu) in vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Ureje 
kataster je podlaga za pripravo dokumentacije za izgračun cene vode in kanalščine. 

Na kontu 420500 so predvidena sredstva za ploščice, beljene črpališča Visoko, obnova črpališče 
Gornji Ig (beljenje notranjosti in ureditev zunanjih sten) in ograja za vodohran GornjI Ig. 

 

Na kontu 420299 so predvidena sredstva za rezervne dele za aprat Sewerin - iskanje napak, 
zamenjavo črpalke in preureditev elektro omar. 

 

POROČILO 1-6/2015 

V prvi polovici leta se je pridobivalo ponudbe za izvedbo geodetskih posnetkov obstoječih 
vodovodov. 

Dela na objektih se bodo opravila v jesenskem času. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Konto 402099 

Kupljen je bil kabel mikrofona za držalo aparata za iskanje napak (76,50 eur). 

Načrtovano: rezervni deli za aparat za iskanje napak (800 eur na kontu 420299) 

Doseženo: nakup mikrofona v višini 76,50 eur, konto 402099 

Večjih okvar na aparatu ni bilo zato se sredstva niso v celoti porabila. 

 

Konto 402503 

Nabavljen je bil material za barvanje notranjosti Črpališča Gornji Ig (80,30 eur). Dela je opravil 
zaposleni zato je bil strošek nižji. Za izvedbo ureditve zunanjih sten se nismo odločili, ker po 
ponovnem pregledu le to ni bilo nujno potrebno. 
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Načrtovano: obnova črpališče Gornji IG, beljene notranjosti in ureditev zunanjih sten (2.000 
eur) 

 

Konto 420299 

Načrtovano: zamenjava črpalk (5000 eur), preureditev elektroomar (10.000 eur) 

Izvedena je bila zamenjava krmiljenja (2 x frekvenčni regulator) črpalk v PČP Zapotok zaradi 
zmanjšanja nihanj tlaka v cevovodu od PČP Zapotok do VH Kurešček (4.462 eur). 

Na vodoranu Gornji Ig je bil vzpostavljen telemetrijski nadzor (3.764 eur). Kabelska povezava 
med ČP Gornji Ig in VH Gornji Ig je bila poškodovana do te mere, da prenos podatkov med 
objektoma ni bil več zanesljiv. Izvedel prenos napajalne napetosti preko obstoječega kabla in 
vzpostavitev telemetrije tudi na vodohranu. 

 

V črpališču Iška vas je bil kupljen in montiran merilec pretoka za merjenje porabe vode, ki se jo 
dovaja v vodovodni sistem (600,24 + 1.475,26 eur) 

 

Na klorni postaji Zapotok je bila izvedena elektroinstalacijska dela -  montaža signalnega 
sistema (analizatorjev tresljajev). Obstoječi analizator ograje je bil zaradi dotrajanosti 
varovalnega elementa zadušen. (890 eur) 

 

Konto 420500 

Zaradi poškodovanosti tal in sprememb zaradi premikov UV naprave in drugih elementov so bile 
na črpališču Visoko položene ploščice in prebeljena notranjost. Dela je izvedel zaposleni zato je 
tudi znesek stroška manjši, ker je bil nabavljen le material. (290,09 eur)  

Načrtovano: ploščice, beljenje črpališča Visoko (1000 eur) 

 

V letu 2015 je bila izvedena tudi ograditev vodohrana Gornji Ig (3.515,50 eur). 

Predvideno: izvedba ograditve v višini 5000 eur 

 

OB037-15-006 OBNOVA VODOVODA ŠKURHOVA ULICA 24.814 € 

Namen in cilj projekta 

Namen: Obnova vodovoda po Škurhovi ulici in obnova vodovodnih priključkov 

Cilj investicije so hidravlnična izboljšava vodovodnega sistema (zagotovitev ustrezne 
infrastrukture za oskrbo s pitno vodo), boljša in varnejša oskrba s pitno vodo, zmanjšanje 
vodnih izgub. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

REBALANS 1-2015 

Zaradi asfaltiranja Škurhove ulice, Ig je potrebno obnoviti javno vodovodno omrežja v dolžini 
cca 170 m in vodovodne priključke. Na tem delu se pojavljajo številne okvare tako na javnem 
vodovodu kot tudi na priključkih. Nad deli so bo vrših strokovni nadzor. Izdelana bo projektna 
dokumentacija PZI in varnosti načrt. 

Obnova vodovodnih priključkov se bo krila iz vzdrževalnine. 
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POROČILO 1-6/2015 

Pridobljene so bile ponudbe za izvedbo - obnovo. Dela se bodo izvajala avgusta, septembra. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2015 

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI. 

Dne, 6.8.2015 je bila sklenjena pogodba za obnovo vodovodnega omrežja po Škurhovi ulici v 
višini 23.977,04 eur brez ddv. 

Dne, 25.9.2015 je bil sklenjen aneks št. 1 za manj ter nepredvidena in dodatna dela v višini 
23.817,86 eur. 

Izdelan je bil varnostni načrt. Nad deli se je izvajal strokovni nadzor. 

 

Načrtovano: 

- obnova vodovoda v dolžini 170 m, PEd110 (po dokumentaciji PZI) 

- obnova vodovodnih priključkov  

- zaključek del:30.9.2015 

- pogodbena vrednost: 23.977,04 eur brez ddv 

 

Izvedeno: 

- obnova vodovoda v dolžini 160,90 m, PEd110. Dolžina je nekoliko manjša zaradi spremembe 
mesta priključka na obstoječi javni vodovod. 

- obnovljeni so bili tudi vsi vodovodni priključki 

- končna vrednost del: 23.817,86 eur brez ddv 

- zaključek del: 30.9.2015 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.323 € 

 

OB037-14-001 NAKUP OPREME ZA POKOPALIŠČE IG 5.323 € 

Namen in cilj projekta 

Na pokopališču Ig smo vse vhode zaprli z vrati, s tem zelimo zmanjšat vandalizem na 
pokopališčih in grobovih in zamenjana so bila  dotrajana in počena stekla. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 28.972 € 
1803 Programi v kulturi 19.601 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 19.601 € 
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OB037-11-041 DVORANA GOLO 19.601 € 

Namen in cilj projekta 

Cilj:  

-vzpostaviti odersko razsvetljavo, ozvočenje in odersko karniso za zagotovitev pogojev za 
gledališko in drugo dejavnost 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Za Dvorano Golo so bila sredstva v letu 2015 porabljena v višini 27.403,69, od tega 19.600,53 
za nakup opreme (razsvetljava, oderska karnisa, zavese in ozvočenje). Za stroške ogrevanja je 
bilo v letu 2015 poravnanih 967,47 eur za neporavnane obveznosti iz leta 2014, za leto 2015 pa 
4.304,68 eur. Za tekoče vzdrževanje, za dobavo, montažo gips obloge, glajenje in beljenje sten 
je bilo porabljenih 1.604,25 eur. Za čiščenje je bilo porabljenih 441,50 eur, za izdelavo, dobavo 
in montažo cilindričnih vložkov, vtičnico za napajanje pogona za zastor, žarnice je bilo 
porabljenih 485,26 eur. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 9.371 € 

18059002 Programi za mladino 9.371 € 

 

OB037-12-014 OBNOVA DOM ZAPOTOK 9.371 € 

Namen in cilj projekta 

Namen projekta je izboljšati bivalne pogoje in s tem prispevati k privlačnosti vaškega okolja  in 
potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma. Prav tako je cilj, da se v 
podeželskem naselju uredi in obnovi večnamenska zgradba, ki je skupnega pomena in nudi 
primernejše pogoje za  medgeneracijsko druženje in  

 

Z doseženimi ciljem bomo prispevali k energetsko bolj varčni stavbi in izboljšali pogoje bivanja 
otrok na letovanju in prebivalstvu, ki bodo koristili prostore za medsebojno druženje in izvajanje 
različnih aktivnosti. 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Kupili smo 12 novih pogradov z varovali, narejenih iz masivnega borovega lesa. Kupili smo 
sesalec za vzdrževanje čistoče prostorov. Kupili smo nov prostostoječi hladilnik Gorenje 
RK6202EX z zamrzovalnikom za potrebe obiskovalcev. Na hodniku je bila postavljena omara, za 
shranjevanje posteljnine in drugega perila, ki je bila že v zelo slabem stanju, zato smo kupili 
novo. Dokupili smo drobni inventar - pribor za kuhinjo, posode, sklede, krožnike, wc držala, koši 
za smeti. 

 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 289.331 € 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 12.953 € 

19029001 Vrtci 12.953 € 

 

OB037-12-009 OPREMA VRTEC IG 12.953 € 
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Namen in cilj projekta 

Cilj investicije v Vrtcu IG: 

-zagotoviti pogoje za delo: pomivalni stroj, zamrzovalna omara, računalniška oprema 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Sredstva pod proračunsko postavko Inversticije so bila v letu 2015 porabljena za pomivalni 
stroj, računalniško opremo in zamrzovalno omaro v višini 12.953,47 eur. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 276.377 € 

19039001 Osnovno šolstvo 276.377 € 

 

OB037-12-010 OPREMA OŠ IG, ŠPORTNA DVORANA 101.642 € 

Namen in cilj projekta 

Zagotoviti prostorske in druge pogoje za pouk v matični šoli in na podružnicah. 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2015 so bila na proračunski postavki 1119011 porabljena naslednja sredstva za: 

-stopniščni vzpenjalnik:        12.111,55 eur 

-dodatno pohištvo:                      9.228,20 eur 

-zunanji videonadzor:                   2.224,56 eur 

-dokončanje ureditve okolice POŠ Iška vas (sestavljeno plezalo):    4.093,10 eur                                                                                     

-sanacija opornega zidu POŠ Tomišelj, sanacija nadstrešnice:     14.067,58 eur 

-nadstrešnica za zabojnike pri športni dvorani:       2.520,00 eur  

-tende-PŠ Iška vas:          2.339,96 eur 

-industrijski sesalec:                558,94 eur 

 

Sredstva od najemnin, ki jih je za šolske prostore zaračunala OŠ Ig so bila porabljena za: 

-žaluzije na matični šoli:     2.703,52 eur 

-videonadzor 1.VIO, 2. VIO:       678,93 eur 

-tri barvne kamere:                   696,56 eur 

-žaluzije 1. razredi:     2.498,56 eur 

-fitnes napravi:                 1.369,01 eur 

 

Sredstva od presežka OŠ Ig so bila porabljena za: 

-vzpostavitev WI-Fi:               10.063,51 eur 

-računališka oprema:     21.137,35 eur 

-I-table:                             6.403,17 eur 

-hladilnica za šolsko kuhinjo:    8.947,48 eur 
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Skupaj za investicije porabljeno v letu 2015: 101.641,98 eur. 

 

Za analizo šolskega prostora je bilo porabljenih 5.896,26 eur, za parcelacijo OŠ Ig, vpis stavbe 
in delov stavb v kataster stavb 950,00 eur. 

 

OB037-15-001 ENERGETSKA SANACIJA IN GRADNJA DODATNIH PROSTOROV OŠ IG
 6.846 € 

Namen in cilj projekta 

-zagotoviti projektno dokumentacijo za širitev matične šole zaradi naraščajočega števila učencev 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

V letu 2015 je bila narejena analiza šolskega prostora v višini 5.896,26 eur in parcelacija OŠ Ig 
v višini 950,00 eur. 

 

OB037-15-008 PŠ TOMIŠELJ - ADAPTACIJA IN REKONSTRUKCIJA 167.889 € 

Namen in cilj projekta 

-zagotoviti prostorske in druge pogoje za 1. triletje na POŠ Tomišelj 

 

Realizacija in stanje projekta v ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd. 

Podružnična šola Tomišelj je za šolsko leto 2015/2016 potrebovala dodatno učilnico, zato je v 
začetku leta 2015 potekalo projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljenja za 
rekonsktrukcijo in spremembo namembnosti POŠ Tomišelj. Za DIIP (Dokument identifikacije 
investicijskega projekta) je bilo porabljenih 1.830,00 eur, za IDZ in PGD dokumentacijo je bilo 
porabljenih 11.376,50 eur, za PZI dokumentacijo 8.875,50 eur, za PID dokumentacijo 2.501,00 
eur (vse z DDV). 

Občina Ig je za projekt "Rekonstrukcija in sprememba namembnosti PŠ Tomišelj" pridobila 
gradbeno dovoljenje  št. 351-751/2015-14 z dne 16. 6. 2015 in objavila naročilo  male vrednosti 
št. NMV3490/2015 in NMV3649/2015. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran NGD d.o.o.in z 
njim z dne 9.7.2015 podpisana pogodba v višini 80.473,14 eur brez DDV oz. 98.177,23 eur z 
DDV.  Za sklenitev aneksa je bilo potrebno skladno z določili ZJN2 izvesti postopek oddaje 
javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z aneksom št. 1 h gradbeni 
pogodbi št. 600/002/2015-178 je bila opredeljena izvedba dodatnih del, opredelitev več in manj 
izvedenih del in obračun pogodbene kazni zaradi zamude izvajalca. Višina vseh izvedenih del z 
več, manj deli in dodatnimi deli je bila 103.207,99 eur oz. 125.913,75 eur z DDV.  Občina Ig je 
izvajalcu zaračunala tudi 10 % pogodbene vrednosti, kar je znašalo 8.047,31 eur brez DDV. 

Za gradbeni nadzor je bilo porabljenih 5.246,00 eur, za notranjo opremo 16.837,83 eur, za 
plačila drugih storitev in dokumentacije (izdelava varnostnega načrta, koordinacija za varnost in 
zdravje pri delu) 1.248,62 eur. 

 

V prvi fazi projekta rekonstrukcije in spremembe namembnosti POŠ Tomišelj  so se izvedla 
rušitvena dela v nadstropju, statična in potresna sanacija, rekonstrukcija stropov nad pritličjem 
in izvedba AB horizontalne vezi nad stenami v nadstropju. Zamenjala so se okna, notranja vrata 
in izvedla gradbeno-obrtniška dela, elektor in strojne instalacije v prostorih spremenjene 
namembnosti. Prestavljena je bila elektro omarica, izvedena strelovodna napeljava ter požarno 
javljanje, izolacija na podstrešju, delno je bila prenovljena kotlovnica. 
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4 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 

 

4.1 Splošni del  

 

4.1.1 Predstavitev občine  
 

OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 IG 

 

telefon: 01/2802-300 Faks: 01/2802-322 

 

Elektronska pošta: info@obcina-ig.si 

 

Spletni naslov: www.obcina-ig.si 

 

ID za DDV: SI47731206 

 

Matična št.: 5874769 

 

Transakcijski račun: 01237-0100000320 

 

4.1.2 Kratek opis razvoja  
 

Občina Ig je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij dne 

01.01.1995. Združuje 15 vaških skupnosti na 98,9 km2 površine v 25 naseljih. 

Občina Ig na dan 1.7.2015 šteje 7.128 prebivalcev. Od tega je 3574 žensk in 3554 moških.  Povprečna 

starost prebivalca Občine Ig je 40,5 let. 

Občina Ig praznuje svoj praznik 21. marca in sicer kot spomin na daljne revolucionarno leto 1848, ko so 

ižanski puntarji na ta dan napadli ižanski grad. Že od same ustanovitve občina praznuje 21. marec kot 
svoj praznik. 

 

4.1.3 Predstavitev vodstva in pomembnejših organov  

 

Župan občine Ig: Janez Cimperman 

Podžupana: Krnc Tone, Toni Franc 

 
  

mailto:info@obcina-ig.si
http://www.obcina-ig.si/
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OBČINSKI SVET 2014 – 2018 

1. JOŽE VIRANT, Golo 2, Ig, SLS 
2. MARIJA ŽUPEC, Ljubljanska cesta 78, Ig, SLS 

3. ANTON MODIC, Kot 8, Ig, SLS 

4. JOŽICA DROBNIČ,  Brest 48a, Ig, SLS 
5. KLEMEN  GLAVAN, Vrbljene 53a, Ig, SLS 

6. FRANC TONI, Ljubljanska cesta 45, Ig, Neodvisna lista 21. marec 
7. RADO SIMIĆ, Zapotok 153, Ig, SD 

8. MARTINA KOVAČIČ, Ljubljanska cesta 40, Ig, SMC 
9. ZLATKO USENIK, Zapotok 10b, Ig, SMC 

10. ZUHRA JOVANOVIČ, Zapotok 63, Ig, SMC 

11. BOJAN KRAŠEVEC, Tomišelj 1, Ig, Neodvisna lista za napredek Tomišlja in Podkraja 
12. TONE KRNC, Sarsko 1a, Ig, SDS 

13. ALENKA JERAJ, Na Pungart 11, Ig, SDS 
14. SLAVKO PAVLIČ, Brest 4, Ig, SDS 

Odbori in komisije občinskega sveta 

 Odbor za družbene dejavnosti 

 Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in prostora 

 Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

 Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo 

 Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje 

 Štab civilne zaščite 

 Statutarno pravna komisija 

 Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja 

Nadzorni odbor - v odstopu: 

1. KURALT Angelca, Tomišelj 11a, 1292 Ig 
2. VIRANT Darinka, Jelenova ul. 8. 1292 Ig 

3. POVŠIČ Milena, Kalinova ul 37, 1292 Ig 
4. URŠIČ Martina, Banija 44, 1292 Ig 

5. ŽAGAR Špela, Iška vas 82, 1292 Ig 

Občinska uprava 

 Direktor občinske uprave: Janez Miklič 

 Sprejemna pisarna: Marjana Župec 

 Družbene dejavnosti: Polona Skledar 

 Komunalne dejavnosti: Uroš Čuden, Franc Brancelj 

 Gospodarske dejavnosti, občinska uprava in splošne zadeve: Marjetka Pintarič Župec 

 Kmetijstvo: Andreja Zdravje 

 Požarna varnost in zaščita: Andreja Zdravje 

 Turizem: Marica Zupan 

 Finančno računovodska služba: Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Eva Žagar 

 Urbanizem: Natalija Skok 

Režijski obrat: Katja Ivanuš, Štefan Gorenčič, Tina Škulj, Anton Cimerman 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo, sedež: Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
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4.1.4  Pregled dejavnosti  

 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 

Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonito delo občinske uprave in dosledno 

izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku. 

Neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in 

jim nudi strokovno pomoč. Med delavce v občinski upravi razporeja delo in skrbi za delovno 

disciplino. 

Izdaja odločbe na 1. stopnji ter opravlja zahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter 

sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini. Lahko izdaja odločbe in druge akte, 

ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja 

delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti. 

 

SPREJEMNA PISARNA 

V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije: o načinu poslovanja organa 

javne uprave pri odločanju v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi. 

Na voljo so vam OBRAZCI in VLOGE (prostor, družbene dejavnosti, kmetijstvo, režijski 

obrat, odčitavanje vode, ostalo) ter navodila za njihovo izpolnjevanje ter informacije o 

predpisanih prilogah. 

Pisne vloge se sprejemajo ves poslovni čas. Na posamezno vlogo se plača upravna taksa, 

katero nakažete na račun Občine Ig, na podlagi plačilnega naloga BN-02, katerega dobite v 

sprejemni pisarni. V sprejemni pisarni se evidentira tudi vaša prispela in odposlana pošta in 

drugi dokumenti. 

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

Področje družbenih dejavnosti zajema široko paleto različnih nalog, ki jih izvaja občina 

tako, da zagotavlja vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnosti, pospešuje službe 

socialnega varstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, pospešuje 

raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije. Področje 

družbenih dejavnosti sodi v negospodarske dejavnosti in je obenem največji porabnik 

proračunskih sredstev. Občina Ig v povprečju namenja družbenim dejavnostim dobrih 25 % 

proračunskih sredstev - primerna poraba. 

 Izobraževanje 

 Predšolska vzgoja 

 Socialno varstvo 

 Zdravstveno varstvo 

 Šport 

 Kultura 

 Druge dejavnosti 
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KOMUNALNA DEJAVNOST 

Komunalne dejavnosti zajemajo naslednja področja: 

 Komunalni nadzor - Zunanji videz in urejenost naselja, ravnanje s plodno zemljo, divja odlagališča 

smeti, odvajanje odpadnih in padavinskih voda in reklamni napisi. 

 Pokopališka dejavnost - Pokopališča (delno: investicije in tekoče vzdrževanje gradbeno obrtniška 

dela) 

 Cestna dejavnost - Ceste, skupaj z napravami, opremo in vzdrževanjem: lokalne,  

 Javna razsvetljava - Javna razsvetljava 

 Okoljevarstvo - Okoljevarstvo 

 Informiranje o dejavnostih na zgoraj omenjenih področjih 

 Izdajanje prometnih soglasij za posege ob občinskih cestah 

 Izdajanje odločb o zaporah občinskih cest 

Občani lahko pri omenjeni službi dobijo naslednje informacije: 

 kdaj in kako s čistilnimi akcijami (kosovni odvoz, odvoz nevarnih odpadkov, čistilne akcije) 

 kam in kako z odsluženimi avtomobili 

 postavitev reklamnih panojev in plakatiranje (dovoljenje) 

 zimska služba 

 

Občani lahko pri komunalnem nadzorniku: 

 javijo motnje na javni razsvetljavi 

 javijo lokacije divjih odlagališč odpadkov 

 javijo poškodovanje javne lastnine (označbe, napeljave, objekti...) 

Komunalni nadzornik je tudi prisoten na mejnih obravnavah in na zakoličbah vseh objektov! 

V okviru Komunalne dejavnosti deluje tudi začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov 

Matena-Ig.  

 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

V okviru gospodarskih in splošnih zadev ter občinske uprave sodi: 

 sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta 

 vodenje postopkov javnih razpisov 

 priprava odlokov in pravilnikov s področja dela 

 opravljanje splošnih nalog za občinsko upravo 

 vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji 

 vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela 

 gospodarjenje s stanovanji in občinskim premoženjem 



 

228 

 izračun komunalnega prispevka 

 opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave 

 

KMETIJSKE DEJAVNOSTI 

Izvajanje nalog na področju kmetijstva in gozdarstva, uresničevanje ciljev ohranjanja in 

razvoja kmetijstva in podeželja. Tudi s finančnimi instrumenti preko ukrepov in pravnih 

podlag je naš cilj ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanja izboljšanje  

naravnega okolja, povečevanje konkurenčnosti primarnega sektorja ter tudi boljša strokovna 

usposobljenost kmečkega prebivalstva. 

Z ukrepi želimo vzpodbuditi pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo 

in imajo stalno prebivališče v občini ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ter 

registrirana interesna združenja, društva, ki delujejo na področju kmetijstva, da vzpodbujajo 

ohranjanje kmetijstva v naši občini. 

Vključevanje in aktivno sodelovanje z Lokalno akcijsko skupino LAS, Sožitje med mestom in 

podeželjem ter uspešno pridobivanje evropskih sredstev za projekta iz naše občine. 

 

POŽARNA VARNOST IN ZAŠČITA 

Na področju požarnega varstva in civilne zaščite se spremlja zakonodaja s področja 

gasilstva, ki predstavlja obvezno lokalno javno službo. Področje požarne varnosti skladno s 

svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Občina 

zagotavlja redno delovanje gasilskih enot preko gasilskih organizacij oz. gasilskih društev. V 

občini Ig deluje 10 gasilskih društev združenih v Gasilsko zvezo Ig. 

Civilna zaščita na področju naše občine deluje kvalitetno in aktivno sodeluje z Gasilsko 

zvezo ter vsemi gasilskimi društvi. Številni usposobljeni bolničarji, dokazujejo svoje znanje na 

vsakoletnem regijskem preverjanju ekip prve pomoči. Svoje znanje dokazuje celotna ekipa 

štaba civilne zaščite in bolničarjev na skupnih vajah z Gasilsko zvezo Ig. Skladno s Statutom 

občine Ig so predsedniki oz. predstavniki vaških svetov prav tako vključeni v delovanje CZ, 

kot poverjeniki. 

 

TURIZEM 

Dejavnost turizma na občini Ig je prepoznavanje občine Ig v širšem prostoru ter promocija 

naravnih, kulturnih in sakralnih znamenitosti. 

Z javnimi razpisi za sofinanciranje turističnih programov ter sofinanciranje prireditev v Občini 

Ig, želimo dodatno motivirati turistična društva in druga društva, da s svojimi programi in 

prireditvami obogatijo naš prostor in povabijo turiste. 

V okviru turizma občina Ig pripravlja promocijske zgibanke, zemljevidi naše občine ter 

organizira prireditve, kot so: Ižanski pustni karneval, Ižanski sejem, prireditev; Kosci in 

grabljice, Vrbca oz. srečanje na stičišču štirih občin ter ostale prireditve večjega pomena. 
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FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA 

Finančno računovodska služba skrbi za vodenje financ in proračuna ter za pripravo predloga 

proračuna občine in spremljanje ter priprava pregleda realiziranih prejemkov in izdatkov. 

Služba stalno spremlja likvidnost ter solventnost občine, izdeluje različna poročila ustreznim 

pristojnim službam, izvaja nadzor nad porabo proračunskih sredstev v okviru svojih  

pristojnosti in sodeluje v postopku  

javnih naročil. Poleg še ostalih je potrebno spremljanje številnih predpisov z omenjenega 

področja, med njimi npr.: Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih 

financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o financiranju občin, Statut občine, 

Zakon o javnem naročanju in številni drugi predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. 

 

URBANIZEM 

Na področju urbanizma se pripravlja gradivo za pripravo prostorskih planov in drugih 

prostorskih izvedbenih aktov z skrbjo za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni organi, 

organizacije in skupnosti za pripravo prostorsko - izvedbenih aktov. Področje urbanizma 

skrbi za organiziranje priprav prostorsko izvedbenih aktov in sodelovanje z ustreznimi 

strokovnimi službami pri pripravi strokovnih podlag zanje. Urbanistična služba skrbi za 

razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov ter dajanje pojasnil o 

rešitvah prostorskega izvedbenega akta na javnih obravnavah. 

Poleg omenjenega izdaja lokacijske informacije in drugih odločb v upravnih postopkih ter 

nudi strokovno pomoč pri zadevah urejanja prostora ter nudenje informacij občanom in 

drugim investitorjem o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor. 

 

REŽIJSKI OBRAT 

Delovno področje režijskega obrata: 

- Režijski obrat lahko pokriva naslednja delovna področja: 

- preskrba s pitno vodo, 

- odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, 

- vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, tržnic, igrišč, 

avtobusnih postajališč, 

- urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin in površin za pešce, 

- upravljanje in vzdrževanje nepremičnin, 

- komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči, 

- zimska služba, 

- urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov, 

- vodenje programa javnih del, 

- plakatiranje in obveščanje, 

- urejanje pokopališč in pokopališka in pogrebna dejavnost, 

- oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi, 

- vodno gospodarstvo - Vaški vodovodi, ki niso v upravljanju RO,  
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- kanalizacija čiščenje komunalne odpadne vode izvaja koncesionar (Petrol d.d.) 

 

Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih 

javnih službah in zakonu. 

 

4.1.5 Opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje  

 

Pogoj za delo občine (kakor tudi države) je zadovoljevanje človekovih potreb. Tako mora občina svojim 

prebivalcem zagotoviti pravico do komunalnih storitev, skrb za osnovno varstvo otrok, socialno ogroženih, 

invalidov in ostarelih, skrb za javni red in mir in podobno. Za delovanje občine v tej smeri so potrebna 

finančna sredstva. S slovensko ustavo je določeno, da se občina financira z lastnimi viri, država pa je 

dolžna zagotoviti dodatna sredstva. Tretja možnost občin pa je zadolževanje. Ker se v tem sistemu 

financiranja občin izkaže, da so občine v veliki meri odvisne od države, bi morala imeti predvsem država 

posluh za občine, kajti očitno so sredstva, ki jih dobijo, premalo, da bi se uspešno spopadale s svojimi 

težavami. Zaradi posledic, ki jih je pustila svetovna gospodarska kriza, bo potrebno uvesti še mnogo 

sprememb, da bo gospodarstvo lahko ponovno oživelo.  

Skupni imenovalec: manj denarja pomeni v glavnem manj investicij, več brezposelnosti in gospodarske 

težave pa zahtevajo več sredstev za socialne namene. 

 

4.2 Posebni del 

 

4.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  

 

 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega in neposrednega 

proračunskega uporabnika  

 

 Zakon o lokalni samoupravi  

 Zakon o financiranju občin  

 Zakon o lokalnih volitvah  

 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij  

 Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin   

 Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij 

 Evropska listina lokalne samouprave  

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

 Zakon dostopu do informacij javnega značaja 

 Uredba o posredovanju informacij javnega značaja 

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 

javnega značaja 

 

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov 

neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih 
uporabnikov so bili uporabljeni naslednji predpisi: 
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 Zakon o javnih financah, 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna , 

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

javnega prava,    

 Zakon o računovodstvu, 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil z proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava , 

 Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 

prostimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, 

 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema  enotnega 

zakladniškega računa, 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev in drugi predpisi 

 

 Dolgoročni cilji posrednega in neposrednega proračunskega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega 

programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov :  
 

 Zagotavljanje nalog in pristojnosti s področja izobraževanja, otroškega varstva, osnovnega 

zdravstva, socialnega skrbstva, kulture, športa, razvoja turizma, požarnega varstva, 
kmetijstva…skladno z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo delovanje in financiranje 

posameznega področja, 
 primerna oskrba s pitno vodo vseh občanov, 

 izgradnja kanalizacijskega omrežja (razbremenitev onesnaževanja pitne vode in okolja nasploh), 

 ureditveni okolice centra Iga z izgradnjo novega parkirišča in parka z zelenjem in otroškim 
igriščem, 

 investicije in inv. vzdrževanje na področju otroškega varstva, investicije in inv. vzdrževanje OŠ 
Ig in njenih podružničnih šol, 

 vzpostavitev evidence zemljišč v lasti občine (z ureditvijo evidence z GURS - om je občina pričela 
v letu 2010), 

 katastrska ureditev evidence občinskih cest (neurejena že pred ustanovitvijo občine), 

 zagotavljanje nemotenega vzdrževanja občinskih cest, javne razsvetljave ter rekonstrukcija le 
teh, 

 spodbujanje društvene dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, športa, turizma in ostalih 
društev, 

 izgradnja turistične infrastrukture, 

 izdelava prostorske strategije občine in prostorskega reda, 
 urejanje pokopališč in novogradnje ter rekonstrukcije mrliških vežic, 

 
 Letni cilji posrednega in neposrednega proračunskega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi 

finančnega načrta ali v letnem programu dela  

 

 nakupa opreme za civilno zaščito, namen nakupa je izboljšanje delovanja enot CZ ter učinkovito 

preventivno delovanje, 

 nakup opreme za pokopališče Ig, 

 nakup opreme za vrtec - namen in cilj projekta je zagotovitev pogojev za delo, 

 nakup opreme za šolo – za zagotovitev pogojev za delo, 

 sredstva za  investicijske transfere proračunske postavke Gasilci so namenjeni za obvezen nakup 

gasilske opreme skladen z načrtom nakupa Gasilske zveze Ig, ki ohranja stanje požarne varnosti 

in pripravljenosti, 

 ureditev območja Ig 08-2/PP z dostopno cesto -nadaljevanje,  

 dograditev omrežja javne razsvetljave v naselju Ig, ob gradnji pločnika od Mercatorja do rondoja 
- zaradi varnosti udeležencev (predvsem šolarjev),  
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 sanacija vodovodnega omrežja v naselju Matena in Iška loka, izgradnja kanalizacijskega omrežja 

v naselju Matena (del omrežja je že zgrajen in priključen na ČN Matena) in Iška Loka ter 

priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje, 

 sanacija vodovoda v naseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer – odsek Strahomer po 

pridobljenem gradbenem dovoljenju iz št. 3515-44/2003-9 in rekonstrukcija javne razsvetljave 
Vrbljene, 

 izgradnja manjkajočega kanala v Iški vasi (kanal I1 v dolžini 268,67 m), 

 adaptacija in rekonstrukcija podružnične šole Tomišelj,  

 obnova vodovoda in ceste na Škurhovi ulici na Igu,  

 zaradi zagotavljanja ustreznosti tlačnih razmer obnoviti odsek B vodovod Golec na vodovodnem 
sistemu Golo – Zapotok v dolžini 270 m,  

 izgradnja kanalizacije na Rakovniški ulici, 

 postavitev platojev na avtobusnih postajališčih na Igu pri Petrolu-1x in v Kotu -2x,  

 

 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po 

posameznih dejavnostih  

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev bo podana v obrazložitvah splošnega in posebnega 

dela zaključnega računa. Opisani bodo doseženi cilji oziroma bo obrazloženo zakaj določeni cilji niso 
doseženi. Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi. 

 

 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na standarde in merila, kot jih je predpisalo 

pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja  

 

Pri izvrševanju proračuna je potrebno upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti, pravi drugi 
člen Zakona o financah. Vsi proračunski uporabniki moramo upoštevati načelo učinkovitosti in 

gospodarnosti. Glede na to, da se realizacija proračuna bistveno ne razlikuje od načrtovanega, lahko 

sklepamo, da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna učinkovito in 
gospodarno. 

 

 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  

 

Nadzorni odbor Občine Ig je v letu 2015 izvedel le en nadzor nad poslovanjem , in sicer Poročilo o 

nadzoru o izdelavi in vzdrževanju spletne strani Občine Ig v letu 2013, saj je Nadzorni odbor tekom 
leta v celotni sestavi odstopil. Nov nadzorni odbor je se je konstituiral na svoji konstitutivni seji 

27.01.2016. Izvedena bo notranja revizija za leto 2015 s strani zunanjega izvajalca. 
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5 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ RAČUNOVODSKIH POROČIL IN POROČILA 

 

Letno poročilo se pripravlja za poslovno leto, ki se zaključi 31. decembra 2015. Predlaganje letnih poročil 
ureja 51. člen Zakona o računovodstvu. Predložiti ga je potrebno Ajpesovi enoti in Ministrstvu za finance 

do zadnjega dne v februarju 2016. 

Zavezanci za oddajo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike EKN (EKN – enotni 

kontni načrt), so vsi neposredni proračunski uporabniki, ki so državni in občinski proračuni, državni in 

občinski organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe. 

Uporabniki EKN morajo pri obravnavanju računovodskih postavk ter pri sestavljanju in predlaganju letnih 

poročil upoštevati naslednje predpise: 

 Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4, 110/11 in 46/13), 

 Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99 in 30/02-1253), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 

134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12; odslej pravilnik o 

razčlenjevanju prihodkov in odhodkov), 

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

prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, in 97/12; odslej pravilnik o EKN), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10), 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 

(UL RS 117/02 in 134/03; odslej pravilnik o usklajevanju po 37. členu), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 

104/11; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil) ter 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL 

RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; odslej navodilo o pripravi zaključnega računa). 

Pristojnosti organov občin so podane posebej za občinski svet, župana, občinsko upravo in druge organe 

oziroma telesa v občini. Vsi predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin so razdeljeni v 7 osnovnih 

poglavij in v okviru teh na podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Katalog pristojnosti občin 
je rezultat sodelovanja med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko in Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.  

V občinski upravi je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 18 delavcev (ena zaposlena je na porodniškem 

dopustu) in župan, ki izvajajo vsa dela in naloge s področja urejanja prostora in varstva okolja, družbenih 

dejavnosti, dela s področja komunalne dejavnosti, kmetijstva in gospodarstva, turizma, izvrševanja 
proračuna in splošnih upravno-pravnih zadev.  

Občina je že v letu 2005 sprejela Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat za 
izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva. Z 

ustanovitvijo skupne občinske uprave občin Grosuplje, Škofljica in Ig se je Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo preselil v novo sedežno občino Grosuplje. Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna 

sredstva zagotavljajo občine soustanoviteljice vsaka do ene tretjine. Skupna uprava je neposredni 

uporabnik proračuna občine soustanoviteljice, v kateri ima sedež, to je v občini Grosuplje. Osnovno 
delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavljajo predpisi občin in državni predpisi, ki 

pooblaščajo občinske inšpekcije in redarstva za nadzor nad določenimi vsebinami.  

Občinski svet Občine Ig je na 11. redni seji dne 19.3.2008 sprejel Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, v 

katerem so bili v letu 2015 zaposleni 4 delavci od zgoraj naštetih 16. Režijski obrat se je organiziral kot 

nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave. Vir za financiranje režijskega obrata so 
sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev), sredstva 

občinskega proračuna in drugi viri, ki jih dopušča zakon. 

V letu 2015 je bilo v sprejemni pisarni zabeleženih:  

 4.941 prejetih,  
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 2.735 izdanih,  

 478 lastnih,  

 31 sejnih dokumentov ter  

 24.671 elektronskih dokumentov, od tega 20.601 prejetih in 3.932 odposlanih dokumentov.  

Prejetih po klasični pošti je bilo 32 vlog za izračun komunalnega prispevka in 91 lokacijskih informacij za 

gradnjo. 

V letu 2015 smo v računovodstvo prejeli 3.361 računov in 691 odredb za izplačilo, katere smo izplačali 

uporabnikom proračunskih sredstev. Izdali smo račune za najemnine ter ostale mesečne račune, 
povezane z nemotenim poslovanjem občine. Poleg tega smo izdajali tudi mesečno račune za distribucijo 

vode.  

 

Letno poročilo 

Vsebino letnega poročila uporabnika EKN določata 21. člen Zakona o računovodstvu in pravilnik o 
sestavljanju letnih poročil. Sestavljeno je iz: 

 računovodskega poročila in 

 poslovnega poročila. 

Računovodsko poročilo je sestavljeno iz: 

 računovodskih izkazov (bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov) in  

 pojasnil k obema izkazoma. 

Podrobnejše določbe o vsebini letnega poročila uporabnikov EKN vsebujeta pravilnik o sestavljanju letnih 
poročil in navodilo o pripravi zaključnega računa. 

 

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

uporabnikov: 

 bilanca stanja, ki se sestavi na obrazcu Bilanca stanja (priloga 1 k pravilniku o sestavljanju letnih 

poročil), ter 

 izkaz prihodkov in odhodkov, ki se sestavi na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov (priloga 2 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil). 

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

sestavljanju letnih poročil. 

Obvezni prilogi k bilanci stanja sta preglednici, ki se sestavita na obrazcih: 

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A k 

pravilniku o sestavljanju letnih poročil) ter 

 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (priloga 1/B k pravilniku o sestavljanju 

letnih poročil). 

Sestavna dela izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca (drugi odstavek 9. člena 

pravilnika o sestavljanju letnih poročil): 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 2/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil) ter 

 Izkaz računa financiranja (priloga 2/B k pravilniku o sestavljanju letnih poročil). 

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil je evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih 
obratov, ki ga kot obvezno prilogo k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov določa 20. člen 

pravilnika o sestavljanju letnih poročil. Sestavijo ga občine, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 
17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (UL RS 32/93, 30/98 – 1224, 127/06-5348, 38/10-1847 

in 57/11-2638), na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov (priloga 2/C k pravilniku o 

sestavljanju letnih poročil). 



 

235 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 26. členu določa, katera pojasnila in razkritja morajo biti v 

računovodskem poročilu. Ta razkritja se sicer dotikajo skoraj vseh področij, ki jih obravnavajo 

računovodski izkazi, vendar bi jih bilo smiselno dopolniti še z drugimi razkritji. Podlago za to najdemo v 
15. členu istega pravilnika, ki pravi, da pojasnila k izkazom obsegajo obvezne priloge in računovodske 

informacije, ki jih določa 26. člen tega pravilnika, pa tudi druge računovodske informacije, za katere 
uporabniki EKN presodijo, da so pomembne za razkritje postavk oziroma podatkov, izkazanih v bilanci 

stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k njima. Isti člen še določa, da morajo javni skladi 

razkriti tudi podatke o upravljanju namenskega premoženja, ki se nanašajo na povečanje oziroma 
zmanjšanje tega premoženja ter na porabo presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokritje presežka 

prihodkov nad odhodki oziroma pokritje presežka odhodkov nad prihodki, doseženega z upravljanjem 
namenskega premoženja. 

SRS opredeljujejo (običajno v točki B.e), katera pojasnila in razkritja morajo poslovni subjekti navesti v 

računovodskih poročilih. Gre za standarde, ki opredeljujejo posamezne računovodske kategorije in 
poročanje o njih (SRS 1-19 in 23-27). Seveda je pri vsaki računovodski kategoriji poudarek na drugem 

razkritju, na primer na vrednotenju, zapadlosti v plačilo, nastanku. Vsekakor je primerno, da z notranjimi 
akti opredelimo vsebino in obseg razkritij v računovodskih izkazih. Poglejmo, kaj mora v skladu s 

pravilnikom o sestavljanju letnih poročil vsebovati računovodsko pojasnilo. 

1. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 

prodaje blaga in storitev na trgu 

2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih 

rezervacij 

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in 

odhodkov 

4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje 

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih za neplačilo 

6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o razlogih za neplačilo 

7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in 

dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) 

8. Naložbe prostih denarnih sredstev 

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 

10. Vrste postavk, ki so zajete v zneskih, izkazanih na kontih zunajbilančne evidence 

11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v 

celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

12. Podatki, ki so pomembni za podrobnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja 

 

Neposredni proračunski uporabniki morajo v zvezi s podatki iz bilance stanja še posebej pojasniti podatke 
o  

 stanju sredstev na računih proračuna (po posameznih računih); 

 terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil (ter navesti večje prejemnike teh sredstev); 

 povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev); 

 povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih osnovnih sredstev; 

 povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje (ter navesti večje prejemnike teh 

sredstev); 

 neplačanih terjatvah iz preteklega leta; 

 neplačanih obveznostih iz preteklega leta; 

 pogodbah o najemu, pri katerem lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na 

najemnika, ter 

 podatkih o blagovnih kreditih. 

Pri pripravi poročila o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa pa morajo 

neposredni proračunski uporabniki pojasniti: 
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 podatke iz bilance stanja v zvezi z upravljanjem denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega 

računa ter 

 upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa in spremembe stanja 

denarnih sredstev na zakladniškem podračunu in enotnem zakladniškem računu. 

Računovodska pojasnila so tesno povezana s poslovnim poročilom. Računovodski podatki in informacije 

so tudi del pojasnil v tem poročilu. Zato je po našem mnenju smiselno v računovodskem delu poročila 

računovodske postavke samo pojasniti, v poslovnem delu pa jih povezati z izpolnjevanjem nalog in 
finančnega načrta proračunskega uporabnika. 

Pri oblikovanju poslovnega poročila moramo upoštevati predvsem zahteve po razkrivanju oziroma 
informiranju, ki jih vsebujeta navodilo o pripravi zaključnega računa in pravilnik o sestavljanju letnih 

poročil. 

Poslovno poročilo vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega ali neposrednega 

proračunskega uporabnika. V tem poročilu proračunski uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, določenih v 

obrazložitvi njegovega finančnega načrta ali programa dela za preteklo leto, in izidih svojega poslovanja 
ter pri tem oceni svojo gospodarnost, učinkovitost in uspešnost.  

Vsebino poslovnega poročila, ki priča o težavah in dosežkih pri poslovanju v proučevanem obdobju, določi 
uporabnik EKN. Biti mora prilagojena področju, na katerem deluje. Sestavni del njegovega poslovnega 

poročila je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. 
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5.1 Pojasnila k bilanci stanja 

 

AOP 001 – dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  so se v primerjavi s predhodnim letom 
povečala za nove nabave in zmanjšala za prodaje oziroma menjave ter za obračunano amortizacijo. 

Nadaljevali smo z usklajevanjem evidence zemljišč v lasti občine. V letu 2015 smo kupili oz. menjali 
zemljišča v višini 9.764,39 eur za potrebe rekonstrukcije ceste na območju Barjanske ulice v dolžini 

435,12 m. Po celotni dolžini trase je potrebno urediti odvodnjavanje vozišča in pločnika. Obravnavani 
odsek se na zahodni strani priključuje na državno cesto 642/1360 Ig- Ljubljana. Urejanje se zaključi z 

navezavo na Rakovniško ulico, kjer se naveže na obstoječo cesto.  

Zaradi uskladitve zemljiško knjižnega stanja z dejanskim v Iški Loki, smo kupili parc. št. 154/2 (95 me2) 
k.o. Iška Loka in prodali parc. št. 636 (8990m2 – kmetijsko zemljišče) k.o. Iška Loka v višini 6.293,00. 

V vrednosti 10.605,12 eur smo kupili oz. menjali zemljišča za potrebe ureditve občinskih cest. 

Tako smo vrednost stavbnih zemljišč skupaj povečali za 26.663 eur Vrednost  kmetijskih zemljišč pa smo 

povečali za 6.514 eur. 

 

V letu 2015 smo zaključili z gradnjo vodovoda in kanalizacije Iška Loka-Matena in poplačali 24. začasno 

situacijo – končno in 10% zadržanih sredstev. 

26.2.2015 smo investicijo pod št. NRP OB037-13-009  Sanacija vodovoda Brest, Matena, Tomišelj (odsek 

Strahomer) in rekonstrukcija JR Vrbljene aktivirali. Vodovod  Strahomer v višini 413.608,59 eur, in sicer, 

odsek 1 v dolžini 862,02 m, odsek 2 v dolžini 745,65 m2 in odsek v dolžini 536 m. Javno razsvetljavo v 
višini 29.665,27 eur in cesto v višini 136.859,14 eur. 

Za navedeno investicijo smo 30.10.2015 dobili s stani državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za 
izvajanje skupne kmetijske politike 172.789,46 eur in 57.596,50 eur iz državnega proračuna za investicije. 

Skupaj torej 230.385,96 eur 

 

Asfaltirali smo Škurhovo ulico (JP 634031) v višini 34.669,35 eur. Zaradi asfaltiranja Škurhove ulice je bilo 

potrebno obnoviti javno vodovodno omrežje v dolžini 160,90 m in vodovodne priključke v višini 14.120,68 
eur. Poleg tega, smo postavili še 5 drogov javne razsvetljave, v višini 5.616,90 eur. 

 

Zaradi zagotavljanja ustreznosti tlačnih razmer je bilo nujno potrebno obnoviti odsek B vodovod Golec na 

vodovodnem sistemu Golo – Zapotok (OB037-11-068 Hidropostaja Golec)   v dolžini 281,90 m v višini 

31.794,97 eur 

Za navedeno investicijo (OB037-11-068 Hidropostaja Golec) smo od Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo prejeli sredstva v višini 24.585,78 eur po 21. členu ZFO-1 

 

Po 21. Členu ZFO-1 smo od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli tudi sredstva za 
ureditev območja Ig 08-2/PP z dostopno cesto v višini  21.004,89. Strošek izgradnje ceste za spodnji 

ustroj v dolžini 240m je bil 38.837,95 eur. 

 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 41008-6/2015/5 z dne 21.5.2015 sprejela Program odprave 

posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 6. in 14. novembrom z izhodišči za izvedbo v 
letu 2015 s katerim so bila zagotovljena sredstva za obnovo poškodovane lokalne in gozdne 

infrastrukture. Občina Ig je 21.8.2015 podala vlogo za sanacijo A10-04-1 most pri Schwarzu in prejela 

sredstva v višini 71.694,55 eur. Stroški izgradnje mostu pri Schwarzu čez Iško so bili v višini 111.858,41 
eur.  

 

Javno razsvetljavo smo zgradili še v Strahomerju za 12.380,56 eur javne razsvetljave. (postavili smo 12 

drogov v dolžini 823,27 eur), v Iški vasi – Mala vas  za 11.724,20 eur (postavili smo 11 drogov v dolžini 

500 m) in v Iški proti Cimpermanu J.  za 15.012, 10 eur ( postavili smo 13 drogov v dolžini 500m). 
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Pločnik od p+R do Mercatorja – Banija v višini 18.200,46 eur  in dolžini 93 m. 

 

Zgradili smo manjkajoči kanal v Iški vasi v višini 52.386,36 eur (kanal I1 v dolžini 268,67m), v višini 

11.506,36 eur smo sanirali fekalno kanalizacijo med KČP Tomišelj –Brest (v dolžini 62m), v višini 
10.175,11 eur smo sanirali fekalno kanalizacijo proti čistilni (v dolžini 54,50m) in za sanacijo fekalne 

kanalizacije Matena proti ČN smo porabili 15.779,28 eur (v dolžini 88m). Zgradili smo kanalizacijo - 

Rakovniška ulica v višini 35.614,30 eur (v dolžini 145m). 

 

Med investicijami, ki so na dan 31.12.2015 še v gradnji kanalizacija Tomišelj – inv.št. 2659, vodovod 
odsek Tlake v vasi Škrilje – inv.št.1099,1708, krožišče pri obrtni coni Ig-inv.št.1710,  širitev pokopališča 

Ig-inv.št.1222 in širitev pokopališča Kurešček –inv.št.2311; ureditev okolice Centra Ig (parkirišče in park) 

– inv. Št. 2657; metorna kanalizacija Iška vas – inv.št. 1243, vodovod Matena – Iška Loka – inv.št. 2459, 
kanalizacija Matena – Iška Loka – inv.št. 2458. 

 

Sredstva dana v upravljanje javnima zavodoma OŠ Ig in Vrtec Ig so se povečala za nove investicije, 

zmanjšala pa za odpisano vrednost.  

 

Nakup opreme je bil izveden v skladu z veljavnim načrtom razvojnih programov.  

 

AOP 012-kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so se v primerjavi s preteklim letom 

znižala. Kratkoročna sredstva so sestavljena iz dobroimetja denarnih sredstev (sredstva na računu ter 
depoziti na odpoklic, kratkoročnih finančnih naložb pri poslovnih bankah oziroma hranilnicah, terjatev za 

obresti po vplačanih kratkoročnih depozitih, terjatev do kupcev in neplačanih odhodkov. 

Tako je bilo stanje sredstev na dan 31.12.2015 na transakcijskem računu št.: 01237-0100000320  
20.257,52 EUR, na računih odpoklicnih sredstev pri poslovnih bankah in hranilnicah 919.813,66 EUR , na 

stanjih kontov skupine 152-kratkoročno vezana sredstva pa 820.000,00 EUR.  

Terjatve do kupcev so na dan 31.12.2015  znašale 464.052,03 EUR. Med največjimi terjatvami je terjatev 

do podjetja SGP TEHNIK,d.d., katera pa je še vedno v tožbi. Skupna vrednost terjatve znaša 241.952,41 
EUR. Preostale terjatve se nanašajo na terjatve do kupcev iz naslova vodarine, na terjatve za plačilo 

najemnin v mesecu decembru, prefakturiranih stroškov in drugih tekočih terjatev. 

 

AOP 034 – kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s 

predhodnim letom povečale. V primerjavi s preteklim letom so se znižale obveznosti do dobaviteljev.  

Med obveznostmi do zaposlenih v višini 42.018,30 EUR so obveznosti za izplačilo plač ter drugih 

prejemkov in plačilo prispevkov in davkov za mesec december za zaposlene in družinskega pomočnika, 

podjemne pogodbe za mesec december in podžupane za mesec december. 

 

Obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2015 znašale 255.844,30 in se nanašajo na prejete račune v 
mesecu decembru  in še ne zapadle račune. 

 

AOP 040 pa predstavljajo kratkoročne obveznosti za prejete kredite v višini 331.138 eur (to je 
glavnica po treh kreditih, ki zapade v plačilo v letu 2016). 

Neplačani prihodki predstavljajo neto vrednost terjatev do kupcev. 

AOP 044- lastni viri in dolgoročne obveznosti so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali. Gre 

predvsem za zmanjšanje sredstev zaradi obračunane amortizacije. 

Splošni sklad poleg vrednosti premoženja in sredstev danih v upravljanje predstavlja tudi vsa namenska 

sredstva. 



 

239 

Za potrebe notranjega poročanja občina vodi tudi izven bilančno evidenco. V evidenci vodimo terjatve do 

občanov, ki so v domovih za starejše. Namen evidence je pregledno evidentiranje stroškov po 

posameznikih, zaradi lažje kasnejše prijave terjatve v zapuščinskem postopku. Vodimo tudi evidenco 
prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi oziroma dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prav 

tako vodimo evidenco sredstev iz naslova ZVJTO, saj nismo vrnili vseh sredstev vlagateljem.  

Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence so na dan 31.12.2015 znašali 2.297.786,27 eur kar je več 

kot v preteklem letu. 

 1.592.782,17 eur imamo knjiženih terjatev do oskrbovancev v domovih za starejše in varstveno 

delovnih centrih. Občina plačuje v celoti ali delno oskrbnino za 26 občanov. Od tega je ena občanka 

založila sredstva občini s prodajo hiše in iz vrednosti njenega premoženja ji plačujemo oskrbnino v 

domu, 

 izven bilančno knjižimo tudi prejete instrumente za zavarovanje plačil in 

 namenska sredstva števčnine in vzdrževalnine  Režijskega obrata. 

Sestavna dela izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca (drugi odstavek 9. člena 

pravilnika o sestavljanju letnih poročil): 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 2/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil) ter 

 Izkaz računa financiranja (priloga 2/B k pravilniku o sestavljanju letnih poročil). 

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil je evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih 

obratov, ki ga kot obvezno prilogo k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov določa 20. člen 
pravilnika o sestavljanju letnih poročil. Sestavijo ga občine, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 

17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (UL RS 32/93, 30/98 – 1224, 127/06-5348, 38/10-1847 

in 57/11-2638), na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov (priloga 2/C k pravilniku o 
sestavljanju letnih poročil). 
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75361

OBČINA IG

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

Govekarjeva cesta 006, 1292 Ig

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874769000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 31.135.089 31.190.353

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 65.501 65.649

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 48.824 44.723

02 NEPREMIČNINE 004 28.651.940 27.832.351

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 4.343.324 3.679.651

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 948.434 912.713

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 567.406 528.476

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 215.681 215.681

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 6.213.087 6.416.809

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 2.770.127 3.445.347

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 940.071 650.800

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 429.659 440.877

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 64 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 34.393 54.117

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 820.000 1.460.000

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 371 1.072

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 96.082 91.451

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 449.487 747.030

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 33.905.216 34.635.700

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 2.297.786 1.826.156

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 1.162.596 1.548.137

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 42.018 36.996

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 161.111 454.033

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 6.574 18.960

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 94.734 163.490

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 331.138 331.138

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1.012 4.726

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 526.009 538.794

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

Oznaka 

za AOP
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E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 32.742.620 33.087.563

90 SPLOŠNI SKLAD 045 30.225.529 30.147.179

91 REZERVNI SKLAD 046 16.240 108.395

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 179.734 179.734

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA

050 0 0

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 2.251.512 2.582.650

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 69.605 69.605

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 33.905.216 34.635.700

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 2.297.786 1.826.156

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
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5.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 

 

AOP-skupaj prihodki so bili v letu 2015 1,4% nižji kot v letu 2014. 

AOP-skupaj odhodki so bili v letu 2015 3,7% nižji kot v letu 2014. 

Presežek prihodkov nad odhodki je na dan 31.12.2015 znašal 185.206 EUR. 

Glede na sprejeti plan-proračun leta 2015 je občina prejela skoraj vse načrtovane prihodke. 

 

Tekoči prihodki AOP-102 so znašali 5.288.968 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom znižali. 

Nedavčni prihodki AOP-140 so znašali 1.115.349 in so se v primerjavi s preteklim letom znižali 

Kapitalski prihodki AOP-153 so se v primerjavi z letom 2014 znižali iz 212.977 na 19.055. 

Transferni prihodki AOP-176 so se v primerjavi z leto 2013 znižali in so v letu 2014 znašali 220.130 

EUR.  Država je namreč občinam znižala sredstva za sofinanciranje investicij. 

Tekoči odhodki AOP-222 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali, predvsem izdatki za blago in 

storitve. Kljub temu še vedno  poudarjamo, da bodo glede na visok delež investicij v preteklih letih v 
prihodnje narasli stroški tekočega vzdrževanja le teh,  kar bi morali posamezni nosilci postavk oz. 

odgovorni za posamezne investicije predvideti že pri sami uvrstitvi posameznih investicij v proračun. 

Lahko se namreč zgodi, da občina za svoje premoženje ne bo mogla več skrbeti v smislu dobrega 
gospodarja. Rezerve so oblikovane skladno z Zakonom o javnih financah v višini 87.767 eur.  

Tekoči transferi AOP-266 so se v primerjavi z letom 2014 znižali za 7,4 %.  Znižali so se predvsem 
tekoči transferi posameznikom in transferi v javne zavode. 

Investicijski odhodki AOP-295 so se v primerjavi s predhodnim letom 2014 znižali za 30,70 %. 

Največji odstotek znižanja odhodkov je področju novogradenj, rekonstrukcije in adaptacije, ki jih je bilo 
bistveno manj kot preteklo leto in nakupu zemljišč. Povečali pa so se odhodki za nakup novega 

avtomobila, za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. 

Investicijski transferi AOP-916 so se v primerjavi z letom 2014 povečali iz 35.505 eur na 117.595 

eur. Občina je sredstva namenila Gasilski zvezi , občini kjer je sedež Medobčinskega inšpektorata in pa 
javnima zavodoma OŠ Ig in Vrtec Ig, katerih ustanovitelj je občina. 



 

243 

  

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75361

OBČINA IG

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

Govekarjeva cesta 006, 1292 Ig

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874769000

(v eurih, brez centov)

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI

(102+153+166+176+192)
101 5.851.183 5.932.892

TEKOČI PRIHODKI

(103+140)
102 5.288.968 5.499.785

70
DAVČNI PRIHODKI

(104+108+113+116+121+131+139)
103 4.173.619 4.379.728

700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

(105+106+107)
104 3.550.052 3.769.952

7000 Dohodnina 105 3.550.052 3.769.952

7001 Davek od dohodka pravnih oseb 106 0 0

7002 Drugi davki na dohodek in dobiček 107 0 0

701
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

(109+110+111+112)
108 0 0

7010 Prispevki zaposlenih 109 0 0

7011 Prispevki delodajalcev 110 0 0

7012 Prispevki samozaposlenih 111 0 0

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 112 0 0

702
DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO

(114+115)
113 0 0

7020 Davek na izplačane plače 114 0 0

7021 Posebni davek na določene prejemke 115 0 0

703
DAVKI NA PREMOŽENJE

(117+118+119+120)
116 394.077 328.990

7030 Davki na nepremičnine 117 263.272 260.272

7031 Davki na premičnine 118 1.249 1.120

7032 Davki na dediščine in darila 119 22.608 816

7033 Davki na promet nepremičnin in na f inančno premoženje 120 106.948 66.782

704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

(122+123+124+125+126+127+128+129+130)
121 229.333 280.785

7040 Davek na dodano vrednost 122 0 0

7041 Drugi davki na blago in storitve 123 0 0

7042 Trošarine (akcize) 124 0 0

7043 Dobički f iskalnih monopolov 125 0 0

7044 Davki na posebne storitve 126 3.315 2.375

7045 Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti 127 0 0

7046 Letna povračila za uporabo cest 128 0 0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 129 226.018 278.410

7048 Davki na motorna vozila 130 0 0

705
DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE

(132+133+134+135+136+137+ 138)
131 0 0

7050 Carine 132 0 0

7051 Druge uvozne dajatve 133 0 0

7052 Izvozne dajatve 134 0 0

7053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov 135 0 0

7054 Dobički od menjave tujih valut 136 0 0

7055 Davki na menjavo tujih valut 137 0 0

7056 Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije 138 0 0

706 DRUGI DAVKI 139 157 1

71
NEDAVČNI PRIHODKI

(141+145+148+149+150)
140 1.115.349 1.120.057

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV 

KONTOV
NAZIV KONTA

Oznaka 

za AOP

Z N E S E K
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710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

(142+143+144)
141 187.891 170.484

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 142 47.051 32.864

7102 Prihodki od obresti 143 9.444 26.210

7103 Prihodki od premoženja 144 131.396 111.410

711
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE

(146+147)
145 6.509 3.555

7110 Sodne takse 146 0 0

7111 Upravne takse in pristojbine 147 6.509 3.555

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 148 53.339 61.013

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 45.751 62.513

714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

(151+152)
150 821.859 822.492

7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 151 0 0

7141 Drugi nedavčni prihodki 152 821.859 822.492

72
KAPITALSKI PRIHODKI

(154+159+162)
153 19.055 212.977

720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

(155+156+157+158)
154 0 0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 155 0 0

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 156 0 0

7202 Prihodki od prodaje opreme 157 0 0

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 158 0 0

721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

(160+161)
159 0 0

7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 160 0 0

7211 Prihodki od prodaje drugih zalog 161 0 0

722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

(163+164+165)
162 19.055 212.977

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 163 6.293 1.663

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 164 12.762 211.314

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 165 0 0

73
PREJETE DONACIJE

(167+170+175)
166 0 0

730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

(168+169)
167 0 0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 168 0 0

7301 Prejete donacije in darila od domačih f izičnih oseb 169 0 0

731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

(171+172+173+174)
170 0 0

7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 171 0 0

7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij 172 0 0

7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb 173 0 0

7313 Prejete donacije in darila od tujih f izičnih oseb 174 0 0

732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 175 0 0

74
TRANSFERNI PRIHODKI

(177+183)
176 543.160 220.130

740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

(178+179+180+181+182)
177 291.309 146.034

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178 291.309 146.034

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 0 0

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 180 0 0

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 181 0 0

7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 182 0 0

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

EVROPSKE UNIJE

(184+185+186+187+188+189+190+191)

183 251.851 74.096

7410
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči 

Evropske unije
184 0 0

7411
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za 

izvajanje skupne kmetijske politike
185 0 0

7412
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz 

strukturnih skladov
186 0 0

7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz 

kohezijskega sklada
187 230.386 0

7414
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za 

izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
188 0 0

7415
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz 

naslova pavšalnih povračil
189 0 0

7416
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije
190 21.465 74.096

7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 191 0 0



 

245 

  

78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

(193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)
192 0 0

780
PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE

(194+195+196+197)
193 0 0

7800 Prejeta sredstva PHARE 194 0 0

7801 Prejeta sredstva ISPA 195 0 0

7802 Prejeta sredstva SAPARD 196 0 0

7803 Popristopna pomoč 197 0 0

781

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN 

RIBIŠKE POLITIKE

(199+200+201+202+203)

198 0 0

7810

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz 

Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del 

(EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)

199 0 0

7811

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz 

Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del 

(EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega  jamstvenega sklada (EKJS)

200 0 0

7812

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz 

Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del 

(EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP)

201 0 0

7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 202 0 0

7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike 203 0 0

782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV

(205+206+207+208)
204 0 0

7820
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in 

usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)
205 0 0

7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) 206 0 0

7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) 207 0 0

7823
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje 

ribištva (FIFG)
208 0 0

783 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 209 0 0

784

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN 

DRUGIH PROGRAMOV EU

(211+212+213+214)

210 0 0

7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo 211 0 0

7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike 212 0 0

7842
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in 

zaposlovanje
213 0 0

7843
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in 

pravica
214 0 0

785
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL 

(216+217)
215 0 0

7850
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev 

denarnega toka
216 0 0

7851
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko 

izravnavo
217 0 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 218 0 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 219 0 0

788 PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 220 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI

(222+266+295+907+921)
221 5.665.977 5.879.224

40
TEKOČI ODHODKI

(223+231+237+248+254+260)
222 2.205.000 2.015.558

400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(224+225+226+227+228+229+230)
223 373.178 368.137

4000 Plače in dodatki 224 344.700 340.793

4001 Regres za letni dopust 225 5.490 5.490

4002 Povračila in nadomestila 226 19.022 18.646

4003 Sredstva za delovno uspešnost 227 3.101 3.208

4004 Sredstva za nadurno delo 228 287 0

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 229 0 0

4009 Drugi izdatki zaposlenim 230 578 0

401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

(232+233+234+235+236)
231 55.899 55.851

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 232 29.726 29.350

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 233 24.689 24.390

4012 Prispevek za zaposlovanje 234 239 223

4013 Prispevek za starševsko varstvo 235 348 344

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 236 897 1.544

402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

(238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)
237 1.638.016 1.443.555

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 190.790 110.268

4021 Posebni material in storitve 239 23.228 27.192
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4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 306.843 357.234

4023 Prevozni stroški in storitve 241 93.874 78.280

4024 Izdatki za službena potovanja 242 1.524 779

4025 Tekoče vzdrževanje 243 933.041 714.561

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 244 5.686 4.106

4027 Kazni in odškodnine 245 0 14.161

4028 Davek na izplačane plače 246 0 0

4029 Drugi operativni odhodki 247 83.030 136.974

403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

(249+250+251+252+253)
248 48.357 61.900

4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 249 0 0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 250 48.357 61.900

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 251 0 0

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 252 0 0

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu 253 0 0

4035 Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR 931 0 0

404
PLAČILA TUJIH OBRESTI

(255+256+257+258+259)
254 0 0

4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam 255 0 0

4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 256 0 0

4042 Plačila obresti od kreditov -  tujim poslovnim bankam in f inančnim institucijam 257 0 0

4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem 258 0 0

4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 259 0 0

405
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema ezr preteklega 

leta
932 0 0

409
REZERVE

(261+262+263+264+265)
260 89.550 86.115

4090 Splošna proračunska rezervacija 261 0 0

4091 Proračunska rezerva 262 87.767 84.311

4092 Druge rezerve 263 1.783 1.804

4093 Sredstva za posebne namene 264 0 0

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 265 0 0

41
TEKOČI TRANSFERI

(267+271+281+282+290)
266 2.293.365 2.475.585

410
SUBVENCIJE

(268+269+270)
267 138.054 148.521

4100 Subvencije javnim podjetjem 268 138.054 148.521

4101 Subvencije f inančnim institucijam 269 0 0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 270 0 0

411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

(272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)
271 1.396.341 1.432.866

4110 Transferi nezaposlenim 272 0 0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 273 862 1.460

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 274 0 0

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 275 0 0

4114 Pokojnine 276 0 0

4115 Nadomestila plač 277 0 0

4116 Boleznine 278 0 0

4117 Štipendije 279 0 0

4119 Drugi transferi posameznikom 280 1.395.479 1.431.406

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 281 218.579 210.170

413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

(283+284+285+286+287+288+289)
282 540.391 684.028

4130 Tekoči transferi občinam 283 65.078 65.917

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 284 32.877 25.381

4132 Tekoči transferi v javne sklade 285 0 0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 286 436.057 585.429

4134 Tekoči transferi v državni proračun 287 0 0

4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki
288 6.379 7.301

4136 Tekoči transferi v javne agencije 289 0 0

414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

(291+292+293+294)
290 0 0

4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 291 0 0

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 292 0 0

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 293 0 0

4143 Drugi tekoči transferi v tujino 294 0 0
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42
INVESTICIJSKI ODHODKI 

(296)
295 888.677 1.280.551

420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

(297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)
296 888.677 1.280.551

4200 Nakup zgradb in prostorov 297 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 298 13.163 0

4202 Nakup opreme 299 72.362 38.736

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 0 0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 593.585 1.015.725

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 98.499 64.357

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 903 25.000 97.886

4207 Nakup nematerialnega premoženja 904 0 0

4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring
905 86.068 63.847

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 906 0 0

43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(908+916)
907 278.935 107.530

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI 

UPORABNIKI

(909+910+911+912+913+914+915)

908 161.340 72.025

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 909 0 0

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 910 0 0

4312 Investicijski transferi f inančnim institucijam 911 0 0

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 912 0 0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 913 0 0

4315
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki
914 161.340 72.025

4316 Investicijski transferi v tujino 915 0 0

432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

(917+918+919+920)
916 117.595 35.505

4320 Investicijski transferi občinam 917 0 0

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 918 0 0

4322 Investicijski transferi v državni proračun 919 0 0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 920 117.595 35.505

450
PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE

(922+923+924+925+926)
921 0 0

4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 922 0 0

4501 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 923 0 0

4502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 924 0 0

4503 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva 925 0 0

4504
Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin 

Nizozemske in Švedske
926 0 0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(101-221)
927 185.206 53.668

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(221-101)
928 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 

število)
929 18 16

Število mesecev poslovanja 930 12 12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
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5.3 Izkaz računa financiranja 

 

Iz izkaza računa financiranja je razvidno, da je v letu 2015 občina odplačala 331.138 EUR dolga. Novih 

zadolžitev v letu 2015 ni bilo. 
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75361

OBČINA IG

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

Govekarjeva cesta 006, 1292 Ig

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874769000

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE

(352+358)
351 0 0

500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE

(353+354+355+356+357)
352 0 0

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 353 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 354 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 355 0 0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 356 0 0

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 357 0 0

501
ZADOLŽEVANJE V TUJINI

(359+360+361+362+363)
358 0 0

5010 Najeti krediti pri mednarodnih f inančnih institucijah 359 0 0

5011 Najeti krediti pri tujih vladah 360 0 0

5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in f inančnih institucijah 361 0 0

5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 362 0 0

5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 363 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA

(365+371)
364 331.138 331.138

550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

(366+367+368+369+370)
365 331.138 331.138

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 366 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 367 331.138 331.138

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 368 0 0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 369 0 0

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 370 0 0

551
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

(372+373+374+375+376)
371 0 0

5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 372 0 0

5511 Odplačila dolga tujim vladam 373 0 0

5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in f inančnim institucijam 374 0 0

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 375 0 0

5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 376 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(351-364)
377 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(364-351)
378 331.138 331.138

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(927+348+377)-(928+349+378)
379 0 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(928+349+378)-(927+348+377)
380 145.932 277.470

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV 

KONTOV

Oznaka 

za AOP

ZNESEK
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75361

OBČINA IG

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

Govekarjeva cesta 006, 1292 Ig

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874769000

(v eurih, brez centov)

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(302+313+319+320)
301 0 0

750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

(303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)
302 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 303 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 304 0 0

7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali 

občin
305 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od f inančnih institucij 306 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 307 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 308 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 309 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 310 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 311 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 312 0 0

751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(314+315+316+317+318)
313 0 0

7510
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, 

ki so v lasti države ali občin
314 0 0

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v f inančnih institucijah 315 0 0

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 316 0 0

7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 317 0 0

7514 Prejeta vračila namenskega premoženja 318 0 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 319 0 0

753
Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev 

sistema EZR
320 0 0

44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

(322+333+340+344+347)
321 0 0

440
DANA POSOJILA

(323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)
322 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 323 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 324 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 325 0 0

4403 Dana posojila f inančnim institucijam 326 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 327 0 0

4405 Dana posojila občinam 328 0 0

4406 Dana posojila v tujino 329 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 330 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 331 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 332 0 0

441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

(334+335+336+337+338+339)
333 0 0

4410
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali 

občin
334 0 0

4411 Povečanje kapitalskih deležev v f inančnih institucijah 335 0 0

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 336 0 0

4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 337 0 0

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 338 0 0

4415 Povečanje drugih f inančnih naložb 339 0 0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV

KONTOV
NAZIV KONTA

Oznaka 

za AOP

Z N E S E K
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442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 

(341+342+343)
340 0 0

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 341 0 0

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 342 0 0

4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 343 0 0

443

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH 

PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

(345+346)

344 0 0

4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 345 0 0

4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti 346 0 0

444 Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR 347 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 

DELEŽEV

(301-321)

348 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 

DELEŽEV

(321-301)

349 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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5.4 Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov 

 

Občina je leta 2009 ustanovila Režijski obrat, ki opravlja dela in naloge s področja gospodarske javne 

službe oskrbe z vodo in odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod, ter pokopališko dejavnost. 

Prihodki od poslovanja  AOP-600 so v letu 2015 znašali 483.442 EUR, celotni odhodki AOP -628 pa so 

znašali 1.085.660 EUR. Odhodke predstavljajo stroški dela AOP-615 v višini 93.651 EUR (Režijskem 

obratu so zaposleni štirje javni uslužbenci), stroški blaga, materiala in storitev AOP-611 pa so znašali 
708.957 EUR. Poleg tega je obračunana amortizacija znašala 245.149 eur. 

Režijski obrat je v obdobju leta 2015 ustvaril 602.218 razlike odhodkov nad prihodki, kar je 
izkazano v AOP-606. Občina je ta sredstva zagotovila iz proračuna. Primanjkljaj izhaja zaradi odločbe 

FURS za naknadno plačilo okoljske dajatve za leto 2014 v skupni višini 37.903 eur , nizke cene vode in 

velikega deleža vodnih izgub zaradi slabih vodovodnih sistemov. 
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75361

OBČINA IG

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

Govekarjeva cesta 006, 1292 Ig

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874769000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(601+602-603+604)
600 483.442 484.244

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 601 483.442 484.244

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 602 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 603 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 604 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 605 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 606 602.218 659.806

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(608+609)
607 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 608 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 609 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(600+605+606+607)
610 1.085.660 1.144.050

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(612+613+614)
611 708.957 616.928

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 612 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 613 208.171 212.644

461 STROŠKI STORITEV 614 500.786 404.284

F) STROŠKI DELA

(616+617+618)
615 93.651 75.090

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 616 76.810 62.042

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 617 10.665 9.197

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 618 6.176 3.851

462 G) AMORTIZACIJA 619 245.149 246.825

463 H) REZERVACIJE 620 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 621 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 622 37.903 205.207

467 K) FINANČNI ODHODKI 623 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 624 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(626+627)
625 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 626 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 627 0 0

N) CELOTNI ODHODKI

(611+615+619+620+621+622+623+624+625)
628 1.085.660 1.144.050

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(610-628)
629 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(628-610)
630 0 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

od 1.1. do 31.12.2015

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/C pravilnika o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oznaka 

za AOP

ZNESEK
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5.5 Izjava o oceni notranjega nadzora 
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6 PRILOGE     

6.1 POROČANJE O PRERAZPOREDITVAH ZA LETO 2015 
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6.2 POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA  S STVARNIM  PREMOŽENJEM 
OBČINE IG ZA LETO 2015 

 

Datum: 23.2.2016 

 

OBČINSKEMU SVETU  

 

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA  S STVARNIM  PREMOŽENJEM 
OBČINE IG ZA LETO 2015 

 

 

Predlagatelj: župan Občine Ig  

 

Zakonska podlaga: tretji odstavek 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) in 14. člen 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14). 

 

UVOD 

Občinski svet Občine Ig je v skladu s četrtim odstavkom 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na svoji 3. redni seji dne 10.12.2014 
sprejel Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2015, kot sestavni del 
proračuna za leto 2015. 

Občinski svet je na 6. redni seji dne 23.6.2015 potrdil tudi spremembe in dopolnitve Načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2015, kot sestavni del rebalansa proračuna 
za leto 2015. 

 

Predmetni Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je bil podlaga za izvedbo posameznih 
postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2015. 

 

Tretji odstavek 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti določa, da organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti 
(župan), predloži svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna, 
poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, zato v nadaljevanju podajamo 
obrazložitev realizacije letnega načrta razpolaganja in pridobivanja za leto 2015. 

 

Poročilo o realizaciji je pripravljeno v tabeli, ki je v prilogi. Stanje je na dan 31.12.2015. 

 

Pripravil: 

Janez Miklič 

                                                                                               Janez Cimperman 

                                                                                                       ŽUPAN 
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Priloga: 

 

Prikaz realizacije Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ig za leto 
2015 

 

Zap. 

št. 

Okvirna 
lokacija 

Parc. št. in 
k.o. 

Metoda 
razpolaganja 

Pogodbena 
vrednost 

Št. in datum 
pogodbe 

1. Ig-Škurhova 
ulica 

Dušek Tatjana 

415/19 

k.o. Ig 

Neposredna 
pogodba 

3.080,00EUR 478/014/2015-
092 

23.3.2015 

2. Cesta do 
vodohrama 
Visoko, Grmek 
Jože 

757/33 
k.o. 

Zapotok 

Neposredna 
pogodba 

Brezplačen 
prenos 

353/009/2014-
186 

20.7.2015 

3. Cesta - Škrilje 

Šivec Anton 

1035/309 

1035/294, 
k.o. 1708 
Golo 

Neposredna 
pogodba 

Brezplačen 
prenos 

478/045/2014-
307 

5.1.2015 

4. Cesta - Golo 

Virant Valerija 

2153/9 

k.o. Golo 

Neposredna 
pogodba 

1.650,00EUR 478/016/2015-
095 

24.3.2015 

5. Cesta - Iška 
Loka 

Župec 
Stanislav 

154/2 k.o. 

Iška Loka 

Neposredna 
pogodba 

6.293,00EUR 478/009/2015-
295 

19.11.2015 

6. Cesta - Škrilje 

Lavrič Matjaž 

407/4 

 k.o. Golo 

Neposredna 
(menjalna) 
pogodba 

3.246,00EUR 478/058/2006-
239 

8.10.2015 

7. Cesta -  Škrilje 

Lavrič Matjaž 

2181/4 

k.o. Golo 

Neposredna 
(menjalna) 
pogodba 

766,00EUR 478/058/2006-
296 

24.11.2015 

8. Cesta - Škrilje 

Dragojevič 
Božo 

Škulj Vesna 

2272/27 

k.o. Golo 

Neposredna 
pogodba 

192,00EUR 478/057/2015-
234 

30.9.2015 

9. Cesta - 
Dobravica 

Jožefa 
Petrovčič 

170/2 k.o. 

Dobravica 

Neposredna 
pogodba 

Brezplačen 
prenos 

478/008/2014-
057, overjena 

20.11.2015 

10. Cesta - Škrilje 789/11  Neposredna Brezplačen  478/049/2015-
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k.o. Golo pogodba prenos 212 

26.8.2015 

11. Cesta Ig - 
Zapotok 

Balat Anton,  

Zalar Janez 

195/7, 
195/6, 
198/6 vse 
k.o. 
Dobravica 

Neposredna 
pogodba 

Brezplačen 
prenos 

478/023/2008-
242 

13.10.2015 

12. Cesta Ig - 
Zapotok 

Novak Ana 

(delež ¼) 

2491/2, 
2491/3 

2508/19  

vsek.o. Ig 

Neposredna 
pogodba 

2.885,00EUR 478/019/2011-
199 

17.8.2015 

13. Cesta Ig - 
Zapotok 

Štrukelj Ivana 

(delež ¼) 

2491/2, 
2491/3 

2508/19  

vsek.o. Ig 

Neposredna 
pogodba 

2.885,00EUR 478/019/2011-
214 

19.8.2015 

 

14. 

 

Ig - Barjanska 
ulica 

Gorjup Alenka  
Zlatko 

 

462/9, 
464/6, 
463/3 

vse k.o. Ig 

 

Neposredna  

(menjalna) 

pogodba 

 

3.292,70EUR 

 

478/007/2008-
241 

12.10.2015 

15. Ig - Barjanska 
ulica 

Meglič Ida 

465/5, 
466/5 

obe k.o. 
Ig 

Neposredna 
pogodba 

1.620,00EUR 478/007/2008-
303 

15.12.2015 

16. Ig - Barjanska 
ulica 

Župec Alojzij 

461/5 

 k.o. Ig 

Neposredna 
pogodba 

1.710,00EUR 478/007/2008-
305 

18.12.2015 

17. Cesta Ig - 
Zapotok 

Roter Jože, 
Luka, 

Gašper 

2399/74 

k.o. Ig 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

2.051,00EUR 478/072/2006-
267 

3.11.2015 

 

Nakupi in menjave, ki niso bili realizirani v letu 2015 in se prenesejo v leto 2016: 

 

1. Ig - Barjanska 
ulica 

Tomac Marija 

460/17, 
460/19 

obe k.o. Ig 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

2.338,74EUR  

2. Ig - Barjanska 
ulica 

462/6, 
462/11, 

Neposredna 1.639,00EUR  
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Boben Inge, Adolf 461/8 vse  

 k.o. Ig 

(menjalna) 

pogodba  

3. Cesta - Zapotok 

Zalar Slavko  

544/2, 
545/2, 
544/5, 
542/2, 
507/4, vse 
k.o. 

Zapotok 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

100,00 EUR  

4.  Cesta za CUDV 
Draga 

Jakič Matej 

1330/6 k.o. 
Dobravica 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

100,00 EUR Odločba 

GURS 

5. Cesta - Zapotok 

Strle Peter 

32/62 k.o. 
Zapotok 

Neposredna 

pogodba 

Brezplačen 
prenos 

dedovanje 

6. Zapotok 

klorna postaja 

22  

k.o. 
Zapotok 

Neposredna 
pogodba 

100,00 EUR  

7. Cesta - Podgozd 

Mavec Ciril 

479/10 k.o. 
Dobravica 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

100,00 EUR  

8. Cesta - Zapotok 

Primož Anderwald 

670/2 k.o. 
Zapotok 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

638,00 EUR  

9. Cesta Ig-Zapotok 

Srečko Peček 

1444/29, 
1447/66 
obe k.o. 
Zapotok 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

100,00 EUR V podpisu 

10. Cesta Ig-Zapotok 

Balant Anton 

2568/3k.o. 
Ig 

198/7, 
198/8 k.o 
Dobravica 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

604,00 EUR  

11. Cesta - Škrilje 

Tomić Dragiša 

1035/232 

k.o. Golo 

Neposredna 
pogodba 

Brezplačen 
prenos 
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Prikaz realizacije Načrta razpolaganja z zemljišči Občine Ig za leto 2015 

 

Zap.št. Okvirna 
lokacija 

Parc. št.,  
k.o. 

Metoda 
razpolaganja 

Pogodbena 
vrednost 

Št. in datum 
pogodbe 

1. Cesta Ig-
Zapotok 

Roter Jože, 
Luka, Gašper 

2797/12 

k.o. Ig 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

79,00EUR 478/072/2006-
267 

3.11.2015 

2. Tomišelj 

Oblak Anton 

2689/6 

k.o. 
Tomišelj 

Pogodba o 
uskladitvi ZK 
stanja z 
dejan. 

 478/036/2015-
205 

10.8.2015 

3. Iška Loka 

Župec 
Stanislav 

636/0 
k.o. 

Iška Loka 

Neposredna 
pogodba 

6.293,00EUR 478/034/2014-
169 

14.9.2015 

4. Cesta - 
Škrilje 

Dragojevič, 
Škulj 

2272/25, 
2272/29 
obe k.o. 
Golo 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

192,00EUR 478/057/2015-
234 

30.9.2015 

5. Cesta - 
Škrilje 

Matjaž Lavrič 

2272/30, 
2272/23 
obe k.o. 
Golo 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

309,00EUR 478/058/2006-
239 

8.10.2015 

6. Cesta - 
Škrilje 

Lavrič Matjaž 

2272/18, 
2272/27 
obe 

k.o. Golo 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

471,00EUR 478/058/2006-
296 

478/058/2006-
296 

7. Iška - Mala 
vas 

Kostevc 
Franc 

141/11, 
141/12 
obe k.o. 
Iška vas  

Neposredna 
pogodba 

4.440,00EUR 478/034/2014-
169 

2.7.2015 

8. Gornji Ig 1112/7, 
1122/2 
obe k.o. 
Iška vas 

Neposredna 
pogodba 

4.919,20EUR 478/002/2015-
028 

16.2.2015 

 

 

Prodaje in menjave, ki niso bile realizirani v letu 2015 in se prenesejo v leto 2016: 

 

1. Cesta za CUDV  
Draga 

1462/9, 
1462/10 
obe k.o 

Neposredna 

(menjalna) 

 Ukinitev JD 
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Jakič Matej Dobravica pogodba 

2. Cesta - Zapotok 

Primož Anderwald 

1344/8 k.o. 
Zapotok 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

2.398,00 
EUR 

 

3.  Cesta - Podgozd 

Mavec Ciril 

1487/27 
k.o. 
Dobravica 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

100,00 
EUR 

 

4. Cesta Ig - Zapotok 

Peček Srečko 

2291/11 
k.o. 
Zapotok 

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

 V podpisu 

5. Cesta Ig - Zapotok 

Balant Anton 

377/3, k.o. 
Ig, 
1487/21k.o. 
Dobravica  

Neposredna 

(menjalna) 

pogodba 

1.244 EUR  

6.  Matena - gasilski 
dom 

1783/6 k.o. 
Iška Loka 

Neposredna 
pogodba 

Brezplačen 
prenos po 
24. čl. 
ZSPDSLS 

V podpisu 

7. Ig - Barjanska ulica 

 

463/2, 
454/6, 
454/4 k.o 
IG (214m2, 
17m2, 
42m2) 

Neposredna 
pogodba 

2.007,00 
EUR 

 

 

Prikaz realizacije načrta pridobivanja premičnega premoženja Občine Ig za leto 
2015 

 

1. Avtomobil Dacia Dokker 1,5 DCI/75 naročilnica 13.162,89EUR 017/2015 
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6.3 REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH 
SREDSTEV IN PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA 

 

PRO. POST . KONT O OPIS T A KSA  2014 VELJA VNI 

PRORA ČUN 

2015

REA LIZA CIJA  

2015

PRENOS V 

2016

PRIHODKI

1007001 GA SILCI

740001 Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna za inv esticije
12.812,00 13.977,00

ODHODKI

1007001 GA SILCI

431500 Inv esticijski transferi drugim izv ajalcem jav nih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki13.040,00 13.000,00 13.040,00

PRENOS V PRORA ČUN 2016 13.977,00

PRO. POST . KONT O OPIS

NA MENSKA  

2011, 2012, 

2013, 2014

VELJA VNI 

PRORA ČUN 

2015

REA LIZA CIJA  

2015

PRENOS V 

2016

PRIHODKI

1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLA GA LIŠČ
962,00 1.032,38

740001 Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna za inv esticije

ODHODKI

1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLA GA LIŠČ

402099 Drugi splošni material in storitv e
3.063,07

962,00 0,00

PRENOS V PRORA ČUN 2016 4.095,45

POŽA RNA  T A KSA

KONCESIJA  LOVST VO
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OKOLJSKA  DA JA T EV - VODA

PRO. POST . KONT O OPIS
REA LIZA CIJA  

2015

PRENOS V 

2016

PRIHODKI

1215010 KA NA LIZA CIJA  MA T ENA  - IŠKA  LOKA

704719 O koljska dajatev  za onasenžev anje okolja zaradi odv ajanja odpadnih v oda
213.517,29

ODHODKI

1215010 KA NA LIZA CIJA  MA T ENA  - IŠKA  LOKA

420401 Nov ogradnje 123.514,87 123.417,52

PRENOS V PRORA ČUN 2016 213.614,64

VZDRŽEVA LNINA  - REŽIJSKI OBRA T

PRO. POST . KONT O OPIS
VZDRŽE. IZ 

LET A  2012

VZDRŽE. IZ 

LET A  2014

VZDRŽE. IZ 

LET A  2015

PRENOS V 

2016

PRIHODKI

0516000 UPRA VLJA NJE IN VZDRŽEVA NJE - oskrba z vodo

7141007 V zdržev alnina - namenski prihodek 46.199,66 114.424,45 121.579,25

ODHODKI

0516000 UPRA VLJA NJE IN VZDRŽEVA NJE - oskrba z vodo

402503 Tekoče v zdržev anje drugih objektov 46.199,66 103.842,70 0,00

PRENOS V PRORA ČUN 2016 0,00 10.581,75 121.579,25 0,00 132.161,00
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ŠT EVČNINA  - REŽIJSKI OBRA T

PRO. POST . KONT O OPIS

ŠT EV. IZ 

LET A  

2011

ŠT EV. IZ LET A  

2012

ŠT EV. IZ 

LET A  2013

ŠT EV. IZ LET A  

2014

ŠT EV. IZ LET A  

2015

PRENOS V 

2016

PRIHODKI

0516000 UPRA VLJA NJE IN VZDRŽEVA NJE - oskrba z vodo

7141008 Štev čnina - namenski prihodek 5.307,44 46.243,75
47.829,74 46.600,84 49.146,54

ODHODKI

0516000 UPRA VLJA NJE IN VZDRŽEVA NJE - oskrba z vodo

402503 Tekoče v zdržev anje drugih objektov 5.307,44 345,73 0,00 0,00

PRENOS V PRORA ČUN 2016 0,00 45.898,02 47.829,74 46.600,84 49.146,54 189.475,14

obveznosti po ZVJT O

OPIS
PRENOS V 

2016

900600 obveznosti po ZVJT O 277.141,60

obveznosti Erjavec Marija

OPIS
PRENOS V 

2016

900601 obveznosti Erjavec Marija 43.817,99
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6.4 ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 2015 

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig, je 
Občinski svet Občine Ig na ……. redni seji, dne ……………… sprejel 
 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2015 

 
1.člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Ig za leto 2015. 
 

2.člen 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                        v EUR 

Skupina/ 

podskupina 
kontov 

 

NAMEN 

 

REALIZACIJA 2015 

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.851.183,39 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)  5.217.273,71 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.173.618,72 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.550.052,00 

703 Davki na premoženje 394.076,72 

704 Domači davki na blago in storitve 229.332,87 

706 Drugi davki 157,13 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.043.654,99 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 187.891,69 

711 Takse in pristojbine 6.508,86 

712 Denarne kazni 53.339,26 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 45.750,62 

714 Drugi nedavčni prihodki 750.164,56 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 19.055,20 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
premoženja 

19.055,20 

73 PREJETE DONACIJE 0,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 

731 Prejete donacije iz tujine 0,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 614.854,48 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 420.599,85 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 

194.254,63 

   

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.665.976,90 

40 TEKOČI ODHODKI 2.204.999,87 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 373.178,25 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 55.898,99 

402 Izdatki za blago in storitve 1.638.015,56 

403 Plačila domačih obresti 48.356,79 

409 Rezerve 89.550,28 

 
 

 



 

289 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.293.364,88 

410 subvencije 138.053,82 

411 transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.396.341,15 

412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 218.579,08 

413 drugi tekoči domači transferi 540.390,83 

414 tekoči transferi v tujino 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 888.676,70 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 888.676,70 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 278.935,45 

431 Investicijski transferi pravnim osebam  161.340,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  117.595,45 

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (I.-II.) 185.206,49 

   

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

   

 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV(440+441+442) 

0,00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0,00 

440 Dana posojila    0,00 

441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb 0,00 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 

   

 VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

0,00 

   

 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00 

50 ZADOLŽEVANJE 0,00 

500 Domače zadolževanje 0,00 

   

 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 331.138,04 

55 ODPLAČILA DOLGA 331.138,04 

550 Odplačila domačega dolga 331.138,04 

   

 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

-145.931,55 

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -331.138,04 

 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -185.206,49 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 

31.12.2015 

1.563.607,09 
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3. člen 

 

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa 
finančnih terjatev in naložb 145.931,55 EUR. 

 

Kot namenska sredstva se iz leta 2015 prenašajo: 

 obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 277.141,60 EUR, 

 namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 43.817,99 EUR, 
 sredstva neporabljene požarne takse v višini 13.977,00 EUR, 

 sredstva neporabljene števčnine v višini 189.475,14 EUR, 
 sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 132.161,00 EUR, 

 neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 4.095,45 EUR, 

 neporabljena sredstva okoljska dajatve za ones. okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 
213.614,64 EUR. 

 

 

Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2015 znaša 16.240,63 EUR.  

 

 

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Št.: 4101/001/2015 

Ig, dne  

 Župan  

 Občine Ig 

 Janez CIMPERMAN, l.r. 

 

 

 

 


