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1 UVOD V PRORAČUN 2014 IN ODLOK O PRORAČUNU OBČINE IG ZA LETO 2014 

 

 

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki občine in drugi prejemki, ter vsi 
odhodki in drugi izdatki občine za leto, za katerega se sprejema. Proračun je 
najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, saj je 
temeljni instrument delovanja občine. Je dokument, ki navaja prioritete, cilje in 
namen posameznih politik. 

 

Skladno s 33. členom Zakona o  lokalni samoupravi predlaga proračun župan, sprejme pa ga 
Občinski svet z odlokom. 

 

Proračunski uporabniki 

Se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter druge uporabnike proračunskih 
sredstev. 

 

Neposredni uporabniki proračuna so: 

 

občinski svet, 

nadzorni odbor, 

župan, 

občinska uprava, 

režijski obrat, 

medobčinski inšpektorat, 

vaški sveti 

 

Neposredni uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti 
njihovi finančni načrti sestavni del proračuna. Z njimi ni potrebno sklepati pogodb o 
financiranju dejavnosti. 

 

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

 

Proračunski ciklus je povezava štirih osnovnih faz, ki si v okviru enega koledarskega leta, 
ki je enako proračunskemu letu sledijo in ciklično ponavljajo. 

 Priprava predloga proračuna 
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 Sprejem proračuna na občinskem svetu po postopku, določenem v Poslovniku 

občinskega sveta in drugih predpisih 

 Izvrševanje proračuna tekom proračunskega leta 

 Poročanje o izvrševanju proračuna in nadzor v teku izvrševanja proračuna in po 

preteku proračunskega leta. 

Proračunski ciklus urejajo številni pravni predpisi kar okoli 100 jih je. Med njimi so 
najpomembnejši: 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. 

Postopek sprejemanja proračuna določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig. Sprejema se 
dvofazno. Predlog proračuna predloži OS župan  z vsemi predpisanimi sestavinami 
(določene v Zakonu o javnih financah). Predlog proračuna občine se predstavi na seji OS. 
Vsebina predstavitve je predpisana in ni časovno omejena. Po predstavitvi se opravi 
splošna razprava in se sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno obravnavo. V 
času javne razprave obravnavajo proračun delovna telesa OS ter javnost. Pripombe in 
predlogi se posredujejo županu. Župan s sodelavci nato najkasneje v 15 dneh po poteku 
roka javne obravnave pripravi dopolnjen predlog proračuna in Odloka o proračunu, ter skliče 
sejo OS, na kateri se bosta dopolnjen predlog in Odlok obravnavala. Člani OS lahko 
najkasneje tri dni pred sklicano sejo OS vložijo amandmaje, ki morajo biti pisni in 
upoštevano mora biti načelo o proračunskem ravnovesju. Na drugi seji župan 
pojasni, katere amandmaje je upošteval in jih vključil v predlog proračuna in katerih ni in 
zakaj. Župan lahko na seji vloži še svoje amandmaje. O vsakem amandmaju posebej se 
glasuje. Po končanem glasovanju o amandmajih, župan ugotovi ali  je proračun usklajen, 
nato OS glasuje o proračunu kot celoti. 

 

Oblika proračuna: 

Način oblikovanja proračuna občine je predpisan. Za pomoč pri sestavi proračuna Ministrstvo 
za finance vsako leto občinam posreduje  navodila za sestavo občinskega proračuna in 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z Zakonom o javnih financah ter 
Zakonom o računovodstvu in njunimi podzakonskimi predpisi. Z namenom poenotenja 
občinskih proračunov je minister za finance izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov 
občinskih proračunov. Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse 
občine in podprta tudi z računalniško aplikacijo, s čimer je zagotovljena primerljivost 
proračunov občin in tudi z državnim proračunom.  

 

Sestavine proračuna: 

 Splošni del proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji, iz njega pa je 

razvidno KAJ SE PLAČUJE IZ JAVNIH SREDSTEV. Sestavljajo ga trije deli in sicer 

1. bilanca prihodkov in odhodkov, 2. račun finančnih terjatev in naložb in 3. račun 

financiranja 

 Posebni del proračuna z obrazložitvami, ki mora biti obvezno sestavljen iz 

finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po 

predpisani programski klasifikaciji, ki nam pove ZA KAJ (za katere programe) se 

porabljajo sredstva in KDO JIH PORABLJA (kateri proračunski uporabniki). V 

posebnem delu tako proračunski uporabniki opredelijo potrebna sredstva za 

uresničevanje ciljev na svojih področjih delovanja. V tem smislu predstavlja posebni 

del proračuna zbir finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. 
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 Načrt razvojnih programov je tretji del proračunske dokumentacije. Sestavljajo ga 

večletni načrti oziroma plani razvojnih programov. Razlika med finančnimi načrti 

neposrednih uporabnikov določenega proračunskega leta in načrti razvojnih 

programov je v tem, da se v načrtu razvojnih programov prikaže še vire financiranja 

in strukturo v celotnem času izvedbe posameznega programa. Načrt razvojnih 

programov, v nadaljevanju NRP se namreč izdela za obdobje celotnega trajanja v 

načrt vključenih projektov in programov. Letno se dopolnjuje. Pripravi se za  vse 

investicije, investicijske transfere in subvencije- del, ki predstavlja državno pomoč. 

 

Vsak projekt, vključen v NRP mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in 
gospodarnosti, zajemati mora VSE izdatke (predvidene in že realizirane) v 
celotnem obdobju trajanja, ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo 
sredstva iz proračuna ter iz drugih virov, potrebnih za financiranje izvedbe 
projekta kot celote. 

 

Na enak način so dolžni NRP-je pripraviti vsi uporabniki proračuna občine, v 
kolikor občina financira v celoti ali samo del investicije. Le na tak način lahko tudi 
ustrezno bilančno poknjižimo sredstva. 

Pri načrtovanju projektov se praviloma najprej zagotovijo viri za projekte in programe, ki 
so v izvajanju, preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte in programe, ki se 
jih v NRP uvršča na novo in se bodo začeli izvajati v naslednjem planskem obdobju.  
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B 

in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet  Občine Ig na 
svoji…………seji, dne ……….sprejel 

 
 

ODLOK  O PRORAČUNU OBČINE IG ZA LETO 2014 

 
 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 

proračun). 
 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 

podkontov. 

 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV                             v eurih 

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN PRORAČUN 2013 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.792.874,83 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.185.255,31 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.218.103,66 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.769.952,00 

703 Davki na premoženje 316.939,00 

704 Domači davki na blago in storitve 131.157,66 

706 Drugi davki 55,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 967.206,65 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 152.000,00 

711 Takse in pristojbine 3.950,00 

712 Globe in druge denarne kazni 43.050,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 43.759,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 724.447,65 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 196.000,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 196.000,00 

73 PREJETE DONACIJE 0,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 

731 Prejete donacije iz tujine 0,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 411.564,52 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 249.218,00 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 162.346,52 
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  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.371.082,46 
40 TEKOČI ODHODKI 3.017.811,46 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 418.424,36 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 65.013,00 

402 Izdatki za blago in storitve 2.411.039,66 

403 Plačila domačih obresti 69.451,52 

409 Rezerve 53.882,92 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.616.746,80 

410 Subvencije 159.129,90 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.787.854,10 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 174.137,14 

413 Drugi tekoči domači transferi 494.625,66 

414 Tekoči transferi v tujino 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.580.818,87 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.580.818,87 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 156.705,33 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 110.552,00 

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 46.153,33 

     

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) -1.578.207,63 

     

B.    RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

      

  

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 

   

C.    RAČUN  FINANCIRANJA  

      

  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 
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.909.345,67 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -331.138,04 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.578.207,63 

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012 1.909.345,67 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 

proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov  in načrt razvojnih programov sta 

prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig. 

 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. 
 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

 
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za 

namene, določene v tem zakonu, 

2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 

4. števčnina in vzdrževalnina ki jo zaračuna uporabnikom Režijski obrat občine, 
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 

6. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi. 

 
5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 
 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na 

predlog neposrednega uporabnika župan.  
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar-junij 2014  in konec leta z zaključnim 

računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji. 

 
 

6. člen 
(obveznosti uporabnikov sredstev) 
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Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim 

odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena. 
 

Uporabniki  proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, 
določeno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oddati z javnim razpisom. 

 

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v 
proračunu dodeljena sredstva. 

 
7. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 

vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih 
postavkah v sprejetem proračunu. 

 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75%  pravic porabe v 

sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
 

1. v letu 2015 75% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe. 

 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem 

finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 

najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 

komunalnih  in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz načrta razvojnih programov. 

 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih 

programov in druge spremembe projektov. 

 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z 

veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. 

 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne 
vrednosti  odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi  projektov v veljavni načrt razvojnih 

programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov. 
 

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 30 dni po 

uveljavitvi proračuna. 
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Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih 

programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za 

posamezno leto. 
9. člen 

(proračunski skladi) 
 

Proračunski skladi so: 

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF 
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 28.964 eurov. 

 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 

rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eur župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 

 

10. člen 
 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 eurov 
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

 

 
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov 

nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja občina v 
letu 2014 ne načrtuje zadolžitve. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur. 

 

12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev 

pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine - javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se  v 

letu 2014 ne morejo zadolžiti. 
 

 
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
13. člen 

(začasno financiranje v letu 2015) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se 

uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 

 (uveljavitev odloka) 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

 
Številka: 4101/004/2013 

Ig,                    OBČINA IG 

            župan 
   Janez CIMPERMAN, l.r. 
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SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 2014 Z OBRAZLOŽITVAMI 
 

 

1.1 A./BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

7 PRIHODKI 5.792.875 €  

 
Prihodki proračuna za leto 2014 so načrtovani ob upoštevanju predhodnih podatkov o 
primerni porabi občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014, katere smo prejeli s 
strani Ministrstva za finance dne 09.10.2013 št.:4101-9/2007/99. Ministrstvo za finance je 
višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz 1. odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina) 
izračunalo v letu 2012 za leto 2013, upoštevaje pri tem metodologijo iz Uredbe o 
metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list št. 51/09), 
Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list 
RS, št. 53/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na 
centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. 
Ker so na podlagi tako izračunane povprečnine  obveznosti države do občin iz naslova 
dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegale javnofinančne možnosti 
financiranja občin z državne ravni, je Vlada RS na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 
na 32. redni seji dne 04.10.2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, 
s katerim se je povprečnina za leti 2013 in 2014 določila v višini 536,00 eurov in ga z 
reprezentativnima združenjema občin tudi podpisala. 
 
Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 
2014 je tako upoštevana povprečnina iz Dogovora in novelirani podatki o številu prebivalcev, 
starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti. 
 
Zaradi načrtovane uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine smo skladno z 23. členom 
tega zakona načrtovali prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od 
pravnih in fizičnih oseb (oziroma davka na nepremičnine ) v višini, kot je bila odmera NUSZ 
za leto 2012, zmanjšani za znesek prihodkov občine v letu 2012 iz naslova pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest. 
 
Ker je tudi občina za vse svoje premoženje zavezanec za plačilo davka, smo odhodke 
načrtovali skladno s prejetimi predhodnimi izračuni prejetimi s strani GURS in sicer v višini 
54.490 eur na postavki občinsko premoženje, konto 402944. 
 
Ostale proračunske prihodke smo načrtovali ali glede na oceno predvidene realizacije v letu 
2013 ali glede na dejanske podatke po prejetih odločbah, predpisih ipd. 
 
Glede na navedeno znašajo načrtovani prihodki proračuna za leto 2014 
5.792.874,83 eur kar je 16,88% več kot v predhodnem letu.  
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KOTNO OPIS
REALIZACIJA 

2012 
PRORAČUN 2013

OCENA 

REALIZACIJE 

2013

PRORAČUN 2014 
INDEKS 

6:5 
PRORAČUN 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

70 DAVČNI PRIHODKI 4.266.124,04 4.239.528,35 3.873.358,53 4.218.103,66 99,49 4.154.832,11

700 Davki na dohodek in dobiček 3.716.033,00 3.690.288,00 3.335.449,00 3.769.952,00 102,16 3.713.402,72

703 Davki na premoženje 374.140,74 380.319,27 400.681,28 316.939,00 83,33 312.184,92

704 Domači davki na blago in storitve 168.064,01 167.180,22 136.898,73 131.157,66 78,45 129.190,30

706 Drugi davki 7.886,29 1.740,86 329,52 55,00 3,16 54,18

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.205.453,25 970.695,31 895.772,52 967.206,65 99,64 910.294,30

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 221.286,86 199.791,57 153.506,09 152.000,00 76,08 149.720,00

711 Takse in pristojbine 5.027,93 3.950,00 4.129,35 3.950,00 100,00 3.890,75

712 Globe in druge denarne kazni 23.495,36 41.285,15 41.618,50 43.050,00 104,27 42.404,25

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 48.984,60 52.997,79 45.701,14 43.759,00 82,57 43.102,62

714 Drugi nedavčni prihodki 906.658,50 672.670,80 650.817,44 724.447,65 107,70 713.580,94

72 KAPITALSKI PRIHODKI 500.841,21 164.623,03 52.976,82 196.000,00 119,06 0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 63.275,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 437.565,79 164.623,03 52.976,82 196.000,00 119,06 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 255.083,66 1.396.305,63 77.671,91 411.564,52 29,48 476.308,08

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 255.083,66 424.851,38 56.942,66 249.218,00 58,66 40.607,61

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije0,00 971.454,25 20.729,25 162.346,52 16,71 435.700,47

6.227.502,16 6.771.152,32 4.899.779,78 5.792.874,83 85,55 5.541.434,49SKUPAJ PRIHODKI

 
 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.218.104 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.769.952 € 

Davčni prihodki,  kamor sodijo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domačin 
davki na blago in storitve in drugi davki, predstavljajo kar 72,81 % vseh načrtovanih 
prihodkov ali 4.218.103 eur. 
Največji delež med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina, ki jo za leto 2014 načrtujemo v 
višini 3.769.952 eur. 
 

703 Davki na premoženje 316.939 € 

Davki na premoženje, v višini 316.939 eur predstavljajo 5,47% vseh prihodkov.  Na  kontih 
skupine 703 smo načrtovali tudi davek na nepremičnine in sicer kar na kontih , ki so bili do 
sedaj namenjeni NUSZ. Višina prihodka je načrtovana skladno  s 23. členom Zakona o davku 
na nepremičnine, skladno s katerim so občine v letu 2014 upravičene do prihodka od davka 
na  nepremičnine v višini, kot so imele odmero NUSZ v letu 2012.  
V to skupino kontov sodi še davek na dediščine in darila, ter davek na promet nepremičnin in 
zamudne obresti, vezane na te davke. 
 

704 Domači davki na blago in storitve 131.158 € 

Med domače davke na blago in storitve v skupni višini 131.158 eu (kar je 3,1 % od vseh 
davčnih prihodkov) sodijo davek na dobitke od iger na srečo, turistična taksa in okoljska 
dajatev, ki je namenski prihodek in namenjena za investicije. V letu 2014 načrtujemo 
112.880 eur okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod; kar 
namenjamo za nadaljevanje gradnje kanalizacije v Iški Loki in investicijo načrtujemo v letu 
2014 tudi zaključiti. Načrtujemo tudi 3.000 eur sredstev iz naslova okoljske dajatve za 
onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov, katera vlagamo v izgradnjo odlagališča 
Barje. 
 

706 Drugi davki 55 € 

Druge davke smo načrtovali glede na oceno realizacije leta 2013. 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 967.207 € 

Nedavčni prihodki so načrtovani v skupni višini 967.206,65  eur in predstavljajo 16,67% vseh 
prihodkov. 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 152.000 € 

Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja so načrtovani v višini 152.000 eur. Sem 
sodijo prihodki iz naslova obresti od vezanih  depozitov v višini 12.015 eur, prihodki od 
najemnin za poslovne prostore v višini 62.285 eur, prihodki od najemnin za stanovanja v 
višini 11.060 eur, prihodke od drugih najemnin  pa smo načrtovali v višini 64.078 eur. 
Načrtujemo tudi 2.562 eur prihodkov iz naslova podeljenih koncesij. 
 

711 Takse in pristojbine 3.950 € 

Takse in pristojbine načrtujemo v višini 3.950 eur, kar je enako kot v letu 2013. 
 

712 Globe in druge denarne kazni 43.050 € 

Med globe in druge denarne kazni sodijo globe za prekrške, v višini 38.000 eur, kar je 
malenkost več kot v letu 2013 in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v višini 5.000 eur, 
katerega smo načrtovali glede na prejete odločbe in trenutno realizacijo. Načrtovali smo še 
50 eur povprečnin. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 43.759 € 

Prihodke od prodaje blaga in storitev načrtujemo v višini 43.759 eur in sicer gre za 
prefakturiranja stroškov telefona šoli in vrtcu na postavki občinska uprava, za prefakturiranje 
stroškov telefona, ogrevanja in vode najemnikom v objektu Center Ig, zaračunane oglase za 
glasilo Mostiščar, pobrano parkirnino v poletnih mesecih v Iškem vintgarju, vstopnine za 
Učno pot Draga in Ižanski  sejem. Ker ponovno načrtujemo organizacijo Ižanskega pustnega 
karnevala ocenjujemo še 1.200 eur sponzorskih sredstev. 
 

714 Drugi nedavčni prihodki 724.448 € 

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo največji delež med nedavčnimi prihodki in predstavljajo 
12,50% vseh proračunskih prihodkov.  Sem sodijo prihodki od komunalnih prispevkov, katere 
načrtujemo v višini 247.570 eur, kar je 8,7% več kot v letu 2013. Prav tako pa v to skupino 
kontov sodijo vsi prihodki Režijskega obrata in sicer prihodki od zaračunane vode, 
kanalščine, priključna moč, števčnina in vzdreževalnina. Slednja prihodka sta namenska in se 
lahko uporabita le za menjavo vodomerov in vzdrževanje hišnih vodovodnih priključkov. 
Načrtujemo tudi prihodek od SPIZ za dva družinska pomočnika v višini 2.971 eur. 
 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 196.000 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 196.000 € 

Skladno z Načrtom razvojnih programov je v proračun vključena tudi investicija št.:OB037-
13-010 Ureditev območja Ig 08-2/PP z dostopno cesto. V okviru te investicije v letu 2014 
načrtujemo odprodajo 2.000 m2 zemljišča po 98 eur za m2, kar pomeni 196.000 eur 
prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 411.565 € 

 

Transferni prihodki predstavljajo 7,1% vseh prihodkov in so načrtovani v skupni višini 
411.564 eur. 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 249.218 € 

 
Na kontih skupine 740 so sredstva iz državnega proračuna načrtovana v skupni višini 
249.218 eur. Od tega načrtujemo dodatna sredstva iz državnega proračuna za investicije v 
višini 195.032 eur, požarne takse načrtujemo v višini 12.960 eur, za sofinanciranje delovanja 
skupne občinske uprave-medobčinskega inšpektorata načrtujemo 20.000 eur, za 
sofinanciranje obnove gozdnih cest načrtujemo 6.396 eur, za prevoze otrok na ogroženih 
poteh pa 14.830 eur. Vsi navedeni prihodki so seveda namenski, zato jih lahko porabimo le 
za točno opredeljene odhodke. 
 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 162.347 € 

V letu 2014 načrtujemo kot nepovratna sredstva proračuna EU za investicijo pod št.: OB037-
11-072 Ureditev okolice Centra Ig pod projekt Parkiraj in pelji se 162.346,52 eur. 

 
 
 

PRORAČUN 2014 

70 DAVČNI PRIHODKI

71 NEDAVČNI PRIHODKI

72 KAPITALSKI PRIHODKI

74 TRANSFERNI 
PRIHODKI
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1.1.1 Prihodki po proračunski postavkah 

 

KONTO POSTAVKA OPIS PRORAČUN 2014 

1 2 3 4

PRIHODKI 5.792.874,83

70 DAVČNI PRIHODKI 4.218.103,66

700020 Dohodnina - občinski vir 3.769.952,00

. 3.769.952,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 40.099,00

. 40.099,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 191.470,00

. 191.470,00

703100 Davek na vodna plovila 1.220,00

. 1.220,00

703200 Davek na dediščine in darila 54.000,00

. 54.000,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 10.000,00

. 10.000,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 20.000,00

. 20.000,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 150,00

. 150,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.000,00

. 2.000,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 112.880,66

1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 112.880,66

704704 Turistična taksa 720,00

. 720,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 12.557,00

1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 12.557,00

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 3.000,00

1315007 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI NA OBMOČJU MOL IN OSMIH PRIMESTNIH OBČIN 3.000,00

706099 Drugi davki 55,00

. 55,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 967.206,65

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 12.000,00

. 12.000,00

710215 Drugi prihodki od obresti 15,00

. 15,00
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KONTO POSTAVKA OPIS PRORAČUN 2014 

1 2 3 4

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 62.285,00

1016002 POKOPALIŠČE IG 1.870,00

1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 595,00

1016004 POKOPALIŠČE GOLO 850,00

1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 10.000,00

1804000 CENTER IG 48.970,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 11.060,00

1016006 STANOVANJA 11.060,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 64.078,00

1016002 POKOPALIŠČE IG 13.916,00

1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 5.688,00

1016004 POKOPALIŠČE GOLO 2.349,00

1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 660,00

1018001 DOM ZAPOTOK 3.000,00

1118005 ŠPORT IN REKREACIJA - DVORANA 33.138,00

1118007 DVORANA GOLO 3.727,00

1120011 MEDGENERACIJSKI CENTER 1.600,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 2.562,00

. 1.600,00

1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLAGALIŠČ 962,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.950,00

. 3.950,00

712001 Globe za prekrške 38.000,00

1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 38.000,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.000,00

. 5.000,00

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 50,00

. 50,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 43.759,00

1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 324,00

1006000 OBČINSKA UPRAVA 12.200,00

1118004 LOKALNI ČASOPIS IN RADIO 4.200,00

1514006 UČNA POT DRAGA 200,00

1514008 IŽANSKI SEJEM 400,00

1514018 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V IŠKEM VINTGARJU 9.000,00

1514020 PUSTNI KARNEVAL 1.200,00

1804000 CENTER IG 16.235,00

7141003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-družinski pomočnik 2.971,32

1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 2.971,32

7141004 Prihodki od prodaje - voda 108.135,25

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 108.135,25

7141005 Prihodki od prodaje-kanalščina 46.543,09

0515000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - ravnanje z odpadno vodo 46.543,09

7141006 Priključna moč 152.776,43
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KONTO POSTAVKA OPIS PRORAČUN 2014 

1 2 3 4

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 152.776,43

7141007 Vzdrževalnina - namenski prihodek 118.367,97

0516002 OSKRBA Z VODO - vzdrževalnina 118.367,97

7141008 Števčnina - namenski prihodek 48.083,59

0516001 OSKRBA Z VODO - števčnina 48.083,59

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 247.570,00

1016007 KOMUNALNI PRISPEVEK 238.000,00

1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 9.570,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 196.000,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 196.000,00

1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč 196.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 411.564,52

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 207.992,00

. 195.032,00

1007001 GASILCI 12.960,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 41.226,00

1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 20.000,00

1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 6.396,00

1119004 PREVOZI OTROK 14.830,00

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 162.346,52

1413001 PARKIRAJ IN PELJI SE 162.346,52

5.792.874,83
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4 ODHODKI 7.371.082 €  

Načrtovani odhodki proračuna za leto 2014 znašajo 7.371.082 eur in so v 
primerjavi z letom 2013 nižji za 35,34%. Razlog je v novogradnji centralnega 
vrtca v letu 2013.  
 
Proračunski uporabniki so svoje odhodke načrtovali po prejemu navodil za pripravo 
proračuna za leto 2014, katera so prejeli s strani župana. Skladno s prejetimi finančnimi 
načrti posameznih  proračunskih uporabnikov in nosilcev posameznih proračunskih postavk, 
smo upoštevali skoraj vse prejete finančne načrte v višini, kakršno so posamezni uporabniki 
tudi načrtovali. Omejili smo le finančne načrte pri investicijah. V letu 2013 smo se prijavili na 
dva javna razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev in dobili pozitivni odgovor. Zato smo 
dali seveda prednost investicijam, ki so predmet dodelitve nepovratnih sredstev. To so  
Igrišče Brest (nepovratna sredstva v višini do 85% projekta), sanacija vodovoda Vrbljene-
Strahomer in rekonstrukcija JR Vrbljene (nepovratna sredstva v višini 60%), Ureditev okolice 
Centra Ig za del, ki se nanaša na projekt Parkiraj in pelji se v višini 162.346,52 eur oziroma 
85% upravičenih stroškov projekta. 
 
Zaradi tega smo žal morali popraviti terminske načrte za nekaj drugih investicij in nekaterim 
uporabnikom znižati njihove finančno ovrednotene programe, a le na ta način bomo lahko 
zadostili pogojem, da pravočasno in pravilno izvedemo omenjene projekte in črpamo 
dodeljena sredstva. Vse tri investicije pa so podvržene strogim evropskim merilom. 
 
V proračun smo vključili še pričetek izvajanja projekta Igrišče Golo pod številko OB037-12-
021 . V letu 2014 načrtujemo sredstva za odkup zemljišča in s tem bomo že v letu 2014 
omogočili malo več prostora za parkiranje, dokončno pa naj bi se ureditev nadaljevala v letu 
2015 s projektiranjem in kasneje tudi izvedbo, verjetno že v letu 2016. Cilj je izgradnja 
dodatnih parkirnih površin in otroškega športnega igrišča. 
 

KOTNO OPIS
REALIZACIJA 

2012 

PRORAČUN 

2013

OCENA 

REALIZACIJE 

2013

PRORAČUN 

2014 
INDEKS 6:5 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8

40 TEKOČI ODHODKI 2.129.818,36 2.963.577,22 1.804.592,07 3.017.811,46 101,83 2.942.607,19

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 371.642,71 435.023,57 355.123,03 418.424,36 96,18 412.147,99

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 60.838,02 70.411,42 58.234,40 65.013,00 92,33 64.037,81

402 Izdatki za blago in storitve 1.654.754,94 2.380.690,82 1.376.761,43 2.411.039,66 101,31 2.345.715,18

403 Plačila domačih obresti 9.288,08 25.918,00 9.246,49 69.451,52 267,97 68.409,75

409 Rezerve 33.294,61 51.533,41 5.226,72 53.882,92 103,03 52.296,46

41 TEKOČI TRANSFERI 2.144.432,81 2.597.702,05 1.801.732,53 2.615.746,80 100,69 2.576.510,60

410 Subvencije 116.963,00 174.246,84 101.578,28 159.129,90 91,32 156.742,95

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.274.361,81 1.631.657,03 1.202.761,86 1.787.854,10 109,57 1.761.036,29

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 232.053,35 201.711,93 149.354,20 174.137,14 86,33 171.525,08

413 Drugi tekoči domači transferi 521.054,65 590.086,25 348.038,19 494.625,66 83,82 487.206,28

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.947.495,84 6.086.588,12 3.812.797,65 1.580.818,87 25,96 996.094,65

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.947.495,84 6.086.588,12 3.812.797,65 1.580.818,87 25,96 996.094,65

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 124.303,48 157.061,02 65.076,97 156.705,33 99,77 154.354,75

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki67.727,00 83.147,36 53.134,00 110.552,00 132,96 108.893,72

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 56.576,48 73.913,66 11.942,97 46.153,33 62,44 45.461,03

6.346.050,49 11.804.928,41 7.484.199,22 7.371.082,46 328,26 6.669.567,18SKUPAJ ODHODKI

 
 

40 TEKOČI ODHODKI 3.017.811 € 

Tekoči odhodki so načrtovani v skupni višini 3.017.311 eur in predstavljajo 40,93 % vseh 
odhodkov in s tem največji delež med odhodki. 
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 418.424 € 

Plače in drugi izdatki zaposlenim so načrtovane skladno z veljavnimi predpisi in so glede na 
leto 2013 nekoliko nižje zaradi znižanja plač v letu 2013. Predstavljajo 5,67% vseh 
odhodkov. Občinska uprava šteje 16 zaposlenih, vključno s profesionalnim županom. 
 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 65.013 € 

Glede na načrtovane plače, so skladno z veljavnimi stopnjami načrtovani tudi prispevki 
delodajalca za socialno varnost. 
 

402 Izdatki za blago in storitve 2.411.039 € 

Med izdatke za blago in storitve, ki predstavljajo kar 32,71 % vseh odhodkov sodijo vsi 
izdatki tako za blago, kakor tudi za storitve, kjer največji delež zaseda seveda tekoče 
vzdrževanje vse večjega premoženja občine. Gre predvsem za plačila energentov (elektrika, 
plin, kurilno olje...), tekoče vzdrževanje cest in zimsko službo, vzdrževanje javne 
razsvetljave, pokopališč, vodovodnega sistema,  računalniške in druge opreme  te napeljav. 
Po posameznih proračunskih postavkah pa so bolj podrobno opredeljeni ti izdatki. 
 

403 Plačila domačih obresti 69.452 € 

Plačila obresti se nanašajo na odplačilo treh kreditov, kateri so obrazloženi v računu 
financiranja-sklop C bilance prihodkov in odhodkov. 
 

409 Rezerve 53.883 € 

Na kontih skupine 409-rezerve je oblikovana splošna proračunska rezervacija po 42. čl. 
Zakona o javnih financah, katera je namenjena za morebitne odhodke, katerih ob pripravi 
proračuna ni bilo možno načrtovati. Skladno z 48. in 49. členom Zakona o javnih financah in 
Statutom občine pa imamo načrtovano tudi proračunsko rezervo v višini 0,5 % vseh 
prihodkov. 
 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.615.747 € 

Tekoči transferi so druga največja kategorija odhodkov in predstavljajo 35,48% vseh 
prihodkov. Gre za izvajanje nalog, za katere so občine zadolžene skladno z veljavnimi 
predpisi, predvsem pa z Zakonom o lokalni samoupravi. 

410 Subvencije 159.130 € 

 
Med tekoče transfere sodijo tudi subvencije, katere načrtujemo v višini 159.129 eur. Gre za 
subvencioniranje javnega potniškega prometa. 
 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.787.854 € 

Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in 
gospodinjstvom. Sem sodijo vse oblike pomoči občanom od doplačil za vrtec, stanarin v 
domovih za ostarele, socialno varstvenih zavodih, prevozih otrok s posebnimi potrebami, 
pomoči na domu, ki jo za občino izvaja center za socialno delo, plačil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja brezposelnih... Vsi ti transferi se iz leta v leto povečujejo zaradi 
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vse večje ekonomske krize in tudi v prihodnjih letih ne načrtujemo upada. 
 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 174.137 € 

Med transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam uvrščamo sredstva za tekoče 
poslovanje Gasilske zveze in vseh društev. 
 

413 Drugi tekoči domači transferi 494.626 € 

v višini 494.625,66 eur so načrtovani tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih 
služb (Vrtec Ig, OŠ Ig, Center za socialno delo in knjižnica Ig). Sredstva so namenjena za 
njihovo nemoteno tekoče delovanje in v finančnih načrtih ohranjamo tudi vse tako 
imenovane nadstandardne dejavnosti, katere financiramo iz občinskega proračuna. 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.580.819 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.580.819 € 

Investicijski odhodki so v letu 2014 načrtovani skladno z Načrtom razvojnih programov in 
prioritetami, ki so že navedene v uvodnih pojasnilih. 
 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 156.705 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 110.552 € 

Investicijski transferi na kontih skupine 431 so namenjeni investicijam na področju delovanja 
Gasilske zveze Ig (sredstva za tekoče delovanje so zagotovljena na kontih 412). 
 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 46.153 € 

Med investicijske transfere posrednim proračunskim uporabnikom smo vključili pravzaprav 
vse investicije, ki so jih uporabniki tudi načrtovali. 

 
 

PRORAČUN 2014 

40 TEKOČI ODHODKI

41 TEKOČI TRANSFERI

42 INVESTICIJSKI
ODHODKI

43 INVESTICIJSKI
TRANSFERI
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1.1.2 Odhodki po funkcionalni klasifikaciji 

FUNK. 

KLAS.
OPIS

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7

REALIZACIJA 2011 REALIZACIJA 2012 PRORAČUN 2013 
OCENA REALIZACIJE 

2013 
PRORAČUN 2014 

ODHODKI 4.846.874,13 100,00 6.346.050,49 100,00 11.804.928,41 100,00 7.485.300,00 100,00 7.371.082,46 100,00

01 JAVNA UPRAVA 781.628,03 16,13 886.181,56 13,96 1.062.873,54 9,00 664.980,96 8,88 1.124.067,44 15,25

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 475.868,86 9,82 505.631,41 7,97 617.890,34 5,23 421.252,52 5,63 576.948,06 7,83

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 16.833,41 0,35 14.208,76 0,22 38.914,18 0,33 14.399,30 0,19 46.505,00 0,63

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 4.674,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0133 Druge splošne zadeve in storitve 123.137,87 2,54 178.001,20 2,80 196.289,76 1,66 95.242,04 1,27 234.767,92 3,18

0160 Druge dejavnosti javne uprave 12.947,34 0,27 10.533,70 0,17 27.232,47 0,23 11.037,88 0,15 52.643,55 0,71

0171 Servisiranje javnega dolga države 15.899,76 0,33 9.288,08 0,15 34.681,00 0,29 13.850,40 0,19 69.451,52 0,94

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države132.266,79 2,73 168.518,41 2,66 147.865,79 1,25 109.198,82 1,46 143.751,39 1,95

02 OBRAMBA 7.719,76 0,16 17.752,54 0,28 12.621,92 0,11 7.679,20 0,10 14.950,00 0,20

0220 Civilna zaščita 7.719,76 0,16 17.752,54 0,28 12.621,92 0,11 7.679,20 0,10 14.950,00 0,20

03 JAVNI RED IN VARNOST 210.044,00 4,33 177.327,00 2,79 160.234,00 1,36 132.634,00 1,77 172.552,00 2,34

0320 Protipožarna varnost 210.044,00 4,33 177.327,00 2,79 160.234,00 1,36 132.634,00 1,77 172.552,00 2,34

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 555.085,09 11,45 910.133,28 14,34 1.337.054,14 11,33 984.377,09 13,15 1.414.573,57 19,19

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev25.840,47 0,53 38.999,55 0,61 286,00 0,00 279,83 0,00 18.040,00 0,24

0421 Kmetijstvo 20.045,34 0,41 20.609,92 0,32 20.884,42 0,18 16.537,67 0,22 20.700,00 0,28

0422 Gozdarstvo 18.920,90 0,39 20.260,48 0,32 18.953,00 0,16 18.950,84 0,25 18.953,00 0,26

0423 Ribištvo in lov 506,50 0,01 285,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 98,00 0,00

0435 Pridobivanje in distribucija električne energije 52.489,10 1,08 63.332,21 1,00 14.105,13 0,12 14.053,21 0,19 0,00 0,00

0451 Cestni promet 392.935,83 8,11 717.096,01 11,30 1.228.489,27 10,41 911.666,33 12,18 1.109.486,04 15,05

0473 Turizem 15.131,74 0,31 22.881,08 0,36 12.714,10 0,11 6.448,39 0,09 13.570,86 0,18

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 29.215,21 0,60 26.669,03 0,42 41.522,22 0,35 16.340,82 0,22 233.725,67 3,17

05 VARSTVO OKOLJA 1.107.201,09 22,84 1.798.049,81 28,33 3.321.069,40 28,13 1.265.116,55 16,90 1.967.014,66 26,69

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 17.407,52 0,36 11.447,53 0,18 22.882,30 0,19 2.757,83 0,04 10.529,83 0,14

0520 Ravnanje z odpadno vodo 1.089.793,57 22,48 1.786.602,28 28,15 3.298.187,10 27,94 1.262.358,72 16,86 1.956.484,83 26,54

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 30.129,01 0,62 129.764,65 2,04 217.595,50 1,84 141.760,89 1,89 163.381,28 2,22

0610 Stanovanjska dejavnost 6.739,58 0,14 6.557,72 0,10 7.080,08 0,06 4.012,08 0,05 9.500,00 0,13

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 11.173,65 0,23 41.122,34 0,65 37.389,60 0,32 8.548,95 0,11 8.470,50 0,11

0640 Cestna razsvetljava 12.215,78 0,25 82.084,59 1,29 173.125,82 1,47 129.199,86 1,73 145.410,78 1,97

07 ZDRAVSTVO 5.688,22 0,12 3.446,90 0,05 8.692,90 0,07 7.742,31 0,10 11.150,00 0,15

0721 Splošne zdravstvene storitve 5.688,22 0,12 3.446,90 0,05 8.692,90 0,07 7.742,31 0,10 11.150,00 0,15
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FUNK. 

KLAS.
OPIS

1 2 3 % 4 % 5 % 6 % 7

REALIZACIJA 2011 REALIZACIJA 2012 PRORAČUN 2013 
OCENA REALIZACIJE 

2013 
PRORAČUN 2014 

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS345.188,22 7,12 341.089,40 5,37 319.947,37 2,71 218.203,79 2,92 260.730,04 3,54

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 127.280,06 2,63 133.945,12 2,11 103.355,28 0,88 56.937,12 0,76 88.697,00 1,20

0820 Kulturne dejavnosti 176.405,16 3,64 166.427,37 2,62 163.330,58 1,38 120.842,92 1,61 123.232,04 1,67

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 41.503,00 0,86 40.016,91 0,63 46.261,51 0,39 33.423,75 0,45 48.801,00 0,66

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij0,00 0,00 700,00 0,01 7.000,00 0,06 7.000,00 0,09 0,00 0,00

09 IZOBRAŽEVANJE 1.476.600,36 30,47 1.734.085,29 27,33 4.915.745,91 41,64 3.763.291,52 50,28 1.824.401,00 24,75

0911 Predšolska vzgoja 1.122.846,04 23,17 1.362.210,74 21,47 4.501.900,96 38,14 3.480.758,04 46,50 1.420.197,00 19,27

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 313.783,68 6,47 345.295,49 5,44 377.207,12 3,20 260.729,03 3,48 368.404,00 5,00

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 39.970,64 0,82 26.579,06 0,42 36.637,83 0,31 21.804,45 0,29 35.800,00 0,49

10 SOCIALNA VARNOST 327.590,35 6,76 348.220,06 5,49 449.093,73 3,80 299.513,69 4,00 418.262,47 5,67

1012 Varstvo invalidnih oseb 112.389,94 2,32 120.661,34 1,90 157.975,04 1,34 119.995,43 1,60 166.311,88 2,26

1040 Varstvo otrok in družine 1.144,53 0,02 1.785,52 0,03 1.800,00 0,02 1.361,77 0,02 1.773,00 0,02

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva98.509,72 2,03 105.049,90 1,66 158.726,69 1,34 100.462,18 1,34 147.737,00 2,00

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 115.546,16 2,38 120.723,30 1,90 130.592,00 1,11 77.694,31 1,04 102.440,59 1,39
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KOTNO OPIS REALIZACIJA 2012 
PRORAČUN 

2013

OCENA 

REALIZACIJE 

2013

PRORAČUN 

2014 

INDEKS 

6:5 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8

PRIHODKI 6.227.502,16 6.771.152,32 4.899.779,78 5.792.874,83 85,55 5.541.434,49

70 DAVČNI PRIHODKI 4.266.124,04 4.239.528,35 3.873.358,53 4.218.103,66 99,49 4.154.832,11

700 Davki na dohodek in dobiček 3.716.033,00 3.690.288,00 3.335.449,00 3.769.952,00 102,16 3.713.402,72
700020 Dohodnina - občinski vir 3.716.033,00 3.690.288,00 3.335.449,00 3.769.952,00 102,16 3.713.402,72

703 Davki na premoženje 374.140,74 380.319,27 400.681,28 316.939,00 83,33 312.184,92
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 8.259,73 7.500,00 6.553,74 0,00 0,00 0,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 8.274,43 7.900,00 7.558,02 0,00 0,00 0,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 40.099,31 42.397,00 42.055,10 40.099,00 94,58 39.497,52

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 204.027,03 202.279,00 212.496,02 191.470,00 94,66 188.597,95

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.028,61 2.500,00 2.384,63 0,00 0,00 0,00

703100 Davek na vodna plovila 1.198,28 1.211,00 1.210,77 1.220,00 100,74 1.201,70

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,93 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

703200 Davek na dediščine in darila 30.806,26 52.100,00 53.746,02 54.000,00 103,65 53.190,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov 225,54 200,00 -8,17 0,00 0,00 0,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 8.258,13 14.000,00 13.835,81 10.000,00 71,43 9.850,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 69.898,06 50.000,00 60.610,50 20.000,00 40,00 19.700,00

703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji0,00 0,00 5,42 0,00 0,00 0,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 64,43 230,27 231,42 150,00 65,14 147,75

704 Domači davki na blago in storitve 168.064,01 167.180,22 136.898,73 131.157,66 78,45 129.190,30
704403 Davek na dobitke od iger na srečo 3.879,04 3.843,22 5.009,71 2.000,00 52,04 1.970,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 142.708,02 142.560,00 116.124,40 112.880,66 79,18 111.187,45

704704 Turistična taksa 742,68 720,00 842,34 720,00 100,00 709,20

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 12.227,66 11.057,00 11.972,11 12.557,00 113,57 12.368,65

704709 Druge občinske takse 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704709 TAKSA ZA OGLAŠEVANJE 22,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 8.429,61 9.000,00 2.900,17 3.000,00 33,33 2.955,00

706 Drugi davki 7.886,29 1.740,86 329,52 55,00 3,16 54,18
706099 Drugi davki 7.886,29 1.740,86 329,52 55,00 3,16 54,18

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.205.453,25 970.695,31 895.772,52 967.206,65 99,64 910.294,30

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 221.286,86 199.791,57 153.506,09 152.000,00 76,08 149.720,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 53,13 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 91.275,26 56.000,00 60.512,19 12.000,00 21,43 11.820,00

710211 Prihodki od obresti od danih posojil - občanom 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710215 Drugi prihodki od obresti 0,00 13,02 0,00 15,00 115,21 14,78

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 76.724,87 65.029,01 51.721,66 62.285,00 95,78 61.350,73
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KOTNO OPIS REALIZACIJA 2012 
PRORAČUN 

2013

OCENA 

REALIZACIJE 

2013

PRORAČUN 

2014 

INDEKS 

6:5 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 11.742,66 11.954,76 8.242,85 11.060,00 92,52 10.894,10

710304 Prihodki od drugih najemnin 32.934,52 62.372,00 30.515,09 64.078,00 102,74 63.116,83

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 3.380,78 4.342,78 2.514,30 2.562,00 58,99 2.523,57

710399 Drugi prihodki od premoženja 5.162,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711 Takse in pristojbine 5.027,93 3.950,00 4.129,35 3.950,00 100,00 3.890,75
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 5.027,93 3.950,00 4.129,35 3.950,00 100,00 3.890,75

712 Globe in druge denarne kazni 23.495,36 41.285,15 41.618,50 43.050,00 104,27 42.404,25
712001 Globe za prekrške 20.900,00 37.920,00 35.572,38 38.000,00 100,21 37.430,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.595,36 3.315,15 5.966,12 5.000,00 150,82 4.925,00

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 0,00 50,00 80,00 50,00 100,00 49,25

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 48.984,60 52.997,79 45.701,14 43.759,00 82,57 43.102,62
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 47.786,44 52.997,79 45.701,14 43.759,00 82,57 43.102,62

713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve 1.198,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 Drugi nedavčni prihodki 906.658,50 672.670,80 650.817,44 724.447,65 107,70 713.580,94
714100 Drugi nedavčni prihodki 12,01 11,74 5.733,67 0,00 0,00 0,00

7141003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-družinski pomočnik 1.980,84 1.981,00 1.650,70 2.971,32 149,99 2.926,75

7141004 Prihodki od prodaje - voda 76.815,56 78.946,23 66.291,07 108.135,25 136,97 106.513,22

7141005 Prihodki od prodaje-kanalščina 134.951,49 44.148,77 50.519,45 46.543,09 105,42 45.844,94

7141006 Priključna moč 146.967,32 152.599,12 125.380,39 152.776,43 100,12 150.484,78

7141007 Vzdrževalnina - namenski prihodek 113.824,32 117.781,01 97.346,68 118.367,97 100,50 116.592,45

7141008 Števčnina - namenski prihodek 46.243,75 47.918,93 39.494,47 48.083,59 100,34 47.362,34

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 182.826,43 227.600,00 241.858,79 247.570,00 108,77 18.000,00

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 7.297,27 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 195.739,51 1.684,00 22.146,22 0,00 0,00 0,00

0,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 500.841,21 164.623,03 52.976,82 196.000,00 119,06 0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 63.275,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 60.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 3.095,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 437.565,79 164.623,03 52.976,82 196.000,00 119,06 0,00
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 1.046,00 3.464,00 52.976,82 0,00 0,00 0,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 436.519,79 161.159,03 0,00 196.000,00 121,62 0,00

0,00
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 255.083,66 1.396.305,63 77.671,91 411.564,52 29,48 476.308,08

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 255.083,66 424.851,38 56.942,66 249.218,00 58,66 40.607,61
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 12.816,00 0,00 6.396,70 0,00 0,00 0,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 212.213,00 374.807,00 10.699,00 207.992,00 55,49 0,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 30.054,66 50.044,38 39.846,96 41.226,00 82,38 40.607,61

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,00 971.454,25 20.729,25 162.346,52 16,71 435.700,47
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada0,00 950.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0,00 20.729,25 20.729,25 162.346,52 783,18 435.700,47
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ODHODKI 6.346.050,49 11.804.928,41 7.484.199,22 7.371.082,46 62,44 6.670.345,40

40 TEKOČI ODHODKI 2.129.818,36 2.963.577,22 1.804.592,07 3.017.811,46 101,83 2.943.385,40

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 371.642,71 435.023,57 355.123,03 418.424,36 96,18 412.147,99

400000 Osnovne plače 316.950,32 362.986,56 301.952,92 356.360,00 98,17 351.014,60

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 17.478,21 24.473,62 15.967,62 25.215,00 103,03 24.836,78

400004 Drugi dodatki 4.294,98 14.618,57 14.495,17 4.640,00 31,74 4.570,40

400100 Regres za letni dopust 11.072,00 5.050,00 5.050,00 5.351,60 105,97 5.271,33

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 11.561,86 15.832,96 10.782,02 14.882,00 93,99 14.658,77

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 6.850,02 7.915,51 6.311,60 8.152,00 102,99 8.029,72

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog3.435,32 3.857,59 563,70 3.535,00 91,64 3.481,98

400900 Jubilejne nagrade 0,00 288,76 0,00 288,76 100,00 284,43

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 60.838,02 70.411,42 58.234,40 65.013,00 92,33 64.037,81

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 30.315,53 33.785,96 30.097,68 33.160,00 98,15 32.662,60

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 22.471,09 25.775,95 22.309,70 25.350,00 98,35 24.969,75

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.815,66 2.100,28 1.784,30 2.080,00 99,03 2.048,80

401200 Prispevek za zaposlovanje 205,57 2.181,58 204,07 2.310,00 105,89 2.275,35

401300 Prispevek za starševsko varstvo 342,52 396,29 340,07 395,00 99,67 389,08

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.687,65 6.171,36 3.498,58 1.718,00 27,84 1.692,23

402 Izdatki za blago in storitve 1.654.754,94 2.380.690,82 1.376.761,43 2.411.039,66 101,27 2.345.715,18

402000 Pisarniški material in storitve 6.876,09 4.450,00 3.476,88 7.050,00 158,43 6.599,50

402001 Čistilni material in storitve 1.688,88 2.000,00 866,58 1.620,00 81,00 1.595,70

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 9.632,75 20.682,14 10.374,52 13.716,00 66,32 13.510,26

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 26.701,66 28.162,57 19.660,49 38.601,00 137,06 36.051,99

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.168,86 57,17 57,17 900,00 1.574,25 886,50

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.690,90 8.392,80 3.628,07 12.030,00 143,34 11.554,05

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 18.852,00 34.906,90 12.672,00 51.076,00 146,32 50.309,86

402009 Izdatki za reprezentanco 13.656,97 12.260,81 3.586,18 21.667,79 176,72 21.145,77

402099 Drugi splošni material in storitve 104.461,54 101.759,13 31.148,16 79.147,42 77,78 77.457,93

402100 Uniforme in službena obleka 2.124,76 100,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.428,25
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402108 Drobni inventar 0,00 200,00 0,00 380,00 190,00 374,30

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.970,00

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 21.418,47 36.101,12 15.643,02 42.015,00 116,38 41.384,78

402199 Drugi posebni materiali in storitve 58.217,43 9.594,42 8.633,17 10.100,00 105,27 9.948,50

402200 Električna energija 124.565,88 135.852,85 105.002,21 141.387,50 104,07 139.266,69

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 17.815,85 23.380,72 10.935,46 22.364,00 95,65 22.028,54

402203 Voda in komunalne storitve 157.744,69 206.909,55 140.869,50 178.453,00 86,25 175.776,21

402204 Odvoz smeti 4.239,67 6.097,16 3.758,94 7.230,00 118,58 7.121,55

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 14.989,35 24.016,91 12.611,25 27.435,00 114,23 27.023,48

402206 Poštnina in kurirske storitve 12.291,88 17.761,45 10.927,13 19.350,00 108,94 16.104,75

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.055,54 1.346,52 919,04 1.490,00 110,66 1.467,65

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 499,82 800,00 0,00 800,00 100,00 788,00

402302 Nadomestni deli za vozila 103,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 61,20 100,00 0,00 100,00 100,00 98,50

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 181,83 300,00 0,00 300,00 100,00 295,50

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 66.174,33 87.630,64 66.477,13 89.560,00 102,20 88.216,60

402402 Stroški prevoza v državi 2.620,93 2.000,00 340,51 3.400,00 170,00 3.053,50

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 13.440,93 9.239,51 3.593,83 10.660,00 115,37 10.500,10

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.062,46 2.909,25 1.168,47 3.000,00 103,12 2.955,00

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 96,98 587,99 192,00 500,00 85,04 492,50

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 775.479,98 1.319.958,78 746.083,32 1.330.957,60 100,83 1.310.993,24

402504 Zavarovalne premije za objekte 18.607,10 15.000,00 8.890,07 15.000,00 100,00 14.775,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 26.724,08 30.376,64 19.702,22 33.710,00 110,97 33.204,35

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 992,97 6.348,91 3.107,79 5.900,00 92,93 5.811,50

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 51,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 0,00 5.200,00 4.799,44 1.612,00 31,00 1.587,82

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 18.186,03 32.502,75 13.309,53 34.975,95 107,61 34.451,31

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 13.497,77 16.652,92 14.151,80 856,00 5,14 843,16

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.248,36 65,00 65,00 1.500,00 2.307,69 0,00

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 0,00 48,89 48,89 0,00 0,00 0,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.219,21 3.402,56 2.469,02 1.820,00 53,49 1.792,70

402701 Odškodnine neupravičeno obsojenim 0,00 1.824,04 1.824,04 0,00 0,00 0,00

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 0,00 14.601,63 15.207,23 15.000,00 102,73 14.775,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 690,40 770,00 270,00 1.600,00 207,79 1.576,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.134,19 907,87 907,87 300,00 33,04 295,50
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402902 Plačila po podjemnih pogodbah 17.621,41 19.722,58 15.813,59 19.396,40 98,35 19.105,45

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 10.905,65 21.043,63 11.283,78 20.509,00 97,46 20.201,37

402905 Sejnine udeležencem odborov 36.963,85 33.763,86 22.998,23 48.948,22 144,97 33.692,14

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 452,00 131,60 131,60 8.550,00 6.496,96 8.421,75

402912 Posebni davek na določene prejemke 4.042,80 4.546,37 3.565,27 4.571,78 100,56 4.503,20

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih26.117,10 23.681,29 16.184,06 19.981,00 84,37 19.681,29

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.165,10 1.046,10 1.046,10 1.100,00 105,15 1.083,50

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.436,87 3.327,61 436,13 600,00 18,03 591,00

402931 Plačila bančnih storitev 656,82 7.164,57 3.663,99 910,00 12,70 896,35

402937 Stroški davčnih postopkov 0,00 35.946,91 0,00 0,00 0,00 0,00

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 0,00 35,00 23,68 54.540,00 155.828,57 53.721,90

402999 Drugi operativni odhodki 917,12 4.771,70 4.237,07 919,00 19,26 905,22

403 Plačila domačih obresti 9.288,08 25.918,00 9.246,49 69.451,52 267,97 68.409,75

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 9.288,08 25.918,00 9.246,49 69.451,52 267,97 68.409,75

409 Rezerve 33.294,61 51.533,41 5.226,72 53.882,92 104,56 53.074,68

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,00 13.991,57 0,00 21.038,55 150,37 20.722,97

409100 Proračunska rezerva 31.137,51 33.855,76 3.419,38 28.964,37 85,55 28.529,90

409299 Druge rezerve 2.157,10 3.686,08 1.807,34 3.880,00 105,26 3.821,80

41 TEKOČI TRANSFERI 2.144.432,81 2.597.702,05 1.801.732,53 2.615.746,80 100,69 2.576.510,60

410 Subvencije 116.963,00 174.246,84 101.578,28 159.129,90 91,32 156.742,95

410099 Druge subvencije javnim podjetjem 116.963,00 174.246,84 101.578,28 159.129,90 91,32 156.742,95

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.274.361,81 1.631.657,03 1.202.761,86 1.787.854,10 109,57 1.761.036,29

411103 Darilo ob rojstvu otroka 1.785,52 1.800,00 1.361,77 1.773,00 98,50 1.746,41

411203 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira 0,00 0,00 13.553,04 0,00 0,00 0,00

411210 Dodatek za pomoč in postrežbo 0,00 247,62 0,00 0,00 0,00 0,00

411599 Druga nadomestila plač 74,47 192,09 0,00 250,00 130,15 246,25

411900 Regresiranje prevozov v šolo 24.426,34 32.035,83 20.844,45 33.000,00 103,01 32.505,00

411902 Doplačila za šolo v naravi 940,00 1.224,00 960,00 1.200,00 98,04 1.182,00

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.212,72 2.767,00 0,00 1.000,00 36,14 985,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 199.807,77 253.469,19 189.437,99 248.253,22 97,94 244.529,42

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 942.263,76 1.196.206,63 880.227,08 1.383.758,00 115,68 1.363.001,63

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 9.518,00 15.256,87 9.064,91 22.058,66 144,58 21.727,78

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 94.333,23 128.457,80 87.312,62 96.561,22 75,17 95.112,80

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 232.053,35 201.711,93 149.354,20 174.137,14 86,33 171.525,08

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 232.053,35 201.711,93 149.354,20 174.137,14 86,33 171.525,08

413 Drugi tekoči domači transferi 521.054,65 590.086,25 348.038,19 494.625,66 83,82 487.206,28
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413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 51.318,49 66.037,77 40.548,90 61.816,66 93,61 60.889,41

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 11.074,47 20.833,00 1.400,03 22.100,00 106,08 21.768,50

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim194.380,30 175.914,87 97.037,22 136.461,00 77,57 134.414,09

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 21.486,38 25.943,15 12.919,14 19.741,00 76,09 19.444,89

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 236.934,58 289.438,44 187.258,41 241.471,00 83,43 237.848,94

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja2.413,53 3.226,12 1.132,18 1.886,00 58,46 1.857,71

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki3.446,90 8.692,90 7.742,31 11.150,00 128,27 10.982,75

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.947.495,84 6.086.588,12 3.812.797,65 1.580.818,87 25,97 996.094,65

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.947.495,84 6.086.588,12 3.812.797,65 1.580.818,87 25,97 996.094,65

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,00 424,80 424,80 0,00 0,00 0,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 12.394,76 10.868,00 5.868,00 3.000,00 27,60 2.955,00

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 6.687,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0,00 140,30 140,30 0,00 0,00 0,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 633,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420233 Nakup gasilske opreme 3.654,84 0,00 0,00 500,00 0,00 492,50

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 105,00 1,00 0,00 200,00 20.000,00 197,00

420239 Nakup avdiovizualne opreme 0,00 840,00 780,00 0,00 0,00 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 29.308,47 37.862,79 23.092,94 33.982,39 89,75 16.971,35

420401 Novogradnje 1.078.396,45 5.330.221,76 3.351.243,41 1.291.363,30 24,23 750.729,33

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 117.375,92 50.139,42 1.949,53 8.215,50 16,39 8.092,27

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 173.055,57 97.066,76 32.824,40 39.000,00 40,18 38.415,00

420600 Nakup zemljišč 357.653,59 94.927,28 54.295,80 97.400,00 102,60 95.939,00

420801 Investicijski nadzor 20.020,73 60.000,64 25.390,57 23.244,66 38,74 5.876,74

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 99.771,73 317.226,29 263.433,63 37.484,00 11,82 41.239,00

420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 45.182,28 86.869,08 53.354,27 46.429,02 53,45 35.187,46

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 124.303,48 157.061,02 65.076,97 156.705,33 99,77 154.354,75

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 67.727,00 83.147,36 53.134,00 110.552,00 132,96 108.893,72

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,00 17.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki67.727,00 66.134,00 53.134,00 110.552,00 167,16 108.893,72

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 56.576,48 73.913,66 11.942,97 46.153,33 62,44 45.461,03

432000 Investicijski transferi občinam 7.841,00 27.785,66 0,00 4.133,33 14,88 4.071,33

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 48.735,48 46.128,00 11.942,97 42.020,00 91,09 0,00
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1.2 B./RAČUN FINANČNIH NALOŽB IN TERJATEV 

 

Konto Naziv Znesek

IV.

75
PREJETA VRAČILA DANH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00

V.

44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00

440 DANA POSOJILA 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 0,00

442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00

443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREOŽ.VJAV.SKLADIH IN 

DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV.PRAVA

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00

2014

SPREJETI 

PRORAČUN 

 
 

 

1.3 C./RAČUN FINANCIRANJA 
 

Konto Naziv Znesek

VII.

50 ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00

VIII.

55 ODPLAČILA DOLGA (550) 331.138,04

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 331.138,04

IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 1.909.345,67

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) -331.138,04

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 1.578.207,63

XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 1.909.345,67

2014

SPREJETI 

PRORAČUN 

 
 

 

5 ZADOLŽEVANJE  331.138 €  

 
Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, 
pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere 
ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični. pri občinah velja določena 
izjema glede zadolževanja javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine. 
Ti se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Z zakonom o financiranju občin je 
določen najvišji možen obseg zadolžitve. S tem se omejuje obseg plačevanja obresti med 
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odhodki občinskega proračuna in tako ohranja finančna sposobnost občine, da zagotavlja 
izvajanje nalog, za katere je pristojna. Prav tako je v javnem interesu, da se zadolževanje 
občin ohranja v predpisanih okvirih.  
 
Po Zakonu o financiranju občin, se občina lahko zadolži le za investicije, ki jih potrdi občinski 
svet. Zadolžuje se lahko le v obsegu, ki skupaj z obstoječim dolgom ne presega 20% 
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom 
zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za 
investicije, če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% 
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom 
zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za 
investicije. Poleg tega pa se občina lahko zadolžuje za financiranje investicij na področju 
osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z 
odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če 
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3%  realiziranih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez 
prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije, če doba 
odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije. 
 
V dovoljeni obseg zadolževanja se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga olika 
pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje 
obveznosti iz občinskega proračuna.  
 
Dogaja se, da občine investicije (predvsem tiste, ki niso vključene v občinski proračun) 
izvršijo, z izvajalci pa se, ker nimajo sredstev ali investicija ni vključena v proračun  ustno ali 
pisno dogovorijo za odlog plačila, ne izpeljejo pa postopka zadolžitve. VSI TAKI POSLI SO 
SKLADNO Z ZFO NIČNI. 
 
V veljavnem proračunu Občine Ig za leto 2014 občina ne načrtuje nove zadolžitve. V letu 
2013 smo namreč najvišji dovoljeni obseg izkoristili skoraj do konca. Na razpolago je ostalo 
le še 11.372 eur razpoložljivih sredstev za odplačilo glavnice in obresti skupaj na letni ravni. 
Prva možna zadolžitev pride v poštev šele konec leta 2017, ko bomo odplačali kredit najet pri 
HYPO APLE ADRIA BANK,d.d. 
 
 
 

55 ODPLAČILA DOLGA 331.138 € 

550 Odplačila domačega dolga 331.138 € 

Načrtovali smo  odplačilo glavnice po treh obstoječih kreditih v višini 331.138,04 eur in sicer: 

 Hypo Alpe Adria Bank, d.d. (nakup zemljišča okolica Centra Ig)      65.714,28 eur 

 SID BANKA,d.d. (gradnja vrtca Ig) 172.246,44 

 Hypo Alpe Adria Bank, d.d. (gradnja vrtca Ig) 95.123,60 
Pripadajoče obresti so načrtovane na proračunski postavki  1622000 konto 403000 v skupni 
višini 69.451,72 eur. 
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2 POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 2014 Z OBRAZLOŽITVAMI 

 

 

ZAP. 

ŠT. 

PRO. 

UPO.

PROGL. 

KLAS. 

PRO. 

POST. 
KONTO OPIS

REALIZACIJA 

2012 

PRORAČUN 

2013 

OCENA 

REALIZACIJE 

2013 

PRORAČUN 

2014

INDEKS 

10:8 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ODHODKI 6.346.050,49 11.804.928,41 7.484.199,22 7.371.082,46 62,44 6.669.567,18

1 001 ŽUPAN 62.064,57 58.328,90 48.054,57 60.461,00 103,66 59.554,09

2 01 POLITIČNI SISTEM 62.064,57 58.328,90 48.054,57 60.461,00 103,66 59.554,09

3 0101 Politični sistem 62.064,57 58.328,90 48.054,57 60.461,00 103,66 59.554,09

4 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.064,57 58.328,90 48.054,57 60.461,00 103,66 59.554,09

5 0101000 ŽUPAN 62.064,57 58.328,90 48.054,57 60.461,00 103,66 59.554,09

6 400000 Osnovne plače 38.242,09 40.721,98 34.717,09 39.600,00 97,24 39.006,00

7 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.244,72 5.188,53 3.533,96 5.230,00 100,80 5.151,55

8 400100 Regres za letni dopust 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 854,14 996,16 686,00 940,00 94,36 925,90

10 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 404,00 481,00 370,00 490,00 101,87 482,65

11 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.748,44 3.914,72 3.385,28 3.820,00 97,58 3.762,70

12 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.778,56 2.986,29 2.509,24 2.920,00 97,78 2.876,20

13 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 224,58 243,32 202,71 240,00 98,64 236,40

14 401200 Prispevek za zaposlovanje 25,45 256,45 22,95 270,00 105,28 265,95

15 401300 Prispevek za starševsko varstvo 42,36 45,91 38,24 45,00 98,02 44,33

16 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU570,27 618,41 333,67 170,00 27,49 167,45

17 402009 Izdatki za reprezentanco 3.834,11 575,29 575,29 2.000,00 347,65 1.970,00

18 402099 Drugi splošni material in storitve 2.462,00 400,00 353,92 300,00 75,00 295,50

19 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 325,88 776,34 201,72 236,00 30,40 232,46

20 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 402402 Stroški prevoza v državi 995,17 0,00 0,00 1.000,00 0,00 985,00

22 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.462,50

23 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.220,80 1.124,50 1.124,50 700,00 62,25 689,50

24 002 OBČINSKI SVET 25.848,78 21.209,86 14.887,14 21.210,22 100,00 20.892,07
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ZAP. 

ŠT. 

PRO. 

UPO.

PROGL. 

KLAS. 

PRO. 

POST. 
KONTO OPIS

REALIZACIJA 

2012 

PRORAČUN 

2013 

OCENA 

REALIZACIJE 

2013 

PRORAČUN 

2014

INDEKS 

10:8 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25 01 POLITIČNI SISTEM 25.848,78 21.209,86 14.887,14 21.210,22 100,00 20.892,07

26 0101 Politični sistem 25.848,78 21.209,86 14.887,14 21.210,22 100,00 20.892,07

27 01019001 Dejavnost občinskega sveta 18.801,06 12.656,64 8.307,74 12.657,00 100,00 12.467,15

28 0201000 OBČINSKI SVET, ODBORI IN KOMISIJE 18.801,06 12.656,64 8.307,74 12.657,00 100,00 12.467,15

29 402905 Sejnine udeležencem odborov 18.801,06 12.656,64 8.307,74 12.657,00 100,00 12.467,15

30 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 7.047,72 8.553,22 6.579,40 8.553,22 100,00 8.424,92

31 0201001 PODŽUPANI 7.047,72 8.553,22 6.579,40 8.553,22 100,00 8.424,92

32 402905 Sejnine udeležencem odborov 7.047,72 8.553,22 6.579,40 8.553,22 100,00 8.424,92

33 003 NADZORNI ODBOR 11.115,07 12.414,00 8.291,09 12.995,00 104,68 12.800,08

34 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11.115,07 12.414,00 8.291,09 12.995,00 104,68 12.800,08

35 0203 Fiskalni nadzor 11.115,07 12.414,00 8.291,09 12.995,00 104,68 12.800,08

36 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 11.115,07 12.414,00 8.291,09 12.995,00 104,68 12.800,08

37 0302000 NADZORNI ODBOR 11.115,07 12.414,00 8.291,09 12.995,00 104,68 12.800,08

38 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00

39 402905 Sejnine udeležencem odborov 11.115,07 12.234,00 8.111,09 12.995,00 106,22 12.800,08

40 005 REŽIJSKI OBRAT 853.173,33 1.123.677,85 525.997,40 1.189.056,15 105,82 1.171.220,31

41 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 118.747,36 69.170,07 68.649,92 80.801,40 116,82 79.589,38

42 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 118.747,36 69.170,07 68.649,92 80.801,40 116,82 79.589,38

43 06029001 Delovanje ožjih delov občin 118.747,36 69.170,07 68.649,92 80.801,40 116,82 79.589,38

44 0506000 REŽIJSKI OBRAT- SPLOŠNO 118.747,36 69.170,07 68.649,92 80.801,40 116,82 79.589,38

45 400000 Osnovne plače 45.998,02 47.175,41 48.612,99 57.240,00 121,33 56.381,40

46 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 1.743,17 2.051,24 1.641,82 2.625,00 127,97 2.585,63

47 400004 Drugi dodatki 4.294,98 4.881,49 4.758,09 4.640,00 95,05 4.570,40

48 400100 Regres za letni dopust 2.076,00 1.176,00 1.176,00 1.176,40 100,03 1.158,75

49 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.895,06 2.981,44 2.113,16 2.790,00 93,58 2.748,15

50 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 721,69 962,00 814,00 962,00 100,00 947,57

51 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.503,41 4.616,61 4.868,60 5.490,00 118,92 5.407,65



  

32 

 

ZAP. 

ŠT. 

PRO. 

UPO.

PROGL. 

KLAS. 

PRO. 

POST. 
KONTO OPIS

REALIZACIJA 

2012 

PRORAČUN 

2013 

OCENA 

REALIZACIJE 

2013 

PRORAČUN 

2014

INDEKS 

10:8 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

52 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.338,09 3.520,03 3.608,87 4.200,00 119,32 4.137,00

53 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 269,66 286,77 291,58 350,00 122,05 344,75

54 401200 Prispevek za zaposlovanje 30,53 297,73 33,06 390,00 130,99 384,15

55 401300 Prispevek za starševsko varstvo 50,92 54,11 54,97 65,00 120,13 64,03

56 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU1.212,60 1.067,04 576,58 293,00 27,46 288,61

57 402001 Čistilni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 402199 Drugi posebni materiali in storitve 51.455,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 402200 Električna energija 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 402204 Odvoz smeti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 721,26 100,20 100,20 480,00 479,04 472,80

64 402402 Stroški prevoza v državi 436,87 0,00 0,00 100,00 0,00 98,50

65 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 177.755,14 92.970,13 72.465,18 124.735,00 134,17 122.863,98

69 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 177.755,14 92.970,13 72.465,18 124.735,00 134,17 122.863,98

70 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 177.755,14 92.970,13 72.465,18 124.735,00 134,17 122.863,98

71 0515000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - ravnanje z odpadno vodo 177.755,14 92.970,13 72.465,18 124.735,00 134,17 122.863,98

72 402000 Pisarniški material in storitve 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 98,50

73 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.699,01 2.417,69 966,03 3.460,00 143,11 3.408,10

74 402099 Drugi splošni material in storitve 6.314,00 1.919,17 1.349,00 1.759,00 91,65 1.732,62

75 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,00 1.803,51 1.704,51 5.000,00 277,24 4.925,00

76 402200 Električna energija 20.500,45 7.103,95 6.403,11 3.380,00 47,58 3.329,30

77 402203 Voda in komunalne storitve 2.717,97 802,92 765,51 174,00 21,67 171,39

78 402204 Odvoz smeti 673,73 15,16 15,16 0,00 0,00 0,00

79 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 301,12 2.505,37 330,42 787,00 31,41 775,20

80 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.868,02 5.058,13 4.192,95 5.040,00 99,64 4.964,40

81 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 134.900,68 69.178,28 55.715,42 103.395,00 149,46 101.844,08

82 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.204,49 120,45 120,45 1.390,00 1.154,01 1.369,15

83 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,00 1.445,50 902,62 0,00 0,00 0,00

85 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,00 250,00 0,00 250,00 100,00 246,25

87 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.138,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZAP. 

ŠT. 

PRO. 

UPO.

PROGL. 

KLAS. 

PRO. 

POST. 
KONTO OPIS

REALIZACIJA 

2012 

PRORAČUN 

2013 

OCENA 

REALIZACIJE 

2013 

PRORAČUN 

2014

INDEKS 

10:8 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

88 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST556.670,83 961.537,65 384.882,30 983.519,75 102,29 968.766,95

89 1603 Komunalna dejavnost 556.670,83 961.537,65 384.882,30 983.519,75 102,29 968.766,95

90 16039001 Oskrba z vodo 540.723,48 931.223,20 369.581,88 950.663,75 102,09 936.403,79

91 0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 423.303,81 485.873,57 313.653,00 560.111,95 115,28 551.710,27

92 402000 Pisarniški material in storitve 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 98,50

93 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 5.943,35 15.573,74 6.563,68 8.836,00 56,74 8.703,46

94 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.698,99 2.417,68 1.045,74 3.460,00 143,11 3.408,10

95 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 468,80 1.729,20 521,25 4.830,00 279,32 4.757,55

96 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 4.743,20 0,00 1.759,00 37,08 1.732,62

97 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,00 671,18 671,18 5.000,00 744,96 4.925,00

98 402200 Električna energija 27.629,36 37.987,67 26.141,97 44.261,00 116,51 43.597,09

99 402203 Voda in komunalne storitve 152.492,65 201.691,32 138.037,33 173.524,00 86,03 170.921,14

100 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.318,20 2.334,59 1.013,48 3.122,00 133,73 3.075,17

101 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.867,99 5.058,13 3.934,13 5.040,00 99,64 4.964,40

102 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00

103 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 200.607,87 167.490,63 116.914,36 266.486,00 159,11 262.488,71

104 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.204,51 120,45 120,45 1.390,00 1.154,01 1.369,15

105 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,00 1.528,00 387,28 2.000,00 130,89 1.970,00

106 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 14.937,97 31.502,75 13.309,53 30.625,95 97,22 30.166,56

107 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,00 1.445,50 1.054,84 0,00 0,00 0,00

108 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.556,48 6.299,53 2.257,78 6.428,00 102,04 6.331,58

110 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 350,00 0,00 0,00 500,00 0,00 492,50

111 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,00 250,00 0,00 250,00 100,00 246,25

112 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 3.000,00 0,00 2.500,00 83,33 2.462,50

113 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.762,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.464,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 0516001 OSKRBA Z VODO - števčnina 13.497,55 137.455,98 13.941,10 162.930,19 118,53 160.486,24

116 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13.497,55 137.455,98 13.941,10 162.930,19 118,53 160.486,24

117 0516002 OSKRBA Z VODO - vzdrževalnina 103.922,12 307.893,65 41.987,78 227.621,61 73,93 224.207,29

118 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 103.922,12 307.893,65 41.987,78 227.621,61 73,93 224.207,29

119 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.947,35 30.314,45 15.300,42 32.856,00 108,38 32.363,16

120 1016002 POKOPALIŠČE IG 7.284,25 12.635,31 8.237,56 13.065,00 103,40 12.869,03

121 402001 Čistilni material in storitve 74,80 120,00 0,00 120,00 100,00 118,20

122 402099 Drugi splošni material in storitve 603,30 1.220,16 422,25 1.150,00 94,25 1.132,75

123 402200 Električna energija 499,52 709,43 572,58 840,00 118,40 827,40



  

34 

 

ZAP. 

ŠT. 

PRO. 

UPO.

PROGL. 

KLAS. 

PRO. 

POST. 
KONTO OPIS

REALIZACIJA 

2012 

PRORAČUN 

2013 

OCENA 

REALIZACIJE 

2013 

PRORAČUN 

2014

INDEKS 

10:8 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

124 402203 Voda in komunalne storitve 121,33 502,06 132,39 480,00 95,61 472,80

125 402204 Odvoz smeti 1.651,57 2.398,62 2.482,20 3.100,00 129,24 3.053,50

126 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 401,67 480,00 138,20 560,00 116,67 551,60

127 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 936,38 3.226,03 1.126,03 3.100,00 96,09 3.053,50

128 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.434,32 2.424,00 2.082,10 2.424,00 100,00 2.387,64

129 402912 Posebni davek na določene prejemke 561,36 562,00 467,80 562,00 100,00 553,57

130 402999 Drugi operativni odhodki 0,00 119,00 0,00 119,00 100,00 117,22

131 420239 Nakup avdiovizualne opreme 0,00 840,00 780,00 0,00 0,00 0,00

132 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 34,01 34,01 610,00 1.793,59 600,85

133 1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 4.244,68 6.740,25 3.220,06 8.342,00 123,76 8.216,87

134 402001 Čistilni material in storitve 0,00 60,00 0,00 60,00 100,00 59,10

135 402099 Drugi splošni material in storitve 64,48 100,00 71,41 450,00 450,00 443,25

136 402200 Električna energija 329,51 581,93 312,63 530,00 91,08 522,05

137 402203 Voda in komunalne storitve 121,33 482,06 132,37 460,00 95,42 453,10

138 402204 Odvoz smeti 826,99 1.724,26 642,02 1.550,00 89,89 1.526,75

139 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 650,00 0,00 650,00 100,00 640,25

140 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 211,13 450,00 0,00 1.950,00 433,33 1.920,75

141 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.187,96 2.188,00 1.684,17 2.188,00 100,00 2.155,18

142 402912 Posebni davek na določene prejemke 503,28 504,00 377,46 504,00 100,00 496,44

143 1016004 POKOPALIŠČE GOLO 3.671,42 5.680,74 2.957,94 6.203,00 109,19 6.109,96

144 402001 Čistilni material in storitve 0,00 80,00 0,00 80,00 100,00 78,80

145 402099 Drugi splošni material in storitve 93,57 390,00 0,00 390,00 100,00 384,15

146 402200 Električna energija 218,35 406,07 187,96 406,00 99,98 399,91

147 402203 Voda in komunalne storitve 265,08 436,61 242,65 360,00 82,45 354,60

148 402204 Odvoz smeti 534,30 1.067,86 545,82 910,00 85,22 896,35

149 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 230,00 0,00 350,00 152,17 344,75

150 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 477,40 986,20 36,20 1.450,00 147,03 1.428,25

151 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.695,60 1.696,00 1.590,45 1.696,00 100,00 1.670,56

152 402912 Posebni davek na določene prejemke 387,12 388,00 354,86 561,00 144,59 552,59

153 1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 747,00 5.258,15 884,86 5.246,00 99,77 5.167,31

154 402204 Odvoz smeti 121,48 242,15 12,15 230,00 94,98 226,55

155 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 17,00 90,00 0,00 90,00 100,00 88,65

156 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 492,36 493,00 711,39 493,00 100,00 485,61

157 402912 Posebni davek na določene prejemke 116,16 117,00 161,32 117,00 100,00 115,25

158 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 4.316,00 0,00 4.316,00 100,00 4.251,26
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159 010 OBČINSKA UPRAVA 5.328.377,73 10.475.465,14 6.836.877,52 5.988.674,22 57,17 5.307.895,06

160 01 POLITIČNI SISTEM 8.004,00 6.403,20 4.802,40 29.597,00 462,22 6.307,94

161 0101 Politični sistem 8.004,00 6.403,20 4.802,40 29.597,00 462,22 6.307,94

162 01019001 Dejavnost občinskega sveta 8.004,00 6.403,20 4.802,40 6.404,00 100,01 6.307,94

163 1001000 POLITIČNE STRANKE 8.004,00 6.403,20 4.802,40 6.404,00 100,01 6.307,94

164 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.004,00 6.403,20 4.802,40 6.404,00 100,01 6.307,94

165 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,00 0,00 0,00 23.193,00 0,00 0,00

166 1001001 VOLITVE 0,00 0,00 0,00 23.193,00 0,00 0,00

167 402000 Pisarniški material in storitve 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00

168 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

169 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

170 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

171 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00

172 402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

173 402402 Stroški prevoza v državi 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

174 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

175 402905 Sejnine udeležencem odborov 0,00 0,00 0,00 14.743,00 0,00 0,00

176 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.093,69 26.500,18 6.108,21 33.510,00 126,45 16.487,35

177 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.093,69 4.352,18 960,21 1.510,00 34,70 1.487,35

178 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.093,69 4.352,18 960,21 1.510,00 34,70 1.487,35

179 1602000 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 3.093,69 4.352,18 960,21 1.510,00 34,70 1.487,35

180 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.436,87 3.327,61 436,13 600,00 18,03 591,00

181 402931 Plačila bančnih storitev 656,82 1.024,57 524,08 910,00 88,82 896,35

182 0203 Fiskalni nadzor 0,00 22.148,00 5.148,00 32.000,00 144,48 15.000,00

183 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 0,00 22.148,00 5.148,00 32.000,00 144,48 15.000,00

184 1002000 NOTRANJA REVIZIJA 0,00 22.148,00 5.148,00 32.000,00 144,48 15.000,00

185 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,00 22.148,00 5.148,00 32.000,00 144,48 15.000,00

186 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE126.435,60 140.567,86 89.932,19 202.054,92 143,74 199.024,10

187 0403 Druge skupne administrativne službe 126.435,60 140.567,86 89.932,19 202.054,92 143,74 199.024,10

188 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 6.244,55 9.294,80 7.125,15 4.812,00 51,77 4.739,82

189 1004001 OBVEŠČANJE DOMAČE JAVNOSTI 6.244,55 9.294,80 7.125,15 4.812,00 51,77 4.739,82

190 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.654,15 3.115,60 1.346,51 3.200,00 102,71 3.152,00

191 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 3.590,40 979,20 979,20 0,00 0,00 0,00

192 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 0,00 5.200,00 4.799,44 1.612,00 31,00 1.587,82
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193 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.170,31 17.023,16 6.616,20 24.623,28 144,65 24.253,93

194 1104000 OBČINSKA PRIZNANJA 426,24 0,00 0,00 1.000,00 0,00 985,00

195 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 394,00

196 402099 Drugi splošni material in storitve 426,24 0,00 0,00 600,00 0,00 591,00

197 1104001 KULTURNI PRAZNIK 955,95 706,00 706,00 630,00 89,24 620,55

198 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 168,00 168,00 168,00 150,00 89,29 147,75

199 402099 Drugi splošni material in storitve 653,20 538,00 538,00 480,00 89,22 472,80

200 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 134,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 1104002 OBČINSKI PRAZNIK 7.116,07 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.743,00

202 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 294,70 0,00 0,00 400,00 0,00 394,00

203 402009 Izdatki za reprezentanco 2.450,16 0,00 0,00 1.000,00 0,00 985,00

204 402099 Drugi splošni material in storitve 3.227,51 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.970,00

205 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 394,00

206 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 168,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 1104004 OBČINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 1.386,96 0,00 0,00 950,00 0,00 935,75

210 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 284,68 0,00 0,00 200,00 0,00 197,00

211 402009 Izdatki za reprezentanco 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 402099 Drugi splošni material in storitve 608,09 0,00 0,00 300,00 0,00 295,50

213 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 197,00

214 402901 Plačila avtorskih honorarjev 374,19 0,00 0,00 250,00 0,00 246,25

215 1104005 NOVOLETNA OBDAROVANJA 7.795,09 10.317,16 2.317,16 11.606,00 112,49 11.431,91

216 402099 Drugi splošni material in storitve 7.468,05 9.861,16 2.317,16 11.150,00 113,07 10.982,75

217 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,00 456,00 0,00 456,00 100,00 449,16

218 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 327,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 1104010 RAZPISI - PRIREDITVE 6.490,00 6.000,00 3.593,04 6.637,28 110,62 6.537,72

220 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.490,00 6.000,00 3.593,04 6.637,28 110,62 6.537,72

221 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 96.020,74 114.249,90 76.190,84 172.619,64 151,09 170.030,35

222 1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 32.243,82 55.224,60 41.008,00 126.751,00 229,52 124.849,74

223 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 441,60 806,40 636,48 840,00 104,17 827,40

224 402099 Drugi splošni material in storitve 1.212,10 0,00 0,00 4.000,00 0,00 3.940,00

225 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226 402200 Električna energija 2.492,80 2.008,51 1.237,86 2.340,00 116,50 2.304,90

227 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228 402203 Voda in komunalne storitve 0,00 50,00 0,00 150,00 300,00 147,75

229 402204 Odvoz smeti 0,00 50,00 0,00 120,00 240,00 118,20
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230 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.476,33 6.314,77 2.811,49 7.100,00 112,43 6.993,50

231 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.638,00

232 402504 Zavarovalne premije za objekte 18.607,10 15.000,00 8.890,07 15.000,00 100,00 14.775,00

233 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 0,00 14.601,63 14.601,63 15.000,00 102,73 14.775,00

235 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,00 15.019,00 12.019,02 15.481,00 103,08 15.248,79

236 402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 0,00 35,00 23,68 54.540,00 155.828,57 53.721,90

237 409299 Druge rezerve 945,07 1.339,29 787,77 1.380,00 103,04 1.359,30

238 1004002 ODVETNIKI 23.581,77 1.827,57 1.827,57 0,00 0,00 0,00

239 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih23.581,77 1.827,57 1.827,57 0,00 0,00 0,00

240 1018001 DOM ZAPOTOK 6.232,18 12.980,39 7.496,39 11.768,64 90,66 11.592,11

241 402001 Čistilni material in storitve 8,00 60,00 0,00 60,00 100,00 59,10

242 402099 Drugi splošni material in storitve 140,28 40,00 39,25 500,00 1.250,00 492,50

243 402200 Električna energija 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 98,50

244 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.649,01 5.629,63 1.602,31 6.309,00 112,07 6.214,37

245 402203 Voda in komunalne storitve 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246 402204 Odvoz smeti 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

247 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0,00 30,01 30,01 100,00 333,22 98,50

248 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 912,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 96,98 587,99 192,00 500,00 85,04 492,50

250 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.780,70 3.425,40 2.854,50 3.425,40 100,00 3.374,02

251 402912 Posebni davek na določene prejemke 645,20 774,24 645,20 774,24 100,00 762,63

252 420401 Novogradnje 0,00 2.133,12 2.133,12 0,00 0,00 0,00

253 1804000 CENTER IG 33.962,97 44.217,34 25.858,88 34.100,00 77,12 33.588,50

254 402001 Čistilni material in storitve 1.103,01 1.100,00 569,77 700,00 63,64 689,50

255 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.558,40 3.744,00 2.771,76 3.500,00 93,48 3.447,50

256 402099 Drugi splošni material in storitve 766,00 3.250,00 83,08 1.000,00 30,77 985,00

257 402100 Uniforme in službena obleka 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

258 402108 Drobni inventar 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259 402200 Električna energija 5.816,09 9.319,42 6.721,19 8.500,00 91,21 8.372,50

260 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.642,99 10.805,82 6.341,16 8.500,00 78,66 8.372,50

261 402203 Voda in komunalne storitve 1.429,83 2.220,64 1.343,24 2.100,00 94,57 2.068,50

262 402204 Odvoz smeti 65,73 110,94 61,59 100,00 90,14 98,50

263 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.329,28 2.761,56 1.893,48 2.500,00 90,53 2.462,50

264 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 7.650,92 1.564,74 644,14 2.000,00 127,82 1.970,00
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265 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.333,41 2.927,52 1.809,67 2.500,00 85,40 2.462,50

266 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 499,11 2.915,70 2.494,90 2.000,00 68,59 1.970,00

267 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

268 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 134,30 1.000,00 356,90 700,00 70,00 689,50

269 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 633,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 768,00 768,00 0,00 0,00 0,00

272 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 417.490,61 501.323,64 348.443,64 459.936,96 91,74 453.037,91

273 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni4.289,15 3.946,10 3.912,73 3.600,00 91,23 3.546,00

274 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.165,10 1.046,10 1.046,10 1.100,00 105,15 1.083,50

275 1006002 ZDRUŽENJE OBČIN 2.165,10 1.046,10 1.046,10 1.100,00 105,15 1.083,50

276 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.165,10 1.046,10 1.046,10 1.100,00 105,15 1.083,50

277 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.124,05 2.900,00 2.866,63 2.500,00 86,21 2.462,50

278 1506000 RRA LUR 2.124,05 2.900,00 2.866,63 2.500,00 86,21 2.462,50

279 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.124,05 2.900,00 2.866,63 2.500,00 86,21 2.462,50

280 0603 Dejavnost občinske uprave 413.201,46 497.377,54 344.530,91 456.336,96 91,75 449.491,91

281 06039001 Administracija občinske uprave 394.014,10 496.811,44 343.965,81 453.136,96 91,21 446.339,91

282 1006000 OBČINSKA UPRAVA 394.014,10 496.811,44 343.965,81 453.136,96 91,21 446.339,91

283 400000 Osnovne plače 232.710,21 275.089,17 218.622,84 259.520,00 94,34 255.627,20

284 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.490,32 17.233,85 10.791,84 17.360,00 100,73 17.099,60

285 400004 Drugi dodatki 0,00 9.737,08 9.737,08 0,00 0,00 0,00

286 400100 Regres za letni dopust 8.304,00 3.874,00 3.874,00 4.175,20 107,77 4.112,57

287 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.812,66 11.855,36 7.982,86 11.152,00 94,07 10.984,72

288 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.724,33 6.472,51 5.127,60 6.700,00 103,51 6.599,50

289 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog3.435,32 3.857,59 563,70 3.535,00 91,64 3.481,98

290 400900 Jubilejne nagrade 0,00 288,76 0,00 288,76 100,00 284,43

291 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.063,68 25.254,63 21.843,80 23.850,00 94,44 23.492,25

292 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 16.354,44 19.269,63 16.191,59 18.230,00 94,60 17.956,55

293 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.321,42 1.570,19 1.290,01 1.490,00 94,89 1.467,65

294 401200 Prispevek za zaposlovanje 149,59 1.627,40 148,06 1.650,00 101,39 1.625,25

295 401300 Prispevek za starševsko varstvo 249,24 296,27 246,86 285,00 96,20 280,73

296 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU3.904,78 4.485,91 2.588,33 1.255,00 27,98 1.236,18

297 402000 Pisarniški material in storitve 6.750,09 4.250,00 3.476,88 6.500,00 152,94 6.402,50

298 402001 Čistilni material in storitve 503,07 580,00 296,81 600,00 103,45 591,00

299 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 360,00 558,00 402,60 540,00 96,77 531,90



  

39 

 

ZAP. 

ŠT. 

PRO. 

UPO.

PROGL. 

KLAS. 

PRO. 

POST. 
KONTO OPIS

REALIZACIJA 

2012 

PRORAČUN 

2013 

OCENA 

REALIZACIJE 

2013 

PRORAČUN 

2014

INDEKS 

10:8 

PRORAČUN 

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00 310,00 0,00 300,00 96,77 295,50

301 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.168,86 57,17 57,17 900,00 1.574,25 886,50

302 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 18.852,00 10.135,90 6.060,00 19.076,00 188,20 18.789,86

303 402009 Izdatki za reprezentanco 750,28 271,70 251,39 1.550,00 570,48 1.526,75

304 402099 Drugi splošni material in storitve 7.007,94 3.487,92 300,24 3.000,00 86,01 2.955,00

305 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.970,00

306 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 1.285,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307 402199 Drugi posebni materiali in storitve 48,42 60,00 24,00 600,00 1.000,00 591,00

308 402200 Električna energija 1.449,11 2.698,58 1.468,61 2.800,00 103,76 2.758,00

309 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.303,93 4.000,00 1.656,72 4.800,00 120,00 4.728,00

310 402203 Voda in komunalne storitve 464,83 400,00 87,95 400,00 100,00 394,00

311 402204 Odvoz smeti 0,00 80,00 0,00 70,00 87,50 68,95

312 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 9.819,85 15.212,21 8.953,09 20.000,00 131,47 19.700,00

313 402206 Poštnina in kurirske storitve 4.115,46 7.638,89 2.793,73 5.890,00 77,11 5.801,65

314 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 390,21 556,50 504,68 900,00 161,73 886,50

315 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 499,82 800,00 0,00 800,00 100,00 788,00

316 402302 Nadomestni deli za vozila 103,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317 402304 Pristojbine za registracijo vozil 61,20 100,00 0,00 100,00 100,00 98,50

318 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 181,83 300,00 0,00 300,00 100,00 295,50

319 402402 Stroški prevoza v državi 1.188,89 2.000,00 340,51 2.000,00 100,00 1.970,00

320 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 513,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 18.128,72 22.848,54 16.465,72 25.200,00 110,29 24.822,00

322 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 493,86 1.905,21 225,61 1.900,00 99,73 1.871,50

323 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 51,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 511,56 511,56 511,56 520,00 101,65 512,20

325 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 0,00 0,00 605,60 0,00 0,00 0,00

326 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 690,40 90,00 90,00 1.600,00 1.777,78 1.576,00

327 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,00 50,00 0,00 500,00 1.000,00 492,50

328 402937 Stroški davčnih postopkov 0,00 35.946,91 0,00 0,00 0,00 0,00

329 402999 Drugi operativni odhodki 800,28 800,00 384,37 800,00 100,00 788,00

330 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav19.187,36 566,10 565,10 3.200,00 565,27 3.152,00

331 1006001 OBČINSKA UPRAVA - NAKUP OPREME 19.187,36 566,10 565,10 3.200,00 565,27 3.152,00

332 420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,00 424,80 424,80 0,00 0,00 0,00

333 420202 Nakup strojne računalniške opreme 12.394,76 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.955,00

334 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 6.687,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0,00 140,30 140,30 0,00 0,00 0,00
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336 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 105,00 1,00 0,00 200,00 20.000,00 197,00

337 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 195.079,54 172.855,92 140.313,20 187.502,00 108,47 184.689,47

338 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 195.079,54 172.855,92 140.313,20 187.502,00 108,47 184.689,47

339 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.752,54 12.621,92 7.679,20 14.950,00 118,44 14.725,75

340 1007000 CIVILNA ZAŠČITA 17.752,54 12.621,92 7.679,20 14.950,00 118,44 14.725,75

341 402009 Izdatki za reprezentanco 542,91 542,74 99,50 450,00 82,91 443,25

342 402099 Drugi splošni material in storitve 298,24 2.852,54 3.074,71 1.420,00 49,78 1.398,70

343 402100 Uniforme in službena obleka 2.124,76 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.428,25

344 402108 Drobni inventar 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 374,30

345 402200 Električna energija 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 49,25

346 402204 Odvoz smeti 147,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 173,76 326,64 118,86 310,00 94,91 305,35

348 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 372,49 490,00 174,55 490,00 100,00 482,65

349 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 764,05 510,18 510,18 0,00 0,00 0,00

350 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 102,00 131,60 131,60 8.050,00 6.117,02 7.929,25

351 402912 Posebni davek na določene prejemke 178,07 116,13 116,13 0,00 0,00 0,00

352 411599 Druga nadomestila plač 74,47 192,09 0,00 250,00 130,15 246,25

353 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

354 420233 Nakup gasilske opreme 3.654,84 0,00 0,00 500,00 0,00 492,50

355 420299 Nakup druge opreme in napeljav 9.269,66 7.410,00 3.403,67 1.600,00 21,59 1.576,00

356 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 177.327,00 160.234,00 132.634,00 172.552,00 107,69 169.963,72

357 1007001 GASILCI 177.327,00 160.234,00 132.634,00 172.552,00 107,69 169.963,72

358 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 109.600,00 94.100,00 79.500,00 62.000,00 65,89 61.070,00

359 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki67.727,00 66.134,00 53.134,00 110.552,00 167,16 108.893,72

360 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.155,40 39.937,42 35.588,51 39.751,00 99,53 39.154,74

361 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 13.896,00 11.350,00 7.928,50 11.200,00 98,68 11.032,00

362 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 13.896,00 11.350,00 7.928,50 11.200,00 98,68 11.032,00

363 1011000 KMETIJSTVO - DRUŠTVA 6.096,00 5.350,00 3.138,50 5.200,00 97,20 5.122,00

364 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.096,00 5.350,00 3.138,50 5.200,00 97,20 5.122,00

365 1011006 LEADER 7.800,00 6.000,00 4.790,00 6.000,00 100,00 5.910,00

366 402099 Drugi splošni material in storitve 7.800,00 6.000,00 4.790,00 6.000,00 100,00 5.910,00

367 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 6.713,92 9.534,42 8.609,17 9.500,00 99,64 9.357,50

368 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.713,92 9.534,42 8.609,17 9.500,00 99,64 9.357,50

369 1011003 KMETIJSTVO - ZAPUŠČENE ŽIVALI 6.713,92 9.534,42 8.609,17 9.500,00 99,64 9.357,50

370 402199 Drugi posebni materiali in storitve 6.713,92 9.534,42 8.609,17 9.500,00 99,64 9.357,50
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371 1104 Gozdarstvo 20.260,48 18.953,00 18.950,84 18.953,00 100,00 18.668,71

372 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 20.260,48 18.953,00 18.950,84 18.953,00 100,00 18.668,71

373 1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 20.260,48 18.953,00 18.950,84 18.953,00 100,00 18.668,71

374 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.260,48 18.953,00 18.950,84 18.953,00 100,00 18.668,71

375 1105 Ribištvo 285,00 100,00 100,00 98,00 98,00 96,53

376 11059001 Program razvoja ribištva 285,00 100,00 100,00 98,00 98,00 96,53

377 1011001 KMETIJSTVO - RIBIŠTVO 285,00 100,00 100,00 98,00 98,00 96,53

378 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 285,00 100,00 100,00 98,00 98,00 96,53

379 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 63.332,21 14.105,13 14.053,21 0,00 0,00 0,00

380 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije63.332,21 14.105,13 14.053,21 0,00 0,00 0,00

381 12029001 Oskrba z električno energijo 63.332,21 14.105,13 14.053,21 0,00 0,00 0,00

382 1312000 ELEKTRIČNA ENERGIJA 63.332,21 14.105,13 14.053,21 0,00 0,00 0,00

383 402200 Električna energija 63.332,21 14.105,13 14.053,21 0,00 0,00 0,00

384 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 799.180,60 1.401.615,09 1.040.866,19 1.254.896,82 89,53 1.088.515,45

385 1302 Cestni promet in infrastruktura 799.180,60 1.401.615,09 1.040.866,19 1.254.896,82 89,53 1.088.515,45

386 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 227.888,45 551.049,69 461.387,38 467.429,80 84,83 460.418,35

387 1213000 CESTE - VZDRŽEVANJE 117.528,36 156.117,43 135.279,54 199.429,80 127,74 196.438,35

388 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 2.260,00 2.260,00 0,00 0,00 0,00

389 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 117.528,36 153.857,43 133.019,54 199.429,80 129,62 196.438,35

390 1213003 ZIMSKA SLUŽBA 110.360,09 394.932,26 326.107,84 268.000,00 67,86 263.980,00

391 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 110.360,09 394.932,26 326.107,84 268.000,00 67,86 263.980,00

392 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 339.852,55 394.570,66 268.732,05 130.935,45 33,18 330.390,80

393 1213001 CESTE - NOVOGRADNJE 322.656,68 373.049,37 253.708,05 34.747,10 9,31 0,00

394 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

395 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 599,40 599,40 0,00 0,00 0,00

396 402999 Drugi operativni odhodki 0,00 3.852,70 3.852,70 0,00 0,00 0,00

397 420401 Novogradnje 190.321,41 242.358,97 217.415,45 26.531,60 10,95 0,00

398 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 80.070,34 50.139,42 1.949,53 8.215,50 16,39 0,00

399 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 45.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 420600 Nakup zemljišč 26.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 420801 Investicijski nadzor 4.169,93 5.911,13 5.327,39 0,00 0,00 0,00

402 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.972,00 24.413,03 24.395,22 0,00 0,00 0,00

403 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 336,72 168,36 0,00 0,00 0,00

404 1213005 UREDITEV OBMOČJA KZ IG 0,00 1.728,00 1.728,00 0,00 0,00 0,00

405 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 1.728,00 1.728,00 0,00 0,00 0,00
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406 1213009 UREDITEV OKOLICE CENTRA IG 17.195,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

407 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.195,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

408 1413000 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO 0,00 9.880,00 9.880,00 75.460,00 763,77 0,00

409 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,00 880,00 880,00 880,00 100,00 0,00

410 420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 55.780,00 0,00 0,00

411 420600 Nakup zemljišč 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

412 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 9.000,00 9.000,00 12.300,00 136,67 0,00

413 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

414 1413002 UREDITEV OKOLICE CENTRA IG brez P + R 0,00 9.913,29 3.416,00 20.728,35 209,10 330.390,80

415 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.680,50

416 420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 3.745,67 0,00 262.498,88

417 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.079,13

418 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 9.913,29 3.416,00 0,00 0,00 4.317,26

419 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 0,00 16.982,68 0,00 14.815,03

420 13029003 Urejanje cestnega prometa 149.355,01 222.521,92 128.570,08 503.752,79 226,38 199.787,45

421 1213006 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 6.279,10 10.000,00 2.658,68 20.000,00 200,00 19.700,00

422 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 14,84 7,42 0,00 0,00 0,00

423 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 8,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.270,72 9.985,16 2.651,26 20.000,00 200,30 19.700,00

425 1213010 MESTNI POTNIŠKI PROMET 132.596,07 176.746,84 102.345,08 174.529,90 98,75 158.614,45

426 402200 Električna energija 0,00 500,00 0,00 500,00 100,00 492,50

427 402203 Voda in komunalne storitve 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 197,00

428 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.273,92 2.000,00 766,80 1.200,00 60,00 1.182,00

429 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 588,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430 410099 Druge subvencije javnim podjetjem 116.963,00 174.246,84 101.578,28 159.129,90 91,32 156.742,95

431 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 420401 Novogradnje 3.010,74 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00

433 1313001 PROMETNA SIGNALIZACIJA 10.479,84 25.758,88 17.358,96 21.800,00 84,63 21.473,00

434 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 1.081,08 1.081,08 0,00 0,00 0,00

435 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.163,88 13.798,60 9.605,55 14.300,00 103,63 14.085,50

436 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 399,96 500,00 0,00 500,00 100,00 492,50

437 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

438 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.416,00 10.379,20 6.672,33 0,00 0,00 0,00

439 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6.895,00
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440 1413001 PARKIRAJ IN PELJI SE 0,00 10.016,20 6.207,36 287.422,89 2.869,58 0,00

441 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 0,00 0,00 27.593,10 0,00 0,00

442 420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 241.636,28 0,00 0,00

443 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 4.419,90 0,00 0,00

444 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 10.016,20 6.207,36 0,00 0,00 0,00

445 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 0,00 13.773,61 0,00 0,00

446 13029004 Cestna razsvetljava 82.084,59 173.125,82 129.199,86 145.410,78 83,99 97.918,85

447 1313000 JAVNA RAZSVETLJAVA - vzdrževanje 19.758,41 75.151,88 62.673,91 99.410,00 132,28 97.918,85

448 402200 Električna energija 0,00 56.000,00 45.941,62 72.910,00 130,20 71.816,35

449 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 19.758,41 19.151,88 16.732,29 20.000,00 104,43 19.700,00

450 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.402,50

451 1313003 JAVNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE 62.326,18 97.973,94 66.525,95 46.000,78 46,95 0,00

452 420401 Novogradnje 62.326,18 96.652,01 65.556,58 43.281,65 44,78 0,00

453 420801 Investicijski nadzor 0,00 553,33 200,77 2.719,13 491,41 0,00

454 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 768,60 768,60 0,00 0,00 0,00

455 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 0,00 60.347,00 52.976,82 7.368,00 12,21 0,00

456 1213008 DRŽAVNE CESTE - RONDO INDUSTRIJSKA CONA 0,00 60.347,00 52.976,82 7.368,00 12,21 0,00

457 420600 Nakup zemljišč 0,00 52.979,00 52.976,82 0,00 0,00 0,00

458 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 7.368,00 0,00 7.368,00 100,00 0,00

459 14 GOSPODARSTVO 61.880,63 13.000,10 6.728,22 31.610,86 243,16 31.136,70

460 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 61.880,63 13.000,10 6.728,22 31.610,86 243,16 31.136,70

461 14039001 Promocija občine 38.999,55 286,00 279,83 18.040,00 6.307,69 17.769,40

462 1514008 IŽANSKI SEJEM 3.363,07 0,00 0,00 2.540,00 0,00 2.501,90

463 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

464 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 574,80 0,00 0,00 300,00 0,00 295,50

465 402009 Izdatki za reprezentanco 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

466 402099 Drugi splošni material in storitve 1.720,38 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.477,50

467 402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 177,30

468 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 707,65 0,00 0,00 300,00 0,00 295,50

469 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 154,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

470 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 256,10

471 1514016 PROMOCIJA OBČINE 21.828,33 286,00 279,83 3.500,00 1.223,78 3.447,50

472 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 704,40 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.970,00

473 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

474 402009 Izdatki za reprezentanco 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475 402099 Drugi splošni material in storitve 3.621,88 130,00 123,83 1.500,00 1.153,85 1.477,50

476 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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477 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,00 156,00 156,00 0,00 0,00 0,00

478 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 238,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

479 420299 Nakup druge opreme in napeljav 16.859,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480 1514020 PUSTNI KARNEVAL 13.808,15 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.820,00

481 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 643,60 0,00 0,00 650,00 0,00 640,25

482 402009 Izdatki za reprezentanco 2.488,48 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.758,00

483 402099 Drugi splošni material in storitve 6.017,98 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.659,50

484 402206 Poštnina in kurirske storitve 200,64 0,00 0,00 200,00 0,00 197,00

485 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 2.064,38 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.970,00

486 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 249,34 0,00 0,00 350,00 0,00 344,75

487 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 659,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

488 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 788,00

489 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 733,78 0,00 0,00 1.000,00 0,00 985,00

490 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 750,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.477,50

491 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 22.881,08 12.714,10 6.448,39 13.570,86 106,74 13.367,30

492 1514000 TURISTIČNA DRUŠTVA 14.225,50 7.534,10 2.966,76 9.645,86 128,03 9.501,17

493 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

494 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.225,50 7.434,10 2.866,76 9.645,86 129,75 9.501,17

495 1514002 NATEČAJ NAJLEPŠA VAS, BALKON 1.087,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

496 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

497 402099 Drugi splošni material in storitve 1.006,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498 1514004 VRBCA 365,44 250,00 181,35 220,00 88,00 216,70

499 402009 Izdatki za reprezentanco 202,69 17,10 17,10 20,00 116,96 19,70

500 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 162,75 232,90 164,25 200,00 85,87 197,00

501 1514005 TEKMOVANJE GRABLJIC IN KOSCEV 517,28 530,00 493,69 490,00 92,45 482,65

502 402009 Izdatki za reprezentanco 162,50 501,69 493,69 490,00 97,67 482,65

503 402099 Drugi splošni material in storitve 354,78 28,31 0,00 0,00 0,00 0,00

504 1514006 UČNA POT DRAGA 0,00 200,00 142,14 200,00 100,00 197,00

505 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 100,00 100,00 150,00 150,00 147,75

506 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 42,14 42,14 50,00 118,65 49,25

507 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,00 57,86 0,00 0,00 0,00 0,00

508 1514018 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V IŠKEM VINTGARJU 6.685,20 4.200,00 2.664,45 3.015,00 71,79 2.969,78

509 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

510 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 125,00 75,00 75,00 75,00 100,00 73,88
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511 402009 Izdatki za reprezentanco 141,10 200,00 240,75 240,00 120,00 236,40

512 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 225,00 77,50 100,00 44,44 98,50

513 402204 Odvoz smeti 218,58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

514 402206 Poštnina in kurirske storitve 15,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

515 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.014,00 1.194,03 0,00 0,00 0,00 0,00

516 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 179,97 179,97 0,00 0,00 0,00

517 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.928,47 2.000,00 1.965,23 2.000,00 100,00 1.970,00

518 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 126,00 126,00 600,00 476,19 0,00

519 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 701.872,64 1.868.849,49 450.867,78 420.708,54 22,51 10.371,88

520 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 701.872,64 1.868.849,49 450.867,78 420.708,54 22,51 10.371,88

521 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 11.447,53 22.882,30 2.757,83 10.529,83 46,02 10.371,88

522 1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLAGALIŠČ 999,31 2.402,86 361,74 3.029,83 126,09 2.984,38

523 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 1.440,86 361,74 2.067,83 143,51 2.036,81

524 402206 Poštnina in kurirske storitve 202,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

525 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 284,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

526 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 512,20 962,00 0,00 962,00 100,00 947,57

527 1315000 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 653,88 1.000,00 971,26 1.500,00 150,00 1.477,50

528 402099 Drugi splošni material in storitve 653,88 979,35 971,26 1.500,00 153,16 1.477,50

529 402204 Odvoz smeti 0,00 20,65 0,00 0,00 0,00 0,00

530 1315002 DOGRADITEV RCERO 8.888,44 6.127,71 0,00 0,00 0,00 0,00

531 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 8.888,44 6.127,71 0,00 0,00 0,00 0,00

532 1315007 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI NA OBMOČJU MOL IN OSMIH PRIMESTNIH OBČIN0,00 9.000,00 0,00 3.000,00 33,33 2.955,00

533 432000 Investicijski transferi občinam 0,00 9.000,00 0,00 3.000,00 33,33 2.955,00

534 1315008 ZBIRNI CENTER MATENA 905,90 4.351,73 1.424,83 3.000,00 68,94 2.955,00

535 402204 Odvoz smeti 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 985,00

536 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 905,90 4.351,73 1.424,83 2.000,00 45,96 1.970,00

537 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 690.425,11 1.845.967,19 448.109,95 410.178,71 22,22 0,00

538 1215000 KANALIZACIJA IG 31.591,25 136.696,47 104.199,57 0,00 0,00 0,00

539 420401 Novogradnje 29.609,01 92.550,74 90.846,73 0,00 0,00 0,00

540 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 13.629,56 0,00 0,00 0,00 0,00

541 420801 Investicijski nadzor 562,56 1.480,81 1.375,24 0,00 0,00 0,00

542 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 8.892,00 8.892,00 0,00 0,00 0,00

543 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.419,68 3.130,00 3.085,60 0,00 0,00 0,00

544 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,00 17.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00
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545 1215001 KANALIZACIJA KOT 943,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

546 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 943,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

547 1215006 KANALIZACIJA TOMIŠELJ 12.806,00 481.723,00 13.940,19 0,00 0,00 0,00

548 420401 Novogradnje 0,00 446.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 420600 Nakup zemljišč 0,00 4.600,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00

550 420801 Investicijski nadzor 0,00 8.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 12.806,00 12.274,00 9.196,00 0,00 0,00 0,00

552 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 10.427,00 3.504,19 0,00 0,00 0,00

553 1215009 KANALIZACIJA IŠKA VAS - IŠKA 14.744,00 794.796,00 22.890,59 0,00 0,00 0,00

554 420401 Novogradnje 0,00 740.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555 420600 Nakup zemljišč 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556 420801 Investicijski nadzor 0,00 12.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00

557 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 14.744,00 14.668,00 10.754,00 0,00 0,00 0,00

558 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 22.807,00 12.136,59 0,00 0,00 0,00

559 1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 630.340,50 432.751,72 307.079,60 410.178,71 94,78 0,00

560 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.167,08 10.499,93 4.978,84 1.000,00 9,52 0,00

561 420401 Novogradnje 605.779,22 410.983,32 294.043,29 397.574,88 96,74 0,00

562 420801 Investicijski nadzor 8.702,10 4.280,47 4.298,56 3.603,68 84,19 0,00

563 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.785,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

564 420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

565 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.411,60 6.988,00 3.758,91 8.000,15 114,48 0,00

566 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST474.723,08 548.154,63 397.359,81 724.072,54 132,09 713.211,45

567 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 41.122,34 37.389,60 8.548,95 8.470,50 22,65 8.343,44

568 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.196,00 6.108,00 2.196,40 5.530,00 90,54 5.447,05

569 1016000 GEODETSKE EVIDENCE 2.196,00 6.108,00 2.196,40 5.530,00 90,54 5.447,05

570 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 300,00 180,00 300,00 100,00 295,50

571 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.196,00 5.808,00 2.016,40 5.230,00 90,05 5.151,55

572 16029003 Prostorsko načrtovanje 38.926,34 31.281,60 6.352,55 2.940,50 9,40 2.896,39

573 1416000 STRATEGIJA IN PROSTORSKI RED OBČINE IG 26.844,74 19.787,20 2.056,55 200,00 1,01 197,00

574 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.552,79 48,00 10,31 200,00 416,67 197,00

575 402099 Drugi splošni material in storitve 22.531,95 19.739,20 2.046,24 0,00 0,00 0,00

576 402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

577 1416002 PROSTORSKA BAZA PODATKOV 12.081,60 11.494,40 4.296,00 2.740,50 23,84 2.699,39

578 402099 Drugi splošni material in storitve 12.081,60 11.494,40 4.296,00 2.740,50 23,84 2.699,39

579 1603 Komunalna dejavnost 388.420,23 439.234,35 372.928,88 671.777,04 152,94 82.755,90

580 16039001 Oskrba z vodo 377.698,55 428.026,58 371.888,48 470.907,37 110,02 44.875,90
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581 1216000 VODOVOD IG 12.291,64 21.000,00 14.222,36 45.559,29 216,95 44.875,90

582 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

583 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 19.386,28 12.758,64 3.579,29 18,46 3.525,60

584 420401 Novogradnje 7.480,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

585 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 38.415,00

586 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 768,30

587 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.811,04 1.463,72 1.463,72 2.200,00 150,30 2.167,00

588 1216002 VODOVOD VISOKO 7.649,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

589 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 7.649,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

590 1216007 VODOVOD ZAPOTOK 171.991,61 240.044,07 198.646,07 18.260,38 7,61 0,00

591 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

592 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,00 2.445,00 0,00 810,00 33,13 0,00

593 420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,00 10.868,00 5.868,00 0,00 0,00 0,00

594 420401 Novogradnje 0,00 176.390,44 158.640,06 17.450,38 9,89 0,00

595 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 159.452,12 37.231,20 32.056,40 0,00 0,00 0,00

596 420801 Investicijski nadzor 3.348,49 4.365,23 1.785,81 0,00 0,00 0,00

597 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.621,00 875,00 -669,20 0,00 0,00 0,00

598 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 570,00 7.729,20 965,00 0,00 0,00 0,00

599 1216014 VODOVOD TLAKE PRI ŠKRILJAH 0,00 2.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 2.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00

601 1216016 VODOVOD TOMIŠELJ - PODKRAJ 2.659,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.659,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

603 1216017 VODOVOD VRBLJENE - STRAHOMER 0,00 4.334,00 3.200,00 405.404,94 9.354,06 0,00

604 420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 389.740,16 0,00 0,00

605 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 0,00 11.692,20 0,00 0,00

606 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 4.334,00 3.200,00 3.972,58 91,66 0,00

607 1216018 VODOVOD MATENA - IŠKA LOKA 183.106,94 158.658,07 154.165,31 1.682,76 1,06 0,00

608 420401 Novogradnje 179.869,29 151.029,54 149.376,53 1.653,01 1,09 0,00

609 420801 Investicijski nadzor 3.237,65 2.718,53 2.688,78 29,75 1,09 0,00

610 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 4.910,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

611 1216020 VODOVOD IŠKA VAS - STAJE - IG 0,00 1.914,44 1.654,74 0,00 0,00 0,00

612 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 1.790,00 1.530,30 0,00 0,00 0,00

613 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 124,44 124,44 0,00 0,00 0,00

614 16039003 Objekti za rekreacijo 2.973,40 6.120,97 0,00 192.869,67 3.150,97 30.000,00

615 1116000 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Brest 2.973,40 895,87 0,00 100.469,67 ###### 0,00

616 420401 Novogradnje 0,00 895,87 0,00 100.469,67 11.214,76 0,00

617 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.973,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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618 1116001 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Škrilje 0,00 5.225,10 0,00 0,00 0,00 0,00

619 420401 Novogradnje 0,00 5.225,10 0,00 0,00 0,00 0,00

620 1116002 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Golo 0,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00 30.000,00

621 420600 Nakup zemljišč 0,00 0,00 0,00 92.400,00 0,00 30.000,00

622 16039004 Praznično urejanje naselij 7.748,28 5.086,80 1.040,40 8.000,00 157,27 7.880,00

623 1316000 NOVOLETNA OSVETLITEV 7.120,80 3.860,00 360,00 7.000,00 181,35 6.895,00

624 402200 Električna energija 0,00 860,00 0,00 1.360,00 158,14 1.339,60

625 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.120,80 3.000,00 360,00 5.640,00 188,00 5.555,40

626 1316004 IZOBEŠANJE ZASTAV 627,48 1.226,80 680,40 1.000,00 81,51 985,00

627 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 627,48 1.226,80 680,40 1.000,00 81,51 985,00

628 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 6.557,72 7.080,08 4.012,08 9.500,00 134,18 9.357,50

629 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 6.557,72 7.080,08 4.012,08 9.500,00 134,18 9.357,50

630 1016006 STANOVANJA 6.557,72 7.080,08 4.012,08 9.500,00 134,18 9.357,50

631 402200 Električna energija 8,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.062,46 2.909,25 1.168,47 3.000,00 103,12 2.955,00

633 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 731,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

634 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.542,90 0,00 0,00 4.000,00 0,00 3.940,00

635 402701 Odškodnine neupravičeno obsojenim 0,00 1.824,04 1.824,04 0,00 0,00 0,00

636 409299 Druge rezerve 1.212,03 2.346,79 1.019,57 2.500,00 106,53 2.462,50

637 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna38.622,79 64.450,60 11.869,90 34.325,00 53,26 33.810,13

638 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 38.622,79 64.450,60 11.869,90 34.325,00 53,26 33.810,13

639 1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč38.622,79 64.450,60 11.869,90 34.325,00 53,26 33.810,13

640 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 15.632,95 26.007,60 10.174,33 30.325,00 116,60 29.870,13

642 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih2.535,33 5.094,72 1.616,59 4.000,00 78,51 3.940,00

643 420600 Nakup zemljišč 20.439,35 33.348,28 78,98 0,00 0,00 0,00

644 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 14.521,37 29.525,90 22.695,38 33.250,00 112,61 32.751,25

645 1707 Drugi programi na področju zdravstva 14.521,37 29.525,90 22.695,38 33.250,00 112,61 32.751,25

646 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 11.074,47 20.833,00 14.953,07 22.100,00 106,08 21.768,50

647 1117002 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 11.074,47 20.833,00 14.953,07 22.100,00 106,08 21.768,50

648 411203 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira 0,00 0,00 13.553,04 0,00 0,00 0,00

649 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 11.074,47 20.833,00 1.400,03 22.100,00 106,08 21.768,50

650 17079002 Mrliško ogledna služba 3.446,90 8.692,90 7.742,31 11.150,00 128,27 10.982,75

651 1117003 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 3.446,90 8.692,90 7.742,31 11.150,00 128,27 10.982,75

652 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki3.446,90 8.692,90 7.742,31 11.150,00 128,27 10.982,75
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653 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 340.389,40 312.947,37 211.203,79 260.730,04 83,31 256.819,09

654 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 12.384,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 18029001 Nepremična kulturna dediščina 12.384,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 1118001 VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV 1.110,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 402099 Drugi splošni material in storitve 110,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

659 1818000 FONTANA 11.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

660 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 11.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661 1803 Programi v kulturi 194.059,98 209.592,09 154.266,67 172.033,04 82,08 289.452,54

662 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 104.089,00 103.016,00 71.741,14 103.016,00 100,00 101.470,76

663 1118002 DEJAVNOST KNJIŽNICE 104.089,00 103.016,00 71.741,14 103.016,00 100,00 101.470,76

664 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim64.434,00 61.591,00 43.053,89 61.591,00 100,00 60.667,14

665 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 9.577,00 8.567,00 5.687,62 8.567,00 100,00 8.438,50

666 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 29.118,00 31.745,00 22.505,63 31.745,00 100,00 31.268,83

667 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja960,00 1.113,00 494,00 1.113,00 100,00 1.096,31

668 18039003 Ljubiteljska kultura 20.145,34 15.216,00 7.475,41 16.547,00 108,75 16.298,80

669 1118003 RAZPIS - KULTURA 20.145,34 15.216,00 7.475,41 16.547,00 108,75 16.298,80

670 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.145,34 15.216,00 7.475,41 16.547,00 108,75 16.298,80

671 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 40.016,91 46.261,51 33.423,75 48.801,00 105,49 48.068,99

672 1118004 LOKALNI ČASOPIS IN RADIO 40.016,91 46.261,51 33.423,75 48.801,00 105,49 48.068,99

673 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 20.426,88 22.774,20 17.405,72 25.206,00 110,68 24.827,91

674 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.000,00 3.500,00 1.750,00 3.500,00 100,00 3.447,50

675 402099 Drugi splošni material in storitve 1.027,00 1.767,00 1.386,00 1.670,00 94,51 1.644,95

676 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.111,58 8.562,00 6.253,00 8.433,00 98,49 8.306,51

677 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.478,54 7.128,51 5.123,04 7.621,00 106,91 7.506,69

678 402912 Posebni davek na določene prejemke 1.651,61 1.988,00 1.414,19 1.958,00 98,49 1.928,63

679 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 321,30 541,80 91,80 413,00 76,23 406,81

680 18039005 Drugi programi v kulturi 29.808,73 45.098,58 41.626,37 3.669,04 8,14 123.614,00

681 1118007 DVORANA GOLO 2.952,45 3.741,00 1.356,82 3.669,04 98,08 3.614,00

682 402200 Električna energija 282,53 519,29 0,00 511,50 98,50 503,83

683 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.669,92 2.700,71 1.200,71 2.645,00 97,94 2.605,33

684 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0,00 424,00 127,80 417,00 98,35 410,75

685 402912 Posebni davek na določene prejemke 0,00 97,00 28,31 95,54 98,49 94,11
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686 1118008 DVORANA IG 25.104,00 41.357,58 40.269,55 0,00 0,00 120.000,00

687 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 685,76 685,76 0,00 0,00 0,00

688 420401 Novogradnje 0,00 40.169,70 39.114,42 0,00 0,00 120.000,00

689 420801 Investicijski nadzor 0,00 502,12 469,37 0,00 0,00 0,00

690 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 19.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

691 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692 1118010 DVORANA IŠKA VAS 1.752,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

693 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.752,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

694 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 133.945,12 103.355,28 56.937,12 88.697,00 85,82 87.366,55

695 18059001 Programi športa 133.945,12 103.355,28 56.937,12 88.697,00 85,82 87.366,55

696 1118005 ŠPORT IN REKREACIJA - DVORANA 71.078,56 33.393,63 11.606,05 20.650,00 61,84 20.340,25

697 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim24.655,48 11.000,00 0,00 11.627,00 105,70 11.452,60

698 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 4.019,93 1.700,00 0,00 2.002,00 117,76 1.971,97

699 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 34.814,61 20.523,63 11.606,05 6.952,00 33,87 6.847,72

700 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja406,54 170,00 0,00 69,00 40,59 67,97

701 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 1118006 ŠPORT IN REKREACIJA - RAZPISI 62.866,56 69.961,65 45.331,07 68.047,00 97,26 67.026,30

703 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 54.960,14 61.380,48 41.813,41 61.842,00 100,75 60.914,37

704 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.906,42 8.581,17 3.517,66 6.205,00 72,31 6.111,93

705 19 IZOBRAŽEVANJE 1.734.085,29 4.915.745,91 3.762.503,97 1.824.401,00 37,11 1.797.034,99

706 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.362.210,74 4.501.900,96 3.479.970,49 1.420.197,00 31,55 1.398.894,05

707 19029001 Vrtci 1.362.210,74 4.501.900,96 3.479.970,49 1.420.197,00 31,55 1.398.894,05

708 1119000 VRTEC IG - eko. cena 879.076,13 1.081.264,29 756.892,86 1.248.364,00 115,45 1.229.638,54

709 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 837.549,28 1.019.167,88 748.793,39 1.237.500,00 121,42 1.218.937,50

710 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim41.526,85 29.437,41 7.990,70 0,00 0,00 0,00

711 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 0,00 5.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00

712 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00 26.072,00 108,77 10.864,00 41,67 10.701,04

713 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00

714 1119006 DRUGI VRTCI - eko. cena 108.302,32 181.058,79 133.880,63 150.613,00 83,18 148.353,81

715 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 104.714,48 177.038,75 131.433,69 146.258,00 82,61 144.064,13

716 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.587,84 4.020,04 2.446,94 4.355,00 108,33 4.289,68

717 1119007 VRTEC IG - DODATNI PROGRAM 20.955,72 42.423,99 19.229,45 19.000,00 44,79 18.715,00

718 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim15.255,72 16.180,54 7.027,14 0,00 0,00 0,00

719 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 0,00 1.338,00 958,09 0,00 0,00 0,00

720 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.700,00 24.710,45 11.111,48 19.000,00 76,89 18.715,00

721 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja0,00 195,00 132,74 0,00 0,00 0,00
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722 1119008 VRTEC IG - INVESTICIJE 10.934,92 0,00 0,00 800,00 0,00 788,00

723 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.727,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

724 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.207,52 0,00 0,00 800,00 0,00 788,00

725 1119013 NOVI CENTRALNI VRTEC IG 329.443,88 3.180.956,97 2.555.815,75 0,00 0,00 0,00

726 402099 Drugi splošni material in storitve 4.947,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

727 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,00 3.630,83 1.550,00 0,00 0,00 0,00

728 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,00 0,00 541,06 0,00 0,00 0,00

729 402999 Drugi operativni odhodki 116,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

730 420401 Novogradnje 0,00 2.923.911,95 2.333.417,23 0,00 0,00 0,00

731 420600 Nakup zemljišč 311.091,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732 420801 Investicijski nadzor 0,00 19.667,02 9.244,65 0,00 0,00 0,00

733 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 209.128,17 188.215,35 0,00 0,00 0,00

734 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 13.288,20 24.619,00 22.847,46 0,00 0,00 0,00

735 1119014 VRTEC IG - ENOTA DRAGA 13.497,77 16.196,92 14.151,80 0,00 0,00 0,00

736 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 13.497,77 16.196,92 14.151,80 0,00 0,00 0,00

737 1119019 STARI VRTEC 0,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 1.398,70

738 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 985,00

739 402200 Električna energija 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 236,40

740 402203 Voda in komunalne storitve 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 177,30

741 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 345.295,49 377.207,12 260.729,03 368.404,00 97,67 362.877,94

742 19039001 Osnovno šolstvo 345.295,49 377.207,12 260.729,03 368.404,00 97,67 362.877,94

743 1119001 OŠ IG - ZAGOTOVLJENI PROGRAM 118.681,80 151.988,97 118.577,87 142.005,00 93,43 139.874,93

744 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 118.681,80 151.988,97 118.577,87 142.005,00 93,43 139.874,93

745 1119003 ŠKODNI ZAHTEVKI - OŠ 1.929,00 2.262,32 974,32 0,00 0,00 0,00

746 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.929,00 2.262,32 974,32 0,00 0,00 0,00

747 1119004 PREVOZI OTROK 63.384,45 86.787,74 65.352,88 87.360,00 100,66 86.049,60

748 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 63.384,45 85.717,74 64.632,88 87.360,00 101,92 86.049,60

749 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00

751 1119010 OŠ IG - DODATNI PROGRAM 74.101,74 82.040,09 57.314,61 87.819,00 107,04 86.501,72

752 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim48.508,25 57.705,92 38.965,49 63.243,00 109,60 62.294,36

753 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 7.889,45 8.507,15 6.273,43 9.172,00 107,82 9.034,42

754 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 16.657,05 14.834,90 11.570,25 14.700,00 99,09 14.479,50

755 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja1.046,99 992,12 505,44 704,00 70,96 693,44
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756 1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 77.242,35 46.128,00 11.942,97 41.220,00 89,36 40.601,70

757 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.343,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 35.553,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 34.345,96 46.128,00 11.942,97 41.220,00 89,36 40.601,70

760 1119012 OŠ IG - TEKOČE VZDRŽEVANJE 9.956,15 8.000,00 6.566,38 10.000,00 125,00 9.850,00

761 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.956,15 8.000,00 6.566,38 10.000,00 125,00 9.850,00

762 1906 Pomoči šolajočim 26.579,06 36.637,83 21.804,45 35.800,00 97,71 35.263,00

763 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 26.579,06 36.637,83 21.804,45 35.800,00 97,71 35.263,00

764 1119002 SOCIALNE POMOČI OSNOVNO ŠOLCEM 26.579,06 36.637,83 21.804,45 35.800,00 97,71 35.263,00

765 411900 Regresiranje prevozov v šolo 24.426,34 32.035,83 20.844,45 33.000,00 103,01 32.505,00

766 411902 Doplačila za šolo v naravi 940,00 1.224,00 960,00 1.200,00 98,04 1.182,00

767 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.212,72 2.767,00 0,00 1.000,00 36,14 985,00

768 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 611,00 0,00 600,00 98,20 591,00

769 20 SOCIALNO VARSTVO 305.139,68 395.934,97 287.401,24 365.328,10 92,27 359.848,18

770 2002 Varstvo otrok in družine 1.785,52 1.800,00 1.361,77 1.773,00 98,50 1.746,41

771 20029001 Drugi programi v pomoč družini 1.785,52 1.800,00 1.361,77 1.773,00 98,50 1.746,41

772 1120000 DARILO OB ROJSTVU OTROK 1.785,52 1.800,00 1.361,77 1.773,00 98,50 1.746,41

773 411103 Darilo ob rojstvu otroka 1.785,52 1.800,00 1.361,77 1.773,00 98,50 1.746,41

774 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 303.354,16 394.134,97 286.039,47 363.555,10 92,24 358.101,77

775 20049001 Centri za socialno delo 88.017,39 91.266,24 73.534,93 71.606,22 78,46 70.532,13

776 1120001 CENTER ZA SOCIALNO DELO 88.017,39 91.266,24 73.534,93 71.606,22 78,46 70.532,13

777 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 88.017,39 91.266,24 73.534,93 71.606,22 78,46 70.532,13

778 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

779 20049002 Socialno varstvo invalidov 120.661,34 157.975,04 119.995,43 166.311,88 105,28 163.817,20

780 1120002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 111.143,34 142.470,55 110.930,52 144.253,22 101,25 142.089,42

781 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 111.143,34 142.470,55 110.930,52 144.253,22 101,25 142.089,42

782 1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 9.518,00 15.504,49 9.064,91 22.058,66 142,27 21.727,78

783 411210 Dodatek za pomoč in postrežbo 0,00 247,62 0,00 0,00 0,00 0,00

784 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 9.518,00 15.256,87 9.064,91 22.058,66 144,58 21.727,78

785 20049003 Socialno varstvo starih 91.347,43 116.679,65 81.378,36 110.637,00 94,82 108.977,45

786 1120003 SOCIALNO VARSTVO STARIH 88.664,43 112.287,53 78.736,18 104.000,00 92,62 102.440,00

787 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 0,00 48,89 48,89 0,00 0,00 0,00

788 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,00 1.240,00 179,82 0,00 0,00 0,00

789 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 88.664,43 110.998,64 78.507,47 104.000,00 93,69 102.440,00
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790 1120011 MEDGENERACIJSKI CENTER 2.683,00 4.392,12 2.642,18 6.637,00 151,11 6.537,45

791 402099 Drugi splošni material in storitve 91,20 553,46 47,90 3.103,00 560,65 3.056,46

792 402200 Električna energija 1.957,13 2.952,87 1.961,47 2.659,00 90,05 2.619,12

793 402203 Voda in komunalne storitve 131,67 223,94 128,06 225,00 100,47 221,63

794 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 503,00 661,85 504,75 650,00 98,21 640,25

795 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.628,00 21.214,04 4.130,75 15.000,00 70,71 14.775,00

796 1020000 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 1.536,00 4.000,00 2.544,41 4.000,00 100,00 3.940,00

797 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.536,00 4.000,00 2.544,41 4.000,00 100,00 3.940,00

798 1120004 SOCIALNO VARSTVO ODRASLIH 1.092,00 7.214,04 1.586,34 4.000,00 55,45 3.940,00

799 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.092,00 7.214,04 1.586,34 4.000,00 55,45 3.940,00

800 1120010 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 0,00 10.000,00 0,00 7.000,00 70,00 6.895,00

801 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 10.000,00 0,00 7.000,00 70,00 6.895,00

802 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 700,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

803 1120005 HUMANITARNE OGRANIZACIJE 700,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

804 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

805 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 9.288,08 34.681,00 13.850,40 69.451,52 200,26 68.409,75

807 2201 Servisiranje javnega dolga 9.288,08 34.681,00 13.850,40 69.451,52 200,26 68.409,75

808 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje9.288,08 25.918,00 9.246,49 69.451,52 267,97 68.409,75

809 1622000 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 9.288,08 25.918,00 9.246,49 69.451,52 267,97 68.409,75

810 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 9.288,08 25.918,00 9.246,49 69.451,52 267,97 68.409,75

811 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 0,00 8.763,00 4.603,91 0,00 0,00 0,00

812 1622001 STROŠKI ZADOLŽEVANJA 0,00 8.763,00 4.603,91 0,00 0,00 0,00

813 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,00 2.623,00 1.464,00 0,00 0,00 0,00

814 402931 Plačila bančnih storitev 0,00 6.140,00 3.139,91 0,00 0,00 0,00

815 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 32.705,91 53.317,33 4.159,38 51.872,92 97,29 51.094,83

816 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč32.705,91 39.325,76 4.159,38 30.834,37 78,41 30.371,85

817 23029001 Rezerva občine 31.137,51 33.855,76 3.419,38 28.964,37 85,55 28.529,90

818 1023002 PRORAČUNSKA REZERVA 31.137,51 33.855,76 3.419,38 28.964,37 85,55 28.529,90

819 409100 Proračunska rezerva 31.137,51 33.855,76 3.419,38 28.964,37 85,55 28.529,90

820 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.568,40 5.470,00 740,00 1.870,00 34,19 1.841,95

821 1023000 NARAVNE NESREČE 1.568,40 5.470,00 740,00 1.870,00 34,19 1.841,95

822 402099 Drugi splošni material in storitve 968,40 4.066,00 540,00 1.200,00 29,51 1.182,00

823 402203 Voda in komunalne storitve 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 197,00

824 402204 Odvoz smeti 0,00 87,52 0,00 150,00 171,39 147,75

825 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 315,20
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826 402905 Sejnine udeležencem odborov 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

827 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 100,00 996,48 200,00 0,00 0,00 0,00

828 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

829 2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 13.991,57 0,00 21.038,55 150,37 20.722,97

830 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00 13.991,57 0,00 21.038,55 150,37 20.722,97

831 1023001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 0,00 13.991,57 0,00 21.038,55 150,37 20.722,97

832 409000 Splošna proračunska rezervacija 0,00 13.991,57 0,00 21.038,55 150,37 20.722,97

833 019 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 49.771,05 78.695,72 40.548,90 62.949,99 79,99 62.005,74

834 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 49.771,05 78.695,72 40.548,90 62.949,99 79,99 62.005,74

835 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 49.771,05 78.695,72 40.548,90 62.949,99 79,99 62.005,74

836 06029002 Delovanje zvez občin 49.771,05 78.695,72 40.548,90 62.949,99 79,99 62.005,74

837 1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 49.771,05 78.695,72 40.548,90 62.949,99 79,99 62.005,74

838 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 41.930,05 59.910,06 40.548,90 61.816,66 103,18 60.889,41

839 432000 Investicijski transferi občinam 7.841,00 18.785,66 0,00 1.133,33 6,03 1.116,33

840 043 SVETI VAŠKE SKUPNOSTI 15.699,96 35.136,94 9.542,60 35.735,88 101,70 35.199,84

841 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.699,96 35.136,94 9.542,60 35.735,88 101,70 35.199,84

842 0603 Dejavnost občinske uprave 15.699,96 35.136,94 9.542,60 35.735,88 101,70 35.199,84

843 06039001 Administracija občinske uprave 15.699,96 35.136,94 9.542,60 35.735,88 101,70 35.199,84

844 2006000 SVS DOBRAVICA 21,99 2.408,72 0,00 2.900,72 120,43 2.857,21

845 402009 Izdatki za reprezentanco 21,99 1.316,52 0,00 1.562,52 118,69 1.539,08

846 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 1.092,20 0,00 1.338,20 122,52 1.318,13

847 2106000 SVS GOLO - SELNIK 489,35 891,81 390,42 993,39 111,39 978,49

848 402000 Pisarniški material in storitve 82,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

849 402009 Izdatki za reprezentanco 152,01 397,99 128,10 515,89 129,62 508,15

850 402099 Drugi splošni material in storitve 254,35 409,82 178,32 477,50 116,51 470,34

851 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

852 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00

853 2206000 SVS IŠKA LOKA 728,53 746,63 618,52 620,11 83,05 610,81

854 402009 Izdatki za reprezentanco 444,16 289,70 222,34 313,36 108,17 308,66

855 402099 Drugi splošni material in storitve 284,37 456,93 396,18 306,75 67,13 302,15
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856 2306000 SVS IŠKA VAS 465,45 710,02 65,36 1.136,66 160,09 1.119,61

857 402009 Izdatki za reprezentanco 132,11 392,89 59,04 579,85 147,59 571,15

858 402099 Drugi splošni material in storitve 333,34 310,83 0,00 556,81 179,14 548,46

859 402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 6,30 6,32 0,00 0,00 0,00

860 2406000 SVS IŠKA 889,10 1.738,99 918,36 1.312,63 75,48 1.292,94

861 402009 Izdatki za reprezentanco 43,34 456,66 0,00 702,66 153,87 692,12

862 402099 Drugi splošni material in storitve 845,76 1.282,33 918,36 609,97 47,57 600,82

863 2506000 SVS KOT 3.190,40 500,00 500,00 492,00 98,40 484,62

864 402009 Izdatki za reprezentanco 60,77 250,00 0,00 246,00 98,40 242,31

865 402099 Drugi splošni material in storitve 677,00 250,00 0,00 246,00 98,40 242,31

866 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.452,63 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

867 2606000 SVS MATENA 451,73 685,41 183,96 783,24 114,27 771,49

868 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 435,40 84,14 387,05 88,90 381,24

869 402099 Drugi splošni material in storitve 451,73 95,45 25,26 316,19 331,26 311,45

870 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,00 154,56 74,56 80,00 51,76 78,80

871 2706000 SVS VISOKO - ROGATEC 584,99 1.203,46 802,15 877,94 72,95 864,77

872 402000 Pisarniški material in storitve 43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

873 402009 Izdatki za reprezentanco 198,44 351,51 14,76 582,75 165,78 574,01

874 402099 Drugi splošni material in storitve 321,47 188,95 124,39 295,19 156,23 290,76

875 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,00 663,00 663,00 0,00 0,00 0,00

876 402206 Poštnina in kurirske storitve 22,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

877 2806000 SVS SARSKO 158,94 1.473,39 168,44 1.796,95 121,96 1.770,00

878 402009 Izdatki za reprezentanco 158,94 391,06 168,44 468,62 119,83 461,59

879 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 1.082,33 0,00 1.328,33 122,73 1.308,41

880 2906000 SVS ŠKRILJE 200,33 2.945,36 2.849,23 588,13 19,97 579,31

881 402009 Izdatki za reprezentanco 109,98 290,02 239,84 296,18 102,12 291,74

882 402099 Drugi splošni material in storitve 90,35 1.914,34 1.868,39 291,95 15,25 287,57

883 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00

884 420401 Novogradnje 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

885 3006000 SVS TOMIŠELJ 118,86 1.733,56 857,84 949,04 54,75 934,80

886 402009 Izdatki za reprezentanco 118,86 431,14 97,86 579,28 134,36 570,59

887 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 702,41 159,97 369,76 52,64 364,21

888 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0,00 150,01 150,01 0,00 0,00 0,00

889 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

890 3106000 SVS VRBLJENE 96,84 1.189,72 98,99 1.582,73 133,03 1.558,99

891 402009 Izdatki za reprezentanco 96,84 453,16 98,99 600,17 132,44 591,17

892 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 736,56 0,00 982,56 133,40 967,82
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893 3206000 SVS ZAPOTOK 298,52 1.148,14 358,07 492,00 42,85 484,62

894 402009 Izdatki za reprezentanco 169,02 212,41 0,00 246,00 115,81 242,31

895 402099 Drugi splošni material in storitve 129,50 815,73 298,28 246,00 30,16 242,31

896 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0,00 120,00 59,79 0,00 0,00 0,00

897 3306000 SVS KREMENICA 373,24 2.649,62 178,39 2.963,23 111,84 2.918,78

898 402009 Izdatki za reprezentanco 181,24 368,76 178,39 436,37 118,33 429,82

899 402099 Drugi splošni material in storitve 192,00 2.280,86 0,00 2.526,86 110,79 2.488,96

900 3406000 SVS BREST 2.158,04 1.520,03 114,28 2.143,75 141,03 2.111,59

901 402009 Izdatki za reprezentanco 90,84 459,16 65,38 639,78 139,34 630,18

902 402099 Drugi splošni material in storitve 2.067,20 1.060,87 48,90 1.503,97 141,77 1.481,41

903 3506000 SVS GORNJI IG 941,38 1.160,41 39,60 1.612,81 138,99 1.588,62

904 402009 Izdatki za reprezentanco 41,38 508,62 39,60 715,02 140,58 704,29

905 402099 Drugi splošni material in storitve 900,00 651,79 0,00 897,79 137,74 884,32

906 3606000 SVS IG 171,31 1.651,37 360,41 1.881,25 113,92 1.853,03

907 402009 Izdatki za reprezentanco 28,80 521,20 0,00 767,20 147,20 755,69

908 402099 Drugi splošni material in storitve 142,51 1.031,87 262,12 1.114,05 107,96 1.097,34

909 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 98,30 98,29 0,00 0,00 0,00

910 3706000 SVS STRAHOMER 373,64 1.089,90 231,75 1.350,15 123,88 1.329,90

911 402009 Izdatki za reprezentanco 250,57 513,50 231,75 527,75 102,78 519,83

912 402099 Drugi splošni material in storitve 123,07 576,40 0,00 822,40 142,68 810,06

913 3806000 SVS STAJE 2.805,75 500,00 499,76 492,00 98,40 484,62

914 402009 Izdatki za reprezentanco 178,44 250,00 22,76 246,00 98,40 242,31

915 402099 Drugi splošni material in storitve 2.526,72 250,00 0,00 246,00 98,40 242,31

916 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,59 0,00 477,00 0,00 0,00 0,00

917 3906000 SVS PODGOZD 31,30 4.077,99 30,28 4.539,71 111,32 4.471,61

918 402009 Izdatki za reprezentanco 31,30 518,70 30,28 734,42 141,59 723,40

919 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 3.529,29 0,00 3.775,29 106,97 3.718,66

920 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,00 30,00 0,00 30,00 100,00 29,55

921 4006000 SVS PODKRAJ 1.003,51 2.427,67 121,49 2.714,00 111,79 2.673,29

922 402009 Izdatki za reprezentanco 159,35 390,65 71,49 480,98 123,12 473,77

923 402099 Drugi splošni material in storitve 844,16 2.037,02 50,00 2.233,02 109,62 2.199,52

924 4106000 SVS SUŠA 0,00 1.731,50 0,00 2.223,50 128,41 2.190,15

925 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 550,00 0,00 796,00 144,73 784,06

926 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 1.181,50 0,00 1.427,50 120,82 1.406,09

927 4206000 SVS DRAGA 146,76 953,24 155,30 1.289,94 135,32 1.270,59

928 402009 Izdatki za reprezentanco 146,76 403,24 155,30 493,94 122,49 486,53

929 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 550,00 0,00 796,00 144,73 784,06
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001 ŽUPAN  60.461 €  

01 POLITIČNI SISTEM 60.461 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Ustava Republike Slovenije  (Ur.l.RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 
68/06, 47/2013) 

 Zakon o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/2007) 
 Zakon o volilni kampanji  (Ur.l. RS, št. 62/1994)  
 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 22/2006) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 56/2002) 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je učinkovito izvrševanje nalog v skladu z zakoni. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

 

0101 Politični sistem 60.461 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji v okviru 
določenih nalog. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2014 so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.461 € 

Opis 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 (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012) 

 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 stroških (UO Mostiščar, 1/2007, 
april 2007,  Ur.l.13/2010) 

 Zakon o javnih uslužbencih  (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 
(10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 75/2005 Odl.US: 
U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 
32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 
Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-
E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 
72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 
70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-
UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-
UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-
E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009, 48/2009, 91/2009, 98/2009, 
107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 
16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 
94/2010, 107/2010, 35/2011, 110/2011, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF, 
104/2012-ZIPRS1314, 20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2013, 46/2013-ZIPRS1314-A) 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

 

0101000 ŽUPAN 60.461 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na kontih od 400000 do 401500 so predvidena  sredstva za izplačilo bruto plače župana, ki 
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svojo funkcijo opravlja poklicno in je skladno z veljavnimi predpisi uvrščen v 51 plačni razred. 
Sredstva so načrtovana skladno s trenutno veljavnimi predpisi. 
Načrtovana so sredstva za stroške službenega telefona, potne stroške in reprezentanco. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Plača župana se 
določa na podlagi uvrstitve v plačilni razred, ki se letno usklajuje. Župani so uvrščeni v plačne 
razrede glede na število prebivalcev občine, v kateri opravljajo svojo funkcijo. 
Na podlagi zakona o začasnem znižanju plač vseh funkcionarjev (Ur.list RS 20/2009, 
podaljšanje Ur.list RS 13/2010) se plače funkcionarjem znižajo za 4%. ZUJF je prinesel v letu 
2012 dodatne omejitve pri izplačevanju plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja., ki 
se nanašajo tudi na leto 2014. 
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002 OBČINSKI SVET  21.210 €  

01 POLITIČNI SISTEM 21.210 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Ustava Republike Slovenije  (Ur.l.RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 
68/06 in 47/2013) 

 Zakon o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/2007) 
 Zakon o volilni kampanji  (Ur.l. RS, št. 62/1994)  
 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 22/2006) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 56/2002) 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je učinkovito izvrševanje nalog v skladu z zakoni. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

 

0101 Politični sistem 21.210 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in podžupanov 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji v okviru 
določenih nalog. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2014 so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
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01019001 Dejavnost občinskega sveta 12.657 € 

Opis 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, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012) 

 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 stroških (UO Mostiščar, 1/2007, 
april 2007,  Ur.l.13/201 

 Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 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 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je uspešno delovanje OS in njegovih delovnih teles 

 

0201000 OBČINSKI SVET, ODBORI IN KOMISIJE 12.657 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2014 so načrtovani odhodki za sejnine občinskim svetnikom na sejah OS. 
Načrtovanih je pet rednih sej in ena izredna seja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

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

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 8.553 € 

Opis 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 (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012) 

 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 stroških (UO Mostiščar, 1/2007, 
april 2007,  Ur.l.13/2010) 

 Zakon o javnih uslužbencih  (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 
(10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 75/2005 Odl.US: 
U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 
32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 
Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-
E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 
72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 
70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-
UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-
UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-
E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009, 48/2009, 91/2009, 98/2009, 
107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 
16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 
94/2010, 107/2010, 35/2011, 110/2011, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF, 
104/2012-ZIPRS1314, 20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2013, 46/2013-ZIPRS1314-A) 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je učinkovito izvrševanje nalog in funkcij župana in podžupanov ter 
zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

 

0201001 PODŽUPANI 8.553 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za podžupane, ki funkcijo opravljajo nepoklicno. Zajemajo sredstva za 
izplačilo nadomestila za delo podžupanov, ki se obračunava skladno z veljavno zakonodajo, 
ki ureja nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. 
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003 NADZORNI ODBOR  12.995 €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.995 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine 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 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Ig 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike0203 Fiskalni nadzor 

 

0203 Fiskalni nadzor 12.995 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje nadzora delovanja občine in sicer pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje 
skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po 
potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim 
organom 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbor 
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora 12.995 € 

Opis 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, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012) 

 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 stroških (UO Mostiščar, 1/2007, 
april 2007,  Ur.l.13/2010) 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

 

0302000 NADZORNI ODBOR 12.995 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačilo 11 sej Nadzornega odbora. Predvidenih je 5 nadzorov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva so v skladu s Pravilnikom o plačah oz. plačilih za opravljanje funkcije 
župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 
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005 REŽIJSKI  OBRAT  1.189.056 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 80.801 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave  

 Medobčinski inšpektorat in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig 

 Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Občine Ig. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin0603 Dejavnost občinske 
uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 80.801 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za delovanje občinske uprave, kamor sodi tudi Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno delovanje skupne občinske uprave. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je strokovno in kvalitetno delovanje skupne občinske uprave. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 80.801 € 

Opis 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) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Upravljanje Centra Ig v okviru režijskega obrata se izvaja z namenom zagotoviti normalno 
vzdrževanost in delovanje objekta, ki je v upravljanju občine. Za objekt in posamezne 
prostore so predvidena vzdrževalna dela in stroški rednega delovanja z ciljem zadržati objekt 
v stanju normalnega in rednega upravljanja. Nemoteno delovanje celotnega objekta je zelo 
pomembno, saj se v stavbi nahajajo prostori celotne zdravstvene postaje, knjižnica, lekarna 
in ostali lokali. Kazalci, ki so merilo doseganja zastavljenih ciljev so zadovoljstvo in 
dvigovanje kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju Občine Ig. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji režijskega obrata je čimbolj kakovostno upravljanje z novim Centrom Ig 
in ostalimi objekti, ter tako zagotoviti vsem prebivalcem občine možnost za dvigovanje 
kvalitete življenja z zagotavljanjem čim bolj dostopnih najnujnejših storitev. 

 

0506000 REŽIJSKI OBRAT- SPLOŠNO 80.801 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. Na postavki 0506000 - režijski obrat 
splošno so v višini 80.221,40 eur zagotovljena sredstva, potrebna za plače in druge izdatke  
treh zaposlenih in sicer vodje RO, koordinatorja ter strokovne sodelavke. Plače so načrtovane 
skladno z veljavnimi predpisi. 
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Načrtovana so tudi potrebna sredstva za uporabo dveh službenih prenosnih telefonov in 
stroški prevoza-kilometrina. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 124.735 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in s tem povezano povečanje ozaveščenosti ljudi 
o okolju in bivanju v njem. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 124.735 € 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so:preprečevanje nadaljnjega onesnaženja vodnih virov zaradi neurejenega 
prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode v skladu s standardi 
EU,povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve 
zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode, cilj je tudi očiščenje 
gozdnih jam in breznov, kjer se nabirajo smeti. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 124.735 € 

Opis 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, 64/2012 ) 

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Ur.list RS; št. 98/07, 63/09)  

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
občine Ig (Ur.list RS, št. 41/09, 24/2012)  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda. 
Z rednim vzdrževanjem zagotavljati učinkovito odvajanje 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, …  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

V letu 2014 zagotavljati učinkovito in nemoteno odvajanje komunalne odpadne in padavinske 
odpadne vode na območjih, kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje. 
 

0515000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - ravnanje z odpadno vodo 124.735 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig, režijski obrat, zagotavlja od 1.6.2009 dalje gospodarsko javno službo odvajanja in 
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čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Obveznosti za redno obratovanje in tekoče 
vzdrževanje kanalizacijskih sistemov je Občina Ig na podlagi javnega razpisa s pogodbo 
prenesla na izbranega izvajalca. V mesecu novembru 2012 je bila sklenjena koncesijska 
pogodba za opravljenja 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 proračunu za leto 2014 načrtovani le stroški za 
vzdževanje 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).  
Občina bo še naprej upravljavec gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne 
vode. Z izvajalcem Komunalne gradnje je bil sklenjen aneks k pogodbi zaradi zmanjšanja 
mesečnega pavšala glede na to, da od 1.1.2013 občina ni več upravljalec in vzdrževalec 
čistilnih naprav. V upravljanju in vzdrževanju pa ostajata dve mali komunalni čistilni napravi 
Raj nad mestom. 
Na kontu 402503 so načrtovana sredstva za mesečni pavšal (3800 eur/mesec), odpravljanje 
okvar na kanalizacijskih črpališčih, odprava okvar na cevovodih, pranje in prebijanje kanalov, 
deratizacija, pregledi s tv kamero, servis črpalk na kanalizacijskih črpališčih, popravila 
kanalizacijskih pokrovov in nameščanjem novih v primeru kraj 
 
3220 – kanalizacija – črpališča (KČP Brest1, KČP Brest 2, KČP Tomišelj, Matena- 
novozgrajeno v letu 2013) 
Načrtovani odhodki: električna energija, voda,  odvoz blata in gošč iz črpališč, GSM 
telemetrija. 
 
3230 – kanalizacija – MČN Raj nad mestom Občina Ig, režijski obrat ima v upravljanju tudi 
dve čistilni napravi – Raj nad mestom (30 PE, 40PE) za katere mora zagotavljati odvoz blata. 
Načrtovan je tudi strošek elektrike. 
 
Na proračunski postavki 0515000 so tudi stroški pisarniškega materiala, založniških in 
tiskarskih storitev (računi - položnice za kanalščino - odvajanje kom. odpadne vode), 
geodetske storitve in pripravo podatkov za zbirni kataster GURS, poštnino (raznos položnic), 
stroški najema poštnega predala - telemetrija, sms sporočil - telemetrija ter stroški 
odvetnikov, notarjev ter revizije projektov.  
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Oskrba s pitno vodo je povezana tudi z odvajanjem odvajanjem in čiščenjem odpadne in 
padavinske vode. Zaradi zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo je potrebno ustrezno 
rešiti tudi odvajanje le te 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST983.520 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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 983.520 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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 cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno in kvalitetno izvajanje programa s katerim želimo vzdrževati red 
na pokopališčih in v pripadajočih objektih. S tem želimo vzdrževati kulturo obnašanja 
najemnikov in obiskovalcev na teh prostorih. Hkrati želimo ohranjati in vzdrževati oskrbo 
sistema z vodo. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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 950.664 € 

Opis 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, 57/08) 

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

 Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS, št. 88/2012) 

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS, št. 35/06, 41/08) - člen 9. in 10 

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

 Uredba o vodovarstvenem obmojču za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (UR.list RS, št. 117/05, 9/08, 65/12, 93/13) 

 HACCAP načrti vodovodnih sistemov Golo-Zapotok, Gornji Ig, Iška vas, Visoko-Rogatec 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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, 
zagotovitev kvalitetne oskrbe s pitno vodo, zagotoviti vodo za vse objekte v občini 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 560.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 na podlagi javnega razpisa s pogodbo prenesla na izbranega izvajalca Komunalne 
gradnje d.o.o., Grosuplje. Mesečni pavšal po pogodbi je 6528 eur (z ddv).  
Na kontu 402503 so načrtovana sredstva za mesečni pavšal po pogodbi s Komunalnimi 
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gradnjami d.o.o., Grosuplje, vzdrževanje oz. odpravljanje okvar na cevovodih, hidrantih, 
vzdrževanje vodovodnih objektov (vodohrani, črpališče, hidropostaje, prečrpalnice, 
razbremenilniki), umerjanje naprav v objektih (vodomeri, merilniki  motnosti, pogoni), 
dezinfekcije vodohranov in omrežja, servisi in nadomestni deli telemetrija (releji, stikala, 
izpadi,...) ter preglede hidrantnega omrežja. 
Na proračunski postavki 0516000 so tudi stroški pisarniškega materiala, založniških in 
tiskarskih storitev (računi - položnice za vodarino), geodetske storitve in priprava podatkov 
za zbirni kataster GURS, poštnino (raznos položnic), stroški izobraževanj (HACCAP-
obnavljanje), stroški najema poštnega predala - telemetrija ter stroški odvetnikov, notarjev, 
revizije projektov, stroški oglaševalskih storitev v primeru prekinitev dobave z vodo, sredstva 
za popis vodomerov, ki jih opravljajo študenti ter za iskanje napak 
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 se sklene pogodba z inštititucijo, ki je akreditirana za opravljanje teh storitev. 
Izvajalec opravlja nadzor po letnem programu. Predvideni so tudi izredni odvzemi vzorcev in 
analiza vode dveh zasebnih vodovodov Suša in Selnik. 
Sredstva na kontu 411999 so predvidena za izplačilo nadomestil za zmanjšanje dohodka iz 
kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima.  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. 
 
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 
protivlomnega alarmnega sistema se opravi 4x letno na tri mesece, interventno pa v primeru 
okvare sistema. Za vzpostavitev povezave obstoječih naprav na varnostni nadzorni center je 
bila izvedena montaža GSM pozivnikov za vezavo na dežurni center. Izvaja se tudi fizično 
tehnično varovanje. 
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), predvideno pa 
je 52 posod po 20 litrov za celo leto in sicer divoacta in divosan. Z uvedbo filtracije na 
vodovodnem sistemu je potrebno zagotavljati tudi koagulant (polialuminijev klorid, 
predvidenih je 80 posod po 60 litrov).  
Najmanj enkrat letno je potreben servis klorne naprave. Prav tako je potrebno redno 
umerjati merilnike motnosti in pretokov na sistemu. 
Ostali načrtovani odhodki:električna energija (največji porabnik je klorna postaja), 
obveščanje v primeru izvajanja nujnih vzdrževalnih del, 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). 
 
3120 – vodovodni sistem vodarna Brest  
Zagotovljena so sredstva za strošek dovodene vode v sistem na območju občine Ig iz 
vodarne Brest, ki jo na podlagi mesečnih odčitkov na vodomerih (3 vodomeri za smeri Brest-
Matena-Iška Loka, Vrbljene-Strahomer-Tomišelj in Ig-Kot-Staje) plačujemo po ceni 0,25 
eur/m3 po pogodbi z JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.  
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Predvidena količina vode za leto 2014: 35.077 m3/mesec oz. 420.924 m3/leto. Strošek je 
tudi števčnina, vzdrževalnina, priključna moč in vodno povračilo. Ostali načrtovani 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 
 
3160 – Brezova noga (Kremenica, Draga) 
Na podlagi dogovora med občino in JP Vodovod Kanalizacija d.o.o. je bil za dovedeno vodo iz 
vodarne Brezova noga postavljen nov vodomerni jašek in vgrajen vodomer z vsemi 
potrebnimi armaturami s katerim se meri dovedena voda v občino Ig za naselji Draga in 
Kremenica. 
Predvidena količina vode za leto 2014: 38.149 m3/leto. Strošek je tudi števčnina, 
vzdrževalnina, priključna moč in vodno povračilo. 
Na sistemu se opravlja analiza vode oz. spremlja zdravstvena ustreznosti pitne vode in 
obvladovanje tveganj. 
 
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 
(od 10/2013 tudi spremljanje železa v vodi) in obvladovanje tveganj, GSM – telemetrija, 
servis klorne naprave. V letu 2014 so na kontu 402599 načrtovana dodatna sredstva za 
raziskave zaradi pojava železa iz vrtine. 
 
3140 – vodovodni sistem Visoko Rogatec 
Na vodovodnem sistemu se izvaja priprava vode z UV napravo za katero je predviden letni 
servis in zamenjava UV žarnice.  
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 
Načrtovani 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. 
 
Glede na prodano vodo v obdobju od 11/2012 do 10/2013 je plan prihodkov  v letu 2014 
naslednji:  
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VODOVODNI SISTEM: PREDVIDENI PRIHODKI v letu 
2014 (v EUR) 

Količina v m3 

 BREZ DDV Z DDV  

Golo Zapotok 115.547,99 125.772,95 71.911 

IG – Vodarna Brest 226.706,17 246.747,37 217.408 

Gornji Ig 2.937,39 3.199,06 2.896 

Visoko – Rogatec 19.126,93 20.816,31 9.736 

Iška vas 45.654,78 49.688,86 30.868 

Kremenica, Draga – Vod.  Brez. noga 17.390,03 18.947,90 38.038 

SKUPAJ: 427.363,29 465.172,45 370.858 

 

KANALIZACIJSKI SISTEM: PREDVIDENI PRIHODKI v letu 
2014 (v EUR Z DDV) 

Omrežje Ig 42.665,90 

Omrežje Matena 8.012,01 

SKUPAJ: 50.677,91 
 

SISTEM: PREDVIDENI PRIHODKI v letu 
2014 (v EUR z ddv) 

Vodovod 465.172,45 

Kanalizacija 50.677,91 

SKUPAJ 515.850,36 

 

 BREZ DDV Z DDV 
ODVAJANJE ODPADNE VODE 46.543,09 50.677,91 
PRIKLJUČNA MOČ 152.776,43 166.272,72 
ŠTEVČNINA 48.083,59 52.331,26 
VODARINA NORMALNE PORABE 81.158,63 88.378,73 
VODNO POVRAČILO 26.976,67 29.365,06 
VZDRŽEVALNINA 118.367,97 128.824,68 

 

 
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 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. 
Uporaba navedenih obračunskih tarif nadomešča zaračunavanje storitev menjav vodomerov 
in 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.  
Števčnina je upoštevana v enakem znesku tako na odhodkovni (prorač. postavka 0516001) 
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kot prihodkovni strani. 
Znesek vzdrževalnine je v enak tudi na odhodkovni strani (proračunska postavka 0516002). 
 
Okoljska dajatev 
V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
(Ur. list RS, št. 80/2012) mora režijski obrat kot zavezanec mesečno plačevati okoljsko 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadni voda v proračun občine. Okoljska 
dajatev se obračunava v določenem znesku na enoto obremenitve okolja (določi država)  
zaradi odvajanja odpadne vode. Za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko 
dajatev izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode na območju nastajanja komunalne odpadne vode in tam, kjer je določen za 
izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode, oziroma tam, kjer prevzema 
vsebino ali blato iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav.  
 
Vodno povračilo 
Uredba o vodnih povračilih (Ur. list RS, št. 103/02, 122/07) 
Vodno povračilo se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lastni države. Višina 
vodnega povračila se določi na podlagi letnega obsega rabe vode. Osnova za obračunavanje 
vodnega povračila je količina iz vodnih virov odvzete vode. Vodno povračilo je prihodek 
države, zato je v proračunu evidentiran na kontu obveznosti do države. Ker prihaja do razlik 
med načrpano in prodano vodo (vodne izgube) je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo 
vodnega povračila tudi za vodne izgube.  
 
Cene števčnine in vzdrževalnin se v občini uporabljajo od 1.11.2008 dalje na podlagi sklepov 
sveta ustanoviteljev št. 122-SU/2007 z dne 10.10.2007 ter sklepa 6. Dopisne seje občinskega 
sveta z dne 7.11.2008. 
Cene za obračun storitve zbiranje, čiščenja in distribucijo vode (voda), cene za obračun 
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda so bile oblikovanje na podlagi Uredbe o 
predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 52/04) in obvestila Ministrstva za 
gospodarstvo št. 3423-89/2004-4 z dne 8.11.2004. 
Na podlagi 47. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ig (Ur. list RS, št. 
41/2009 in 49. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
na območju občine Ig (Ur. list RS, št. 41/2009) do sprejetja novih cen ostanejo trenutno 
veljavne cene. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Oskrba s pitno vodo je povezana tudi z odvajanjem odvajanjem in čiščenjem odpadne in 
padavinske vode. Zaradi zagotavljanja kvalitetne oskrbe s pitno vodo je potrebno ustrezno 
rešiti tudi odvajanje le te. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

0516001 OSKRBA Z VODO - števčnina 162.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Števčnina je namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja obračunskega vodomera, ki je 
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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 
(48.083,59 eur).114.846,60 eur je neporabljeni sredstev iz prejšnjih let. 
V letu 2014 je predvidenih za umerjanje in menjavo 38 vodomerov. Iz prejšnjih let jih je 
potrebno umeriti oz. zamenjati še 592 kom. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

0516002 OSKRBA Z VODO - vzdrževalnina 227.622 € 

Obrazložitev 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 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 višini (118.367 eur) tudi na prihodkovni strani. 109.253,64 
eur je neporabljenih sredstev prejšnjih let. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 32.856 € 

Opis 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 najemnikov grobov. Občina skrbi za 
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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. Na pokopališčih v Občini Ig so naslednje zvrsti grobov: enojni, 
dvojni, trojni in žarni grob ter grobišča. Skladno z odlokom je širina enojnega groba od 0,70 
do 1,20 m, širina dvojnega  je od 1,20 do 2,40 m in širina trojnega je nad 2,40 m. Dolžina 
teh grobov je do 2m. 
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 

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč  

 Zakon o gospodarskih javnih službah  

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig   

 Statut Občine Ig  

 Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig 
        

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. Redne aktivnosti pri vzdrževanju reda in redno sodelovanje z skrbnicami 
pokopališč je kazalec za doseganje letnega cilja. 
 

1016002 POKOPALIŠČE IG 13.065 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za čistilni in drug material za mrliško vežico ter stroški elektrike, 
vode, odvoza smeti in tekoče vzdrževanje vseh objektov pokopališča. Vsako leto občina 
sklene pogodbo o vzdrževanju mrliške vežice Ig z osebo, ki skrbi za odpiranje mrliške vežice, 
čiščenje, vzdrževanje tako MV kot tudi shrambe za orodje ter skrbi za vzdrževanje reda na 
pokopališču. Košnja trava in žive meje. 
Predviden je nakup manjših pripomočkov za vzdrževanje reda in čistoče na pokopališčih ter 
storitve košnja trave ter v zimskem času soli za posipanje.  Porabljena električna energija na 
objektu mrliška vežica.  Stroške porabe vode. Strošek odvoza smeti. Povečan obseg stroškov 
odvoza smeti se kaže v mesecu novembru. 
V letu 2014 so v načrtu manjše izboljšave in ureditev nove vrste na žarnem delu pokopališča 
s tlakovanjem,  zamenjava oz. popravilo dotrajane kovinske strehe na MV, žarnic, pip ter 
ostala manjša popravila, katera se pokažejo skozi leto. 
Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnico pokopališča s pripadajočimi dajatvami. 
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V letu 2014 je v načrtu nakup poslovilnega vozička za žare, da bo slovo od bližnjih 
primernejše. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi porabe v letu 2009 in na podlagi ponudb/načrtov 
novogradnje 

 

1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 8.342 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za čistilni in drug material za mrliško vežico ter stroški elektrike, 
vode, odvoza smeti in tekoče vzdrževanje vseh objektov pokopališča. Vsako leto občina 
sklene pogodbo o vzdrževanju mrliške vežice Tomišelj z osebo, ki skrbi za odpiranje mrliške 
vežice, čiščenje, vzdrževanje tako MV kot tudi shrambe za orodje ter skrbi za vzdrževanje 
reda na pokopališču. 
Predvidena so sredstva za nakup čistil in drobnega materiala za mrliško vežico. 
Predviden je nakup manjših pripomočkov za vzdrževanje reda in čistoče na pokopališčih ter 
storitve striženja trave, žive meje ter v zimskem času soli za posipanje. Porabljena električna 
energija na objektu mrliška vežica Strošek odvoza smeti skozi vse leto. Sem sodi košnja 
trave, žive meje, nasutje peska, ureditev poti ter ostale manjše izboljšave ter popravila ( 
nove žarnice, pipe...) Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnico pokopališča s pripadajočimi 
davki.  
 
  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

1016004 POKOPALIŠČE GOLO 6.203 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za čistilni in drug material za mrliško vežico ter stroški elektrike, 
vode, odvoza smeti in tekoče vzdrževanje vseh objektov pokopališča. Vsako leto občina 
sklene pogodbo o vzdrževanju mrliške vežice Golo z osebo, ki skrbi za odpiranje mrliške 
vežice, čiščenje, vzdrževanje tako MV kot tudi shrambe za orodje ter skrbi za vzdrževanje 
reda na pokopališču. Predvidena so sredstva za nakup čistil in drobnega materiala za mrliško 
vežico. Predviden je nakup manjših pripomočkov za vzdrževanje reda in čistoče na 
pokopališčih ter storitve striženja trave, žive meje ter v zimskem času soli za posipanje. 
Porabljena električna energija na objektu mrliška vežica in poraba vode. Strošek odvoza 
smeti skozi vse leto. Sem sodi košnja trave, žive meje, ureditev in popravilo npr. cevi, žlebov, 
žarnic in ostalega, katero se pokaže med letom glede na dotrajanost. 
Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnico pokopališča s pripadajočimi dajatvami.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 5.246 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva odvoza smeti in tekoče vzdrževanje vseh objektov pokopališča. Vsako 
leto občina sklene pogodbo o vzdrževanju pokopališča. Predviden je nakup manjših 
pripomočkov za vzdrževanje reda in čistoče na pokopališčih ter storitve striženja trave, žive 
meje ter v zimskem času soli za posipanje in peska skozi leto za ureditev potk na 
pokopališču. Strošek odvoza smeti skozi vse leto. Sem sodi košnja trave, žive meje ter ostalo 
manjše vzdrževanje. Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnico pokopališča s pripadajočimi 
dajatvami.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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010 OBČINSKA UPRAVA  5.987.884 €  

01 POLITIČNI SISTEM 29.597 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Ustava Republike Slovenije  (Ur.l.RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04 in 
68/06) 

 Zakon o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/2007) 
 Zakon o volilni kampanji  (Ur.l. RS, št. 62/1994) 
 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 22/2006) 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 56/2002) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je učinkovito izvrševanje nalog v skladu z zakoni. 
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 
 

0101 Politični sistem 29.597 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo občinski funkcionarji v okviru 
določenih nalog. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2014 so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019003 Dejavnost župana in 
podžupanov 
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01019001 Dejavnost občinskega sveta 6.404 € 

Opis 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, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012) 

 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 stroških (UO Mostiščar, 1/2007, 
april 2007,  Ur.l.13/2010) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je uspešno delovanje OS in njegovih delovnih teles 

 

1001000 POLITIČNE STRANKE 6.404 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena so sredstva za delovanje političnih strank. Zakon o političnih strankah določa, 
da višina sredstev izhaja iz izhodišča, da sredstva ne smejo presegati 0,6% sredstev 
primerne porabe. Politične stranke v Občini Ig:- DESUS,- SD,- SDS,- SLS. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Na osnovi 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 
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člana sveta.  

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 23.193 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za izvedbo lokalnih volitev  za župana, svetnike in volitve v ožje 
dele občine oz. svete vaških skupnosti. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotovitev pogojev za 
uresničitev volilne pravice 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je uspešna in učinkovita izvedba volitev 

 

1001001 VOLITVE 23.193 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V jeseni leta 2014  bodo na območju RS izvedene 6. redne lokalne volitve, ki bodo obsegale:- 
volitve župana,- volitve občinskih svetnikov,- volitve vaških svetnikov. 
Volitve za občinske svete in župane bo razpisal predsednik državnega zbora, volitve v ožje 
dele pa župan posamezne občine. Na področju občine Ig bodo volitve v občinski svet 
izvedene po proporcionalnem volilnem sistemu. Celotno področje občine Ig je ena volilna 
enota, sestavljena iz 11 volišč. Za vsako volišče bo občinska volilna komisija imenovala 6 
članski volilni odbor. Občinski svet bo na podlagi prejetih predlogov imenoval novo občinsko 
volilno komisijo, ki jo sestavlja predsednik, njegov namestnik ter trije člani in njihovi 
namestniki. 
Proračunska postavka zajema sredstva za pisarniški material, ki se potrebuje za nemoteno 
delo občinske volilne komisije in volilnih odborov (papir za fotokopiranje, pisala, kuverte, 
samolepilni lističi). Zajeta so sredstva za tiskanje razglasov in glasovnic, naročilo strokovnih 
navodil za izvedbo lokalnih volitev 2010, uradne objave v Uradnem listu in Mostiščarju, 
pogostitev volilnih odborov med samimi volitvami, poštnina, nadomestila za delo OVK in 
volilnih odborov skladno z veljavno zakonodajo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi veljavne zakonodaje. 
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02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33.510 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine 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 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Ig 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 Fiskalni nadzor 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.510 € 

Opis 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 cilji 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. 
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

/ 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.510 € 

Opis podprograma 

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. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročne cilje uspešno zagotavljamo. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja, gospodarno 
upravljanje s finančnim premoženjem in zagotavljanje likvidnosti proračuna. 
 

1602000 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 1.510 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 1.510 eur namenjamo za plačila provizije za vodenje računa Upravi za javna 
vplačila za razporejanje javno finančnih prihodkov ter stroškov Banki Slovenije. Prav tako so 
načrtovani tudi stroški za pologe gotovine, ki se pobere s plačilom parkirnine za Iški vintgar. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

0203 Fiskalni nadzor 32.000 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema delovno področje nadzornega odbora občine 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izvajanje nadzora delovanja občine in sicer pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje 
skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po 
potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim 
organom 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbor 

 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 32.000 € 

Opis 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, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-
ZUJF) 

 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012) 

 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 stroških (UO 
Mostiščar, 1/2007, april 2007,  Ur.l.13/2010) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

 

1002000 NOTRANJA REVIZIJA 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za izvedbo notranje revizije poslovanja občine in javnih zavodov 
(Vrtec Ig, OŠ Ig). Ker notranja revizija v letu 2013 še ni bila izvedena, ocenjujemo, da bo 
račun zapadel v plačilo šele v letu 2014, zato smo sredstva, katera smo v letu 2013 namenili 
za izvedbo, kot stanja na računih v višini 17.000 eur prenesli v proračun 2014. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

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. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 202.055 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine 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 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje 
nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Ig. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je hitro in kvalitetno izvajanje nalog 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 202.055 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva 
za poslovne prostore občine 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je uspešno informirana javnost ter kvalitetna izvedba 
dogodkov in zagotavljanje sredstev za razpolaganje z občinskim premoženjem 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj za leto 2014 je kvalitetno izvajanje nalog, ki so začrtani v okviru 
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dolgoročnega cilja. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj 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 4.812 € 

Opis 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, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 Statut Občine Ig (Ur.l. RS, št. 129/2006, 124/2007, 18/2008, 90/2010) 

 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, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 
11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12) 

 Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5) 

 Zakon o uradnem listu (Ur.l. RS, št. 57/1996, 90/2005, 112/2005-UPB1, 102/2007, 
109/2009, 38/2010-ZUKN) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je informirana javnost 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Ažurno izvajanje informiranja 

 

1004001 OBVEŠČANJE DOMAČE JAVNOSTI 4.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za objave odlokov, pravilnikov in predpisov so predvidena sredstva za objavljanje v Uradnem 
listu in v Uradnih objavah ter morebitnih sporočil po radiu ali v dnevnem časopisu. Na tej 
proračunski postavki so predvidena tudi sredstva za vzdrževanje internetne strani občine, 
zakup varnega strežnika in domene. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2013. 
 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.623 € 

Opis podprograma 

Sredstva v okviru podprograma se zagotovijo  za izvedbo občinskih prireditev-občinski 
praznik, podelitev občinskih priznanj, kulturni praznik in razne prireditve, ki jih organizirajo 
društva iz razpisa.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi, 

 Odlok o priznanjih Občine Ig (Mostiščar, UO št. 5/2010),  

 Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Ig. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti take pogoje, da bodo dogodki izpeljani strokovno in 
kvalitetno. Kazalci za doseganje cilja so zadovoljni obiskovalci in število obiskovalcev na 
prireditvah.  
 

1104000 OBČINSKA PRIZNANJA 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za izdelavo in pripravo priznanj 
nagrajencem ob občinskem prazniku. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1104001 KULTURNI PRAZNIK 630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju z Osnovno šolo Ig Občina vsako leto pripravi prireditev ob praznovanju 
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slovenskega kulturnega praznika-8. februar. Nastali stroški vsebujejo pripravo reklamnega 
materiala (402003), tehnično podporo (402099). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na porabi v letu 2013. 
 

1104002 OBČINSKI PRAZNIK 3.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izpeljavo  osrednje prireditve v občini- občinskem prazniku.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 Izhodišča temeljijo  na podlagi porabe sredstev v letu 2012. 
 

1104004 OBČINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1104005 NOVOLETNA OBDAROVANJA 11.606 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so namenjena za obdaritev otrok od 0-6 let (čez 600) in za 
obdaritev starejših od 80 let (več kot 200) ter za prireditev ob obdarovanju. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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1104010 RAZPISI - PRIREDITVE 6.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se  na podlagi Javnega razpisa razdeli društvom, ki se  z istim programom niso 
prijavila ne noben drug občinski razpis in so namenjena za sofinanciranje prireditev in 
vključujejo tudi promocijo občine. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so ostale na istem nivoju kot prejšnja leta. 
 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 172.620 € 

Opis 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, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o javnih financah Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-
ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-
ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12 

 Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin Ur.l. RS, št. 12/2003, 77/2003, 14/2007-ZSPDPO 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/Ur.l. 
RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G 

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Ur.l. RS, št. 
34/2011, 42/2012, 24/2013  

 Stvarnopravni zakonik /SPZ/ Ur.l. RS, št. 87/2002, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 
91/2013 

 Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji 
vrednosti prispevka Ur.l. RS, št. 11/2004, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 60/2009 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje 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 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji podprograma so zajeti v dolgoročnih 

 

1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 126.751 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je lastnica, oziroma uporabnica poslovnih prostorov: 
-         Zagorica 13 (arhiv),  
-         Stari gasilski dom Ig, Ljubljanska cesta 2 
-         Bivši prostori KS Golo. 
Za zgoraj omenjene objekte občina plačuje stroške tekočega vzdrževanja, v 
večstanovanjskem objektu stroške upravljanja in sredstva za rezervni sklad.  
Na podlagi Stvarnopravnega zakonika in Pravilnika o merilih za določitev prispevka v rezervni 
sklad morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega 
upravljanja. Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov. Sredstva 
vodi upravnik ločeno na posebnem računu in jih je možno uporabiti le za poravnavo stroškov 
vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil. Izvršba 
na sredstva rezervnega sklada je dopustna samo iz teh razlogov. 
Načrtovana so tudi sredstva za storitve varovanja, stroške električne energije, vode in 
komunalnih storitev, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje, stroške odvetnikov, zavarovanje 
stvarnega občinskega premoženja, plačilo davka na nepremičnine. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

1018001 DOM ZAPOTOK 11.769 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za tekoče vzdrževanje (čistilni material, ogrevanje, elektrika) in 
plačilo podjemne pogodbe. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1804000 CENTER IG 34.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402001   čistilni material in storitve   
Sredstva se namenjajo nabavi potrebnih čistilnih sredstev, s katerimi zaposlena čistilka čisti 
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določene prostore novega Centra Ig. Čistilna sredstva se nabavljajo sproti glede na mesečno 
porabo.   
 
402002   varovanje zgradb in prostorov 
Sredstva se namenijo stroškom servisiranja protipožarnega sistema in ostalih varnostnih 
sistemov v okviru tehničnih varovanj, po pogodbah o servisih in montažah. Pogodba za 
protipožarni sistem oziroma tri mesečni periodočni pregledi tega sistema so obvezni in jih 
predvideva Zakon o varstvu pred požarom.   
 
402099 drugi splošni material in storitve 
Sredstva iz tega konta se namenjajo za nakup različnih materialov, za potrebe izboljšanja 
obratovanja Centra Ig. 
 
402100   delovna obleka delavcev režijskega obrata  
Sredstva se bodo porabila za obvezno delovno obleko in obutev čistilk in vzdrževalcev, kot to 
zahtevajo pravilniki iz smeri varstva pri delu. Še posebno se delovno opremo potrebuje za 
zimsko opravljanje del oziroma zimsko službo.  
 
402108 drobni inventar  
Sredstva se namenjajo za razni drobni potrošni material, ki se porablja ob manjših 
vzdrževalnih popravilih.   
 
402200   električna energija 
Sredstva so namenjena plačilu računov za porabljeno električno energijo posameznih 
prostorov v novem Centru Ig, katera je dolžna poravnati občina Ig, za posamezna mesečna 
obdobja. Razpoložljiva sredstva zagotavljajo nemoteno dobavo električne energije, z ciljem 
zagotavljanja nemotenega delovanja režijskega obrata. Stroški za električno energijo, se 
razdelijo na posamezne uporabnike, po predhodnem popisu električnih merilnikov. Za samo 
odčitavanje merilnikov je nameščen sistem za daljinsko odčitavanje.   
 
402201   poraba kuriv in stroški ogrevanja 
Sredstva so namenjena plačilu računov za ogrevanje oziroma porabo kuriv. (mestni plin), za 
posamezna mesečna obdobja. Razpoložljiva sredstva zagotavljajo nemoteno dobavo 
mestnega plina z ciljem zagotavljanja nemotenega delovanja režijskega obrata. Ogrevanje se 
bo v okviru finančne službe občine Ig, zaračunavalo tudi posameznim najemnikom v Centru 
Ig, in to po predhodnih popisih kalorimetrov, nameščenih na ustrezna mesta.   
 
402203   voda in komunalne storitve  
Sredstva so namenjena plačilu računov za porabljeno vodo in druge komunalne storitve  
Centra Ig, katera je dolžna poravnati občina Ig, za posamezna mesečna obdobja. 
Razpoložljiva sredstva zagotavljajo nemoteno dobavo vode in komunalnih storitev, z ciljem 
zagotavljanja nemotenega delovanja režijskega obrata. Mesečni obračuni vode se razdelijo 
na najemnike prostorov, po predhodnih popisih vodomerov za porabo v posameznih lokalih.    
  
402204   odvoz smeti  
Sredstva so namenjena plačilu računov za odvoz smeti izpred novega Centra Ig, za 
posamezna mesečna obdobja, in zagotavljajo nemoteno odvažanje odpadkov z ciljem 
nemotenega delovanja režijskega obrata. Posamezni najemniki prostorov sami prejemajo 
račune, ki so jih dolžni poravnati.   
 
402205  Telefon, faks, elektronska pošta  
Sredstva so namenjena telekomunikacijam, brez katere je vzdrževalcu onemogočeno 
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maksimalno opravljati vzdrževalna dela. Mobilni telefon vzdrževalca je namenjen tudi 24 urni 
pripravljenosti na posredovanje vzdrževalca, za nujne primere najrazličnejših neljubih 
dogodkov na objektih v domeni režijskega obrata. Npr. poplava, požar …,da se čimpreje 
prepreči delanje nadaljne škode. Sredstva so namenjena tudi ostalim stacionarnim 
telefonom, katerih stroški se razdelijo na posamezne uporabnike.    
 
402402 stroški prevoza v državi 
Sredstva se namenjajo stroškom prevozov z osebnimi vozili zaposlenih v Režijskem obratu. 
Prevozi ki se opravljajo so izredni prevozi za nemoteno delovanje Režijskega obrata. Za 
potrebe plakatiranja, prevozi različnega materiala ...  
 
402500 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov  
Sredstva se bodo namenila potrebnemu orodju za delo vzdrževalca Centra Ig. 
 
402503 tekoče vzdrževanje drugih objektov 
iz tega naslova se črpajo sredstva za redne servise plinskih kotlov, servis gasilnih aparatov in 
redne servise dvigala v Centru Ig. 
 
402511 tekoče vzdrževanje druge opreme 
Sredstva se namenjajo različnemu tehničnemu materialu, ki je potreben ob pogodbenem 
servisiranju strojnih, elektro in vodovodnih sistemov v Centru Ig. 
 
402599 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 
Sredstva se namenjajo za tekoče zavarovanje stavbnih prostorov Centra Ig. 
 
402903 plačila za delo preko študentskega servisa   
Sredstva se namenjajo delu, ki ga bodo opravili študenti preko študentskega dela. Delo je 
različno in se ga razporeja sproti. S sredstvi se plača tudi nadomeščanje čistilke v času njene 
odsotnosti. 
 
420299 nakup druge opreme in napeljav 
Sredstva se namenjajo za manjše investicije v okviru izboljšanega delovanja Centra Ig.  
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 459.937 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

Zakon o lokalni samoupravi Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig Dogovor o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Grosuplje, Škofljica in Ig. 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Občine Ig. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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 

 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 3.600 € 

Opis 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 cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj v letu 2014 je izvajanje načrtovanih nalog v okviru dolgoročnih ciljev 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč 
lokalnim organom in službam 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnost 

i06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
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06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.100 € 

Opis 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 /ZLS/ Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 
45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 
63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-
274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-
39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 
59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-
186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 
51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 
100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 
40/2012-ZUJF 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja /ZSRR-2/Ur.l. RS, št. 20/2011, 
57/2012 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni  cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država – 
občina 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Aktivno vključevanje v izobraževalne programe. Uspešno zastopanje interesov občin, 
priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov 

 

1006002 ZDRUŽENJE OBČIN 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za članarino v Skupnosti slovenskih občin.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Stroški članarin so v višini ocenjene realizacije za leto 2013. 
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.500 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane 
regije. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi. 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje, lažje sodelovanje na skupnih projektih, 
večja uspešnost na kandidiranju za sofinanciranje projektov. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje RRA in vsaj en izpeljan 
skupni projekt 

 

1506000 RRA LUR 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju dejavnosti in projektov, ki jih izvaja 
RRA LUR, katere članica je tudi občina Ig. Za vsako leto posebej Občina podpiše pogodbo o 
sofinanciranju dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Pravice do porabe so definirane na osnovi podpisanih pogodb. 
 

0603 Dejavnost občinske uprave 456.337 € 

Opis 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 cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj progama je enakomeren razvoj vseh ožjih delov občin ter kvalitetno in 
strokovno opravljanje nalog za dosego tega cilja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilji so, da bodo proračunska sredstva v letu 2013 porabljena namensko, za 
razvoj in dvig kvalitete življenja občanov v posamezni vaški skupnosti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001  Administracija občinske uprav 

 

06039001 Administracija občinske uprave 453.137 € 

Opis podprograma 

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. 
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 23 vaških svetov, kateri lahko s svojimi 
predlogi in iniciativami močno prispevajo k razvoju posameznega dela občine. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012) 

 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) 

 Zakon o javnih uslužbencih  (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 
(10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 75/2005 Odl.US: 
U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 
32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 
Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-
E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  (Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 
72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 
70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-
UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-
UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-
E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009, 48/2009, 91/2009, 98/2009, 
107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 
16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 
94/2010, 107/2010, 35/2011, 110/2011, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF, 
104/2012-ZIPRS1314, 20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2013, 46/2013-ZIPRS1314-A) 

 Zakon o javnih financah /ZJF/Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12 
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 Zakon o financiranju občin /ZFO/Ur.l. RS, št. 80/1994, 45/1997 Odl.US: U-I-43/96, 
56/1998, 1/1999-ZNIDC, 59/1999 Odl.US: U-I-43/99, 61/1999 Odl.US: U-I-233/97, 79/1999-
ZJF, 89/1999 Odl.US: U-I-359/98, 119/2002 Odl.US: U-I-165/00-7, 40/2003 Odl.US: U-I-
256/00-6, 90/2005, 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

 Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust  

 Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Uspešno sodelovanje občinske uprave, ki bo prispevalo k dolgoročnemu razvoju občine. 
Administracija občinske uprave. 
 
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.   
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Administracija občinske uprave. Uspešna realizacija proračuna. 
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.  
 

1006000 OBČINSKA UPRAVA 453.137 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na kontih od 400000 do 401500 so v skupni višini  349.490,96 eur načrtovana sredstva za 
plače in druge izdatke zaposlenim  12 zaposlenih v občinski upravi. 
Načrtovani so odhodki za stroške pisarniškega materiala, čistil, storitev varovanja objekta, 
strokovno literaturo, svetovalne storitve pri izvedbi javnih naročil, izdatke za reprezentanco in 
drugi splošni material (urejanje arhiva, ikebane, ključ, drugi SMS), servis gasilkov. Predvideni 
so obdobni zdravniški pregledi za zaposlene. Načrtovani so odhodki za tekoče stroške  - 
elektrika, ogrevanje, voda, smeti, telefon (zajeti tudi stroški OŠ, Vrtca in Centra Ig, stroški se 
prefakturirajo uporabnikom), poštne storitve, stroški službenega vozila, tekoče vzdrževanje 
komunikacijske opreme - vzdrževanje računalnikov, tiskalnikov, fotokopirnega stroja in 
programske opreme.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije leta 2013, glede na cene trenutnih storitev in 
glede na potrebe zaposlenih po določenih storitvah. 
 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 3.200 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za nakup opreme za delovanje občinske uprave 
(računalniki, programska oprema, pisarniško pohištvo) 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/Ur.l. RS, št. 72/1993, št. 
6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 
20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 
Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 
26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-
4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 
94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-
416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 
Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 100/2005-UPB1, 
21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 
40/2012-ZUJF 

 Statut Občine Ig (Ur.l. RS, št. 129/2006, 124/2007, 18/2008, 90/2010) 
 Zakon o javnem naročanju Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 

Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje delovnih pogojev za nemoteno delo 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Nakup načrtovane opreme 

 

1006001 OBČINSKA UPRAVA - NAKUP OPREME 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2014 je načrtovan nakup dveh novih računalnikov, mobilni telefon v primeru potrebe 
po zamenjavi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva za nakup opreme so pripravljena na podlagi načrta informacijske tehnologije za 
l.2013 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 187.502 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 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 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so potrjeni načrti zaščite in reševanje s 
katerimi občina Ig določi sistem zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 
drugih nesreč. Načrti omogočajo kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini 
Ig in preprečujejo oziroma blažijo posledice nesreč. Sklep župana o določitvi in oraniziranju 
štabov, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Ig. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti in učinkovitosti ukrepanja ob 
posameznih vrstah nesreč. S kvalitetnim opravljanjem nalog zaščite in reševanja se povečuje 
varnost ljudi, živali, materialnih in drugih dobrin 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 187.502 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in programom varstva pred požarom. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štaba, enot 
služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v naši občino. Dolgoročni cilj je povečanje pripravljenosti in opremljenosti vseh 
enot v primeru naravnih in drugih nesreč.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov za izvajanje 
načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev pri varstvu in preprečavnju naravnih in 
drugih nesreč. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram je pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter delovanje sistema 
za zaščito, reševanje in pomoč v okviru opravljanja javne gasilske službe v Občini Ig.   
 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 14.950 € 

Opis 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. 
Temeljne naloge so 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 
vzpodbujanju 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 Občina Ig 
ima preko 100 članov Civilne zaščite. 
 

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  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 
pri 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, 
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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.  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 hiter odziv v primeru alarmiranja. Merilo za uspešnost in posledično 
doseganje zastavljenih ciljev pa predstavljajo tudi redna izobraževanja in usposabljanja tako 
za bolničarje kot ostale člane CZ.  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 14.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s postavke Civilne zaščite se namenjajo za napotitev na usposabljanja (nadomestila 
za plače, prevozne stroške in dnevnice), katera zagotavlja ustanovitelj v skladu s svojimi 
pristojnostmi, ki mora po zakonu organizirati CZ in izvajati druge ukrepe ter naloge varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Načrtovana so sredstva za izobraževanja - novo 
izobraževanje bolničarjev občine Ig, da se ekipe pomladijo in izpopolnijo. Načrtuje se 
izobraževanje za udeležbo na regijskem preverjanju ekip prve pomoči ter na vajah s 
simulacijo, katere organizira URSZR. 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. 
Predvidena so sredstva za dokup manjše opreme za bolničarje; popolnitev torbic, dokup 
novih torbic za dodatno sodelovanje v ekipi bolničarjev, nakup manjkajoče gasilske opreme 
manjše vrednosti, za potrebe Civilne zaščite, dokup obleke oz. uniforme za bolničarje ter štab 
CZ, za primer intervencij. Predvideni so stroški telefona za poveljnika CZ ter goriva. 
Dopolnilno izobraževanje treh tekmovalnih ekip ter obnavljanje znanja.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt: popolnitev torbic ekip prve pomoči in dokup še nekaj novih. Projekt: dokup gasilske 
opreme za potrebe štaba civilne zaščite. Projekt: dokup  uniform. Projekt: izobraževanje in 
izpopolnjevanje članov štaba CZ.  
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Višina postavke predstavlja in zagotavlja preventivno delovanje sil za zaščito in reševanje v 
občini Ig 
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 172.552 € 

Opis podprograma 

Občina skladno s Statutom skrbi za izvajanje lokalne javne 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). 

 

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   
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilji podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov v primeru 
intervencij 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, izobraževanje 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 172.552 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloge zaščite, reševanja in pomoči se financirajo iz državnega proračuna, proračunov 
lokalnih skupnosti, požarne takse, zavarovalnin, donacij in drugih prostovoljnih prispevkov. V 
državnem proračunu in proračunih lokalnih skupnosti se, poleg sredstev za izvajanje priprav 
na nesreče ter drugih nalog iz redne dejavnosti države in lokalnih skupnosti, zagotavljajo tudi 
sredstva za operativno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah. Država in 
lokalne skupnosti zagotavljajo ob nesrečah sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči (tudi nalog za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje) 
praviloma v okviru proračunske rezerve. Država in lokalna skupnost zagotavljata v okviru 
proračunske rezerve tudi sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih 
velikih nesreč. Dejavnost GZ financira državni proračun za naloge in programe, ki jih določi 
GZ Slovenije. Dejavnost GZ in PGD pa se financira tudi iz občinskega proračuna na podlagi 
programa javne službe. Občina Ig ima sklenjeno tripartitno pogodbo  z Gasilsko zvezo Ig in 
vsemi Prostovoljnimi gasilskimi društvi za kvalitetno opravljanje lokalne javne gasilske službe. 
V okviru gasilstva se za opravljanje javne gasilke službe načrtujejo sredstva za zdravniške 
preglede, tehnične preglede, 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. 
POŽARNA TAKSA Občina prejema požarno takso, ki jo vplačujejo zavarovalnice v odstotkih 
od požarnih premij, višino takse oz merila za razdelitev določi Vlada. Uporabo sredstev 
požarne takse lokalne skupnosti načrtuje odbor, ki ga imenuje župan. Sredstva, ki jih 
prejema občina kot požarno takso se namenjajo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih 
vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada se sestane najmanj enkrat letno, da s sklepom določi namen nakazila sredstev.  
412000 Pod tekoče transfere se štejejo nakazila  Gasilski zvezi Ig za opravljanje nalog 
lokalne javne gasilske službe v Občini Ig. 
Izobraževanje, tehnični pregledi, zdravniški pregledi, zavarovanja, refundacija intervencij, 
delovanje GZ Ig in PGD, vzdrževanje nepremičnin ter redni servisi gasilske opreme in vozil, 
katera mora biti v vsakem stanju brezhibna. 
431500 Pod investicijske transfere se šteje nakup opreme; nakup zaščitne opreme, novih 
vozil, drobnega inventarja in ostale gasilske opreme. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Lokalna javna gasilska služba v Občini Ig se sofinancira iz izvirne pristojnosti občine skozi 
celo leto. Glede na nujnost zagotavljanja požarnega varstva so potrebna stalna strokovna 
usposabljanja gasilcev. Sredstva se torej namenijo za zdravniške preglede, tehnične 
preglede, 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.  
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39.751 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programa na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ig za 
programsko obdobje 2007-2013 na podlagi katerega se pričakuje kvalitetno izvajanje nalog 
na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter se s tem dviguje stabilnost v Občini Ig. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je izvajanje tistih ukrepov kmetijske politike na nivoju Občine Ig, ki dvigujejo 
kvaliteto življenja na podeželju in posledično vplivajo na razvoj podeželja 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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 11.200 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe  v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za 
razvoj in prilagajanje podeželskih območji 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno in kvalitetno izvajanje programa s katerim želimo spodbuditi 
razvoj podeželja, ter povečati dohodkovni položaj kmetijskih gospodarstev na podeželju. 
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji si izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Z 
zmanjšanjem negativnih vplivov na kmetijstvo in okolje, ohranjanjem naravnih danosti, 
biotske pestrosti ter varovanjem zavarovanih območij želimo dolgoročno ohranjati podeželje 
kmetijsko. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 11.200 € 

Opis podprograma 

Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, podpori razvoju 
dopolnilnih dejavnosti ter podpori stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva). Na 
področju kmetijstva delujejo naslednja društva (Društvo žena in deklet na podeželju Ig, KD 
Krim, ČD Ig, Društvo lastnikov gozdov Krim, Mule, društvo za celostno bivanje) Ribiško 
društvo je po klasifikaciji vključeno v ribištvo. Na podlagi Pravilnika bo objavljen javni razpis 
za dodelitev sredstev za ukrep – zagotavljanje tehnične podpore, v katerem je opredeljeno 
sofinanciranje delovanja društev za izvajanje njihovih programov.  S tem želimo  spodbuditi 
razvoj podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest 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 se namenijo za razvoj in 
vzpodbudo podeželskega prebivalstva oz. njihove dejavnosti. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o kmetijstvu  

 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (program podaljšan še v naslednje 
leto) 

 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 sredini naslednjega leta se pripravlja uredba in pravilnik za programsko obdobje 2014-
2020. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. 
Na podlagi potrjenega Načrta izvedbenih projektov - bomo občine, katere sodelujejo v tem  
Lasu (občina Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in MOL) koristile že s potrjenimi projekti 
preostala sredstva iz celotnega programskega obdobja. 
Občina Ig je prijavila projekt Igrišče Brest, kateri bo realiziran v letu 2014 in s tem počrpala 
vsa sredstva Leader namenjena naši občini. S projekti LAS je cilj doseči večjo konkurenčnost 
našega podeželja, promocije Občine Ig ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju z 
ohranjanjem okolja. S podporo in sofinanciranjem društev ali zvez in drugih oblik združenj 
ter njihovo delovanje, izobraževanje kmetov se pričakuje hitrejši prenos informacij in znanj o 
kmetovanju in razvoju kmetovanja, promociji kmetijstva in podeželja ter organiziranje 
samopomoči med član društev.  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilji so uspešno delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva in aktivno 
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vključevanje v razvoj kmetijske dejavnosti v občini. Kazalci so število izvedenih aktivnosti in 
obiskanost le-teh ter vključenost teh društev v občinske prireditve. 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 zagotavljanje samooskrbe ter boljša informiranost prebivalstva, hkrati 
pa hitrejši prenos informacij  in znanj o kmetijstvu in pogojih za kmetovanje.  
 

1011000 KMETIJSTVO - DRUŠTVA 5.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za programe in delovanje društev na področju kmetijstva. Sredstva 
bodo društvom razdeljena na podlagi javnega razpisa, v dveh delih, v obdobju poročila bo 
nakazano pol sredstev, ostala polovica bo pred koncem leta. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V okviru sredstev, katera so namenjena društvom, ki delujejo na področju kmetijstva se 
namenjajo sredstva za njihovo delovanje v okviru programov, katere prijavijo, da jih bodo v 
posameznem letu realizirala. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so načrtovana na podlagi porabe v letu 2013. 
 

1011006 LEADER 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za projekte v okviru programa Leader so predvidena sredstva v višini 6.000,00 eur, za 
delovanje LAS-a in za projekte LAS.  V letu 2013 je Občina Ig v zadnji NIP 2013 prijavila 
projekt: Igrišče Brest, kateri bo realiziran v letu 2014. 
Sredstva bodo LAS-u nakazana na podlagi podpisane pogodbe in nato na podlagi  
posredovanega zahtevka za določeno obdobje. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Na podlagi NIP-a (načrta izvedbenih projektov ) Lokalne akcijske skupine se v letu 2014 
načrtuje le začetek in dokončanje projektov iz leta 2013 in  ter priprava pripadajoče 
dokumentacije.   
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Predvidena sredstva so skladna z dogovorom vseh petih občin, ki sodelujejo v Leader Lasu.  
 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 9.500 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali v okviru meja naše občine 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno izvajanje programa s katerim želimo doseči večjo 
odgovornost lastnikov živali, da bi čim manj lastniških hišnih ljubljenčkov postalo zapuščenih. 
To želimo doseči tudi z ozaveščanjem preko občinskega glasila Mostiščar. Cilj je zaščita živali, 
zdravja in dobrega počutja. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj v letu 2014 je izvajanje aktivnosti, katere so usmerjene v doseganje 
dolgoročnih ciljev. Kazalec uspeha bo tako zmanjšanje števila najdenih oz. zapuščenih živali, 
ter odkrivanje zapuščenih živali iz drugih občin ter preprečitev le-tega.  
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 9.500 € 

Opis 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, Dušan Hajdinjak in pogodbo 
nameravamo  podaljšati in skleniti tudi v letu 2014.   
   

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o zaščiti živali  

 Pravilnik o pogojih za zavetišča za male živali 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 v naši občini čim manj zapuščenih psov in mačk. Dolgoročni cilje je 
zagotavljanje pogojev za kvalitetno opravljanje nalog. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je, da bo v naši občini čim manj najdenih zapuščenih/domačih živali. Za kazalec 
uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov hišnih ljubljenčkov. 
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1011003 KMETIJSTVO - ZAPUŠČENE ŽIVALI 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna  skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti  živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito 
zapuščenih  živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi 
najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Stroški so predvideni za odlov, 
pregled, oskrbo oz. zdravljenje najdenih psov ali mačk. Višina sredstev je težko določljiva.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Občina na podlagi zakonskih obvez skrbi za oskrbo zapuščenih živali v azilu. 
 

1104 Gozdarstvo 18.953 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izhodišče je osvojeni obseg ki zajema: redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, 
odvodnjavanje, na obstoječih cestah, vzdrževanje brežin in intervencijski ukrepi. Dolgoročni 
cilj vzdrževanja gozdnih cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski 
položaj. 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog, kateri se bi pokazali tudi v 
odgovornem ravnanju lastnikov gozdnih površin pri uporabi gozdne infrastrukture. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj in kazalci so izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 18.953 € 

Opis 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 
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gozdnih cestah in vlakah, ki so primerno rekonstruirane. 
 

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) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je tekoče vzdrževanje gozdnih cest programu Zavoda za gozdove Slovenije KE 
Škofljica. Sredstva so določena v pogodbi z MKGP in Zavodom za gozdove Slovenije, ki  
opredeli najnižjo raven sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v javnem in zasebnem gozdu.  
 

1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 18.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig v okviru pripravljenega programa vzdrževanja gozdnih cest s strani ZGS KE 
Škofljica opredeli višino potrebnih finačnih sredstev. Gradnja oz. vzdrževanje gozdnih 
prometnic je pomembna pri vzdrževanju gozdne infrastrukture, ter pomemben dejavnik za 
varno spravilo lesa. Zavod za gozdove Slovenije, KE Škofljica pripravi predlog rekonstrukcij in 
novogradenj gozdnih cest na območju občine Ig v letu 2014 v višini  18.953 eur. Sredstva so 
bila  razdeljena na zasebne in državne gozdove s pogodbo, Občina Ig je dosedaj prejela vsa 
sredstva  vrnjena, po uvedbi novega davka na nepremičnine pa ta pristojbina ne bo več 
nakazana na račun Občine Ig. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izhodišče je plan izvedbe gozdnih cest za leto 2013 s strani ZGS 
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1105 Ribištvo 98 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za razvoj in ohranjanje ribištva v naši občini 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje nekaterih redkih vrst življa v ribnikih Doline Drage in 
vzpodbujanju mladih ribičev 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je aktivno delovanje ribiškega društva, usmerjeno k vzdrževanju ribnikov v Dolini 
Drage. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11059001 Program razvoja ribištva 

 

11059001 Program razvoja ribištva 98 € 

Opis podprograma 

Ohranjanje draškega krapa in vzdrževanje ribnikov v Dolini Drage 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o sladkovodnem ribištvu 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Ohranjanje in vzdrževanje življa v ribnikih v Dragi 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Ohranjanje in vzdrževanje življa v ribnikih v Dragi 

 

1011001 KMETIJSTVO - RIBIŠTVO 98 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za programe in delovanje društva s področju kmetijstva - ribištva je predvidenih 98,00 eur, 
sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. V naši občini deluje le eno društvo s 
področja ribištva, to je  RD Smuč. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.254.897 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške, letališke ter vodne 
infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju prometa in prometne infrastrukture. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.254.897 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za 
cestno razsvetljavo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje razvoja prometne infrastrukture in večje varnosti udeležencev 
v prometu. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

 



  

114 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 467.430 € 

Opis 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) 

 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). 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje celotnega javnega omrežja občinskih cest, ki bo 
zagotavljalo varno in zanesljivo dolgoročno uporabo vsem udeležencem v prometu 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 199.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški zajemajo kompletno letno vzdrževanje vseh občinskih cest, poti, štradonov in cestnih 
objektov. Predvidena je spodaj navedena stroškovna delitev po posameznih vrstah 
vzdrževalnih del v skladu z pravilnikom o vzdrževanju cest. Redno vzdrževanje izvaja, na 
podlagi pogodbe o opravljanju JGS, firma Jožko Kraljič d.o.o. pod nadzorom strokovne službe 
občine Ig. Izvajalec je izbran v postopku javnega razpisa za obdobje 5-tih let. 
 
Tekoče vzdrževanje občinskih cest: 
 
- pregledniška služba      720,00 eur    
- redno vzdrževanje prometnih površin    84.060,00 eur 
(makadam, asfalt) 
- redno vzdrževanje bankin     9.000,00 eur 
- redno vzdrževanje odvodnjavanja    9.000,00 eur 
- redno vzdrževanje brežin     4.680,00 eur 
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme 3.600,00 eur 
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- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev  3.600,00 eur 
- redno vzdrževanje obcestne vegetacije    10.800,00 eur 
(košnja,obrezovanje dreves in grmovja) 
- zagotavljanje preglednosti     3.600,00 eur 
- čiščenje cest in poti      6.840,00 eur 
- redno vzdrževanje cestnih objektov   36.000,00 eur 
- intervencijski ukrepi      6.700,00 eur 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

1213003 ZIMSKA SLUŽBA 268.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva v višini 200.000,00 EUR, ki zajemajo kompletno zimsko vzdrževanje 
vseh občinskih cest. Vsebujejo stroške pripravljalnih del, posipanja (pesek, sol), pluženja in 
odvoza snega. Višina sredstev je predvidena na podlagi izkušenj iz preteklih obdobij in 
predvidevanj. Zimsko vzdrževanje cest izvaja, na podlagi pogodbe o opravljanju JGS, firma 
Jožko Kraljič d.o.o. pod nadzorom strokovne službe občine Ig v skladu s pravilnikom o 
vzdrževanju cest. Izvajalec je izbran v postopku javnega razpisa za obdobje 5-tih let. 
 
Sredstva v višini 68.000,00 EUR so predvidena za zapadle obveznosti iz leta 2013. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 130.935 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - 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) 
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 Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig (Uradni list RS, št. 
122/2000). 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Investicijsko vzdrževanje in dograditev omrežja občinskih cest v skladu z zakonom o javnih 
cestah veljavnimi prostorskimi akti in predpisi o varstvu okolja. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Ureditev, rekonstrukcija, asfaltiranje občinskih javnih poti v skupni dolžini cca z ustrezno 
pripravo projektne dokumentacije. 

 

1213001 CESTE - NOVOGRADNJE 34.747 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so sredstva, ki so se zadržala ob vsakem plačilu situacij za gradnjo in 
rekonstrukcijo občinskih cest (PRENOVA GRADBENIK d.d.). 
 
Prav tako so se prenesla sredstva za izgradnjo pločnika Matena - Iška Loka (KPL d.d. - še ni 
končne situacije). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

1413000 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO 75.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V postopku izdelave PMP- jev lastniki zemljišča parc. št. 1856/16 k.o. Ig, kjer bi delno 
potekala dostopna cesta, ne podajo soglasja.  Predvideno dostopno cesto je potrebno 
prestaviti. Vsi na novo opredeljeni stroški so posledica nove lokacije za dostopno cesto. In 
sicer nova menjava zemljišča, dopolnitev PMP-jev, kjer se mora na novo vrisati nova trasa 
dostopne ceste. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Na podlagi novelacije PMP-ja z vrisom nove trase dostopne ceste se bo  izdelala PGD in PZI 
dokumentacija za cesto.  
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izdelava tega dokumenta je izdelava podrobnejših meril in pogojev za gradnjo znotraj 
območja IG 08-2/PP ter izgradnja dostopne ceste. 
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Izhodišče za porabo sredstev se izkazujejo po: 
- zagotavljanju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
komunalni ureditvi zemljišč predvideni za gradnjo z dostopno cesto 
- ureditev hidranta in jaška za vodovod. 
 

1413002 UREDITEV OKOLICE CENTRA IG brez P + R 20.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S projektantskim podjetjem smo podpisali pogodbo za novelacijo projekta saj smo pridobili 
dodatna zemljišča. Pridobili smo uporabno dovoljenje za "Kaščo" saj objekt stoji že od leta 
cca 1800. Zato bodo za kaščo izdelali samo projekt za izvedbo- da se objekt uredi v prostor, 
ki bo lahko uporaben. Okolica kašče se uredi v tržni prostor, park, otroško igrišče, kot je že 
bilo predstavljeno. 
 
Izdelan je bil investicijski program. Za celotno ureditev je že pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je povezan s proračunsko postavko 1413001 "parkiraj in pelji se" saj je pridobljeno 
gradbeno dovoljenje skupno. Navezava na NRP OB037-11-072 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izhodišče za porabljena sredstva se izkazujejo v izdelanem investicijskem programu 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 503.753 € 

Opis 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) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj urejanja cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v 
prometu 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je, da se zagotovi prometna varnost vseh udeležencev v prometu 

 

1213006 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za tekoče vzdrževanje zelenic, parkirišč, avtobusnih postajališč, 
ekoloških otokov in drugih javnih površin izven cestne infrastrukture. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1213010 MESTNI POTNIŠKI PROMET 174.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se namenijo za sofinanciranje mestnega potniškega prometa na podlagi 
pogodbe sklenjene med Občino Ig in Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet.  
 
Planirana so tudi sredstva za  talne označbe (avtobusna postajališča na cestišču). Prav tako 
se sredstva namenijo za električno energijo prikazovalnika prihodov oziroma odhodov 
mestnega in medkrajevnega avtobusa. 
 
V letu 2014 se bodo zgradila avtobusna postajališča (plato dolžine 7m, širine 2m) na Igu 
(Petrol 1x), Kot 2x (OB037 - 14 - 005). 
 
Sredstva v višini 200,00 EUR so predvidena za plačilo komunalnih storitev (voda, 
kanalizacija) za WC na končnem postajališču v Iški vasi. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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1313001 PROMETNA SIGNALIZACIJA 21.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402503 
Sredstva se namenijo za obnovo talnih označb v občini, in sicer avtobusna postajališča, 
prehodi za pešce, označbe "šola" ipd. 
Talne označbe na državnih cestah so v pristojnosti upravljalca državnih cest, Direkcije RS za 
ceste. 
Sredstva se namenijo za zamenjavo poškodovane oziroma odtujene vertikalne in 
horizontalne prometne signalizacije (ogledala, prometni znaki, ležeče ovire). 
 
402510 
Predvidijo se sredstva za servisiranje table - prikazovalnik hitrosti. 
 
420804 
Sredstva so namenjena za izdelavo elaborata prometne signalizacije v občini Ig (OB037 - 14 
- 003) 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva na proračunski postavki so predvidena na podlagi potreb, ki so pomembne za 
zagotavljanje večje varnosti v prometu. 

 

1413001 PARKIRAJ IN PELJI SE 287.423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S projektantskim podjetjem smo podpisali pogodbo za novelacijo projekta saj smo pridobili 
dodatna zemljišča. v mesecu juliju je bil objavljen razpis "parkiraj in pelji se" na katerega 
smo se prijavili z investicijsko namero po izgradnji 37 parkirnih mest v sklopu celovite 
ureditve centra naselja Ig. Parkirišče bo namenjen za uporabnike javnega potniškega 
prometa, ki bodo tu parkirali in se preusmerili na javni potniški promet 
Izdelan je bil investicijski program. Za celotno ureditev je že pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekt NRP OB037-11-072 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 
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13029004 Cestna razsvetljava 145.411 € 

Opis 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) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je redno in izredno vzdrževanje in novogradnja omrežja javne razsvetljave 

 

1313000 JAVNA RAZSVETLJAVA - vzdrževanje 99.410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

402503 
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju omrežja javne razsvetljave (popravilo svetilk, 
zamenjava dotrajanih oziroma poškodovanih drogov in svetilk). 
 
402200 
Na kontu električna energija so sredstva namenjena za porabljeno električno energijo 
omrežja javne razsvetljave.  
 
420804 
Namenijo se tudi sredstva za novelacijo katastra javne razsvetljave in digitalizacijo (OB037 - 
14 - 004). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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1313003 JAVNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE 46.001 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 
neseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer - odsek Strahomer, rekonstrukcija javne 
razsvetljave Vrbljene.  Po terminskem planu se gradnja zaključi v letu 2014. 
 
Sredstva na postavki novogradnje v višini 3.300,00 EUR se namenijo za izgradnjo javne 
razsveltjave na Igu - pločnik Mercator - rondo. 
 
Na postavki investicijski nadzor so planirana sredstva za nadzor nad gradnjo omrežja javne 
razsvetljave. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

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 o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. 

 

14 GOSPODARSTVO 31.611 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje zajema urejanje, nadzor, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, 
promocije občine, razvoj turizma in gostinstva v občini Ig. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Ig 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti1403 Promocija Slovenije, razvoj 
turizma in gostinstva 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 31.611 € 

Opis 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. Občina  
spodbuja aktivnosti na področju promocije območja, preko javnega razpisa izvajamo podporo 
prireditvam predvsem društvom za področje turizma. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Eden od strateških ciljev je izboljšanje prepoznavnosti občine, povečanje tur. potrošnje, dvig 
kakovosti ponudbe Dolgoročni cilji so predvsem povečanje turistične ponudbe v občini, 
povečati investicije v tur. infrastrukturo, povečati kakovost turistične ponudbe, izboljšati 
prepoznavnost občine, spodbujati akterje, predvsem pa vzpodbuditi tudi društva za dosego 
omenjenih ciljev. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev - podpreti turistične prireditve v občini, sofinancirati programe turističnih 
društev in spodbuditi nadaljnji razvoj turizma in gostinstva. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039001 Promocija občine 18.040 € 

Opis 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 (UL RS 2/04) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 
Poskušamo doseči večjo prepoznavnost občine in njenih prireditev. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo  

merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje programov in uspešna predstavitev 
turistične ponudbe občine. 



  

123 

 

 

1514008 IŽANSKI SEJEM 2.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ižanski sejem privabi vsako leto več obiskovalcev in se je v naši občini že močno uveljavil.  
Zadnja  leta se v sejemsko dogajanje vključuje tudi društvo s tekmovanjem kuharjev v jedeh 
na žlico, kar samo dogajanje še posebej popestri in da sejmu še neko dodano vrednost. 
Planirana sredstva so namenjena za različne promocijske aktivnosti, organizacijo in izvedbo 
prireditve. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 Izračun temelji glede na porabo v letu 2012. 
 

1514016 PROMOCIJA OBČINE 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za leto 2014 so predvsem namenjena za dodelavo in ponatis obstoječega 
reklamnega materiala, ki ga ima občina za svojo promocijo in je nujno potreben v kolikor 
želimo nadaljevati s predstavitvijo naše dediščine tudi zunaj naših okvirov.   
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 Sredstva so načrtovana na podlagi ocene. 
 

1514020 PUSTNI KARNEVAL 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pustni karneval na Igu se počasi uveljavlja tudi v širšem slovenskem prostoru. Karneval je za 
občino kar velik organizacijski in finančni projekt. 
Vsako leto se pojavlja več udeležencev, tako da presegamo že številko 1000. 
Sredstva so namenjena za razne promocijske aktivnosti,  pogostitev nastopajočih skupin, 
zavarovanje prireditve, nakup drobnega materiala, izdelavo elaborata o zapori ceste, 
povračilo stroškov nekaterim nastopajočim, zdravstveno dežurstvo, ozvočenje, zaporo ceste, 
nastop ansambla, za razne prevoze nastopajočih skupin, najem  WC kabin.  
  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 13.571 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev, turističnih 
prireditev, delovanje turističnih vodnikov, razvoj turistične infrastrukture, tekoče vzdrževanje 
turistične infrastrukture. S tem želimo spodbuditi tiste aktivnosti, ki prispevajo k večji 
prepoznavnosti občine. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izboljšanje prepoznavnosti občine, povečanje turistične potrošnje in 
kakovostne ponudbe. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so 
predvsem obiskovalci prireditev in turističnih znamenitosti. Predvsem pa moramo zagotoviti 
pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje in pa seveda čim več 
kvalitetnih prireditev podprtih preko javnega razpisa na nivoju društev, ki prispevajo k 
promociji turizma ali k oblikovanju nove turistične ponudbe. 
 

1514000 TURISTIČNA DRUŠTVA 9.646 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za sofinanciranje turističnih programov, ki jih društva prijavijo na javni 
razpis. Na podlagi javnega razpisa, Pravilnika o sofinanciranju letnih programov turistične 
dejavnosti v občini Ig in sklenjenih pogodb se razdelijo sredstva posameznim društvom. 
Sofinancira se programe, ki predstavljajo tudi promocijo občine in ne samo društva. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so ostale na nivoju leta 2013. 
 

1514004 VRBCA 220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pohod na četvero mejo zadnjo soboto v mesecu septembru je že tradicionalen. Organizacijo  
prevzame vsako leto ena od občin, ki med sebojno mejijo - Velike Lašče, Cerknica, Brezovica 
in Ig. Planirana sredstva pomenijo strošek  za organizacijo pohoda. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Kot izhodišče za izračun višine sredstev je postavljena realizacija v preteklih letih. 

 

1514005 TEKMOVANJE GRABLJIC IN KOSCEV 490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva pomenijo strošek sodelovanja naše občinske ekipe na medobčinskem 
tekmovanju koscev in grabljic-prevoz, pogostitev. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na realiziranih stroških iz prejšnjih let 

 

1514006 UČNA POT DRAGA 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na učni poti v Dragi so vsako leto  potrebna majhna vzdrževalna dela in pa plačila vodnikom 
na učni poti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije v prejšnjih letih. 

 

1514018 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V IŠKEM VINTGARJU 3.015 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 bo Občina nadaljevala s pobiranjem parkirnine pri vstopu v Iški vintgar.  Strošek 
predstavlja tekoče vzdrževanje  parkirnega prostora, delo redarjev, ki bodo pobirali 
parkirnino, ter  splošni material, ki je potreben za organizacija le-tega. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Predlogi stroškov temeljijo na podlagi ocene. 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 420.709 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in s tem povezano povečanje ozaveščenosti ljudi 
o okolju in bivanju v njem. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 420.709 € 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so:preprečevanje nadaljnjega onesnaženja vodnih virov zaradi neurejenega 
prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode v skladu s standardi 
EU,povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve 
zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode, cilj je tudi očiščenje 
gozdnih jam in breznov, kjer se nabirajo smeti.   
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
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15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.530 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabava 
oziroma najem posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč in gozdnih 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) 

 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) 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 3.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru koncesije dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejmemo od MKGP 
sredstva v predvideni višini 952,00 eur. Sredstva se porabijo skladno z Odlokom,  namensko 
za izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Ker je na območju Občina 
Ig še kar nekaj neočiščenih gozdnih jam in breznov, se bodo temi sredstvi pokrili stroški 
čiščenje gozdnih jam. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabljajo skladno z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Občini Ig. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1315000 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije (nakup vrečk in 
rokavic). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1315007 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI NA OBMOČJU MOL IN 

OSMIH PRIMESTNIH OBČIN 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt RCERO LJUBLJANA se izvaja kot skupni projekt občin Osrednje slovenske regije ter 
sledi razvojnim usmeritvam države s področja okoljske infrastrukture na področju ravnanja z 
odpadki in je zato uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007 do 2013, ki ga je sprejela Vlada RS. 

RCERO Ljubljana rešuje problem komunalnega ravnanja z odpadki v osrednji slovenski regiji 
in predstavlja celovito rešitev problematike ravnanja z odpadki ter sledi doslednemu 
izpolnjevanju EU direktiv. Poleg tega projekt RCERO zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, 
zlasti metana (CH4), omogoča pridobivanje sekundarnih energentov, zagotavlja varovanje 
vodnih virov in zagotavlja optimalno rabo razpoložljivih odlagalnih površin. 

Občina Ig, kot pristopnica k projektu RCERO, ima poseben status financiranja projekta in 
koriščenje njegovih kapacitet in sicer pod enakimi pogoji kot lastnice - Mestna občina 
Ljubljana, Občina Medvode, Občina Brezovica, Občina Dobrova- Polhov Gradec, Občina 
Škofljica, Občina Dol pri Ljubljani in Občina Horjul. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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1315008 ZBIRNI CENTER MATENA 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za plačilo upravnika oziroma sprejemnika v Zbirnem centru. Zbirni 
center je odprt vsako soboto (razen ob praznikih) od 9. do 12. ure. Sprejemnik centra v 
delovnem času usmerja uporabnike k pravilnemu ločevanju zbranih odpadkov.  
 
Namenijo se tudi sredstva za odvoz folije iz kmetijske dejavnosti, katerega mora plačati 
občina. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 410.179 € 

Opis 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, 64/2012 ) 

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Ur.list RS; št. 98/07, 63/09)  

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
občine Ig (Ur.list RS, št. 41/09, 24/2012)  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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, … 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in 
padavinske odpadne vode na območjih, kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje. 
 

1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 410.179 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v letu 2014 nadaljevala in končala z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju 
Iška Loka po potjeni novelaciji IP-ja. 
V letu 2014 je predvidena izgradnja kanalizacije v višini 278.276,31 eur (gradnja - 420401), 
3.603,68 eur (strokovni nadzor - 420801), 5.060,15 eur (arheološko spremljanje 420899). 
Sredstva se bodo zagotovila iz okoljske dajatve (112.880 eur), ostalo pa iz občinskega 
proračuna.  
Razlika so neporabljena sredstva v letu 2013, ki se prenašajo v leto 2014. 
Načrtovana so tudi sredstva za vzdrževanje ceste v Iški Loki, ki še niso asfaltirane in na 
kateri bo v letu 2014 potekla izgradnja oz. nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture. 
NRP OB037-11-026. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST724.073 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu 
Slovenije 

 Strategija prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS št. 35/2012) 

 Prostorski red občine Ig (Uradni list RS št. 35/2012, 77/2013) 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in aministracija 
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1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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

 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 8.471 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad 
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilje glavnega programa je kvalitetno izvajanje programa 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci so realizirane načrtovanih nalog v okviru dolgoročnih 
ciljev 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 5.530 € 

Opis 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 določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb 
/ZDOIONUS/ Ur.l. RS, št. 25/2008 

 Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot /ZENDMPE/Ur.l. RS, 
št. 52/2000, 37/2002 Odl.US: U-I-74/01-15, 87/2002-SPZ, 44/2003 Odl.US: U-I-230/00-40, 
47/2006-ZEN 

 Zakon o temeljni geodetski izmeri /ZTGI/Ur.l. SRS, št. 16/1974, 23/1976, 42/1986, SFRJ, 
št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 10/1991, 17I/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-
H 

 Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.), 58/2003-ZZK-
1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP 
(106/2010 popr.) 
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 Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ Ur.l. RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-
23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 
(14/2005 popr.), 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, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 
61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012 

 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: 
U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 
Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-
ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013 

 Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011 

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/Ur.l. SRS, 
št. 34/1984, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17I/1991-I-ZUDE, 
13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-
14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A 

 Stanovanjski zakon /SZ-1/Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 
Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 
Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 
87/2011, 40/2012-ZUJF 

 Zakon o stavbnih zemljiščih /ZSZ/, Ur.l. SRS, št. 18/1984 (32/1985 popr.), št. 33/1989, 
RS, št. 24/1992 Odl.US: U-I-105/91-18, 29/1995-ZPDF, 44/1997-ZSZ, 27/1998 Odl.US: U-I-
83/96, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 21/2007 Odl.US: U-I-218/05-7 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno in kvalitetno izvajanje zadanih nalog in ciljev 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje 

 

1016000 GEODETSKE EVIDENCE 5.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 
PISO - prostorski informacijski sistem občin (omogoča učinkovit vpogled v državne in 
občinske prostorske evidence).  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2013. 
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16029003 Prostorsko načrtovanje 2.941 € 

Opis 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, 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 dediščini 

 Uredba o  Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št.: 112/2008)  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Izboljšanje komunalne opremljenosti na podlagi izvedenih investicij. Glavni izvedbeni cilj bo 
implementacija nove prostorske zakonodaje na občinskem nivoju: 

-       Sprejem prostorske dokumentacije 

,-       na podlagi sprejete prostorske zakonodaje izdelava izvedbenih aktov, 
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-       priprava strokovnih podlag, 

-       vzdrževanje in novelacije prostorske baze podatkov, 

-       evidenca nepozidanih stavbnih zemljišč, 

 

1416000 STRATEGIJA IN PROSTORSKI RED OBČINE IG 200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprejeti Strategiji prostorskega razvoja občine Ig in Prostorskega reda  bo potrebno 
izdelati Občinske podrobne prostorske načrte (v nadaljevanju OPPN ali PMP). Za izdelavo 
OPPN-ja ali PMP-ja morajo podati pobudo lastniki zemljišč. Stroške izdelave dokumenta 
krijejo lastniki zemljišč. Občina vodi zakonsko določen postopek, ki se prične s Sklepom o 
pripravi dokumenta,  vodi postopek, da je dokument pravno formalno pravilno izdelan in 
obravnavan. Ko je sprejet na občinskem svetu pa se objavi Odlok v Uradnem listu RS.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1416002 PROSTORSKA BAZA PODATKOV 2.741 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prostorsko bazo podatkov je treba letno novelirati za potrebe prostorskih evidenc.  
Za potrebe novega davka na nepremičnine (DZN) je treba novelirati in na novo v skladu s 
predhodnim pravilnikom pripraviti nove baze podatkov.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

1603 Komunalna dejavnost 671.777 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 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 cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno in kvalitetno izvajanje programa s katerim želimo vzdrževati red 
na pokopališčih in v pripadajočih objektih. S tem želimo vzdrževati kulturo obnašanja 



  

135 

 

najemnikov in obiskovalcev na teh prostorih. Hkrati želimo ohranjati in vzdrževati oskrbo 
sistema z vodo. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001  Oskrba z vodo, 

1603902  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 

16039003  Objekti za rekreacijo,1 

6039004  Praznično urejanje naselij, 

16039005  Druge komunalne dejavnosti 

 

16039001 Oskrba z vodo 470.907 € 

Opis 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. 67/02,110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 
57/2008, 57/2012) 

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

 Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS, št. 88/2012) 

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011, 88/2012 ) - 
člen 9. in 10 

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

 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (UR.list RS, št. 117/05, 9/08, 65/12, 93/13) 
 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 45.559 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vodovod Ig (NRP OB037-13- 
V letu 2014 se zagotovi sredstva za obnovo vodovoda po Cesti na Kurešček od hidropostaje 
Ptičji gaj do novega vrtca ter strokovni nadzor. 
Prenašajo se tudi neporabljena sredstva iz leta 2013 zaradi zamenjave črpalke v obstoječi 
hidropostaji Ptičji gaj zaradi zagotavljanja ustreznih tlačnih razmer in požarne varnosti po 
Cesti na Kurešček. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1216007 VODOVOD ZAPOTOK 18.260 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

HP Golec (NRP OB037-11-068) 
V leto 2014 se prenašajo sredstva po že sklenjenih pogodbah za izvedbo, saj še niso 
predložene končne situacije. 
 
Filtracija pitne vode Golo Zapotok (NRP OB037-12-003) 
V leto 2014 se prenašajo sredstva po že sklenjenih pogodbah za izvedbo, saj še niso 
predložene končne situacije. 
Prenašajo se tudi sredstva za geodetske meritve zemljišča na katerem stoji klorna in filtrirna 
naprava. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1216017 VODOVOD VRBLJENE - STRAHOMER 405.405 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen investicije je sanacija vodovoda v naseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer – 
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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) 
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 
neseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer - odsek Strahomer, rekonstrukcija javne 
razsvetljave Vrbljene.  Po terminskem planu, v skladu z investicijsko dokumentacijo je 
zaključek gradnje predviden jeseni 2014. Celotni investicijski stroški z ddv so 587.667,54 eur.  
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB037-13-009 - SANACIJA VODOVODA BREST,MATENA,TOMIŠELJ IN 
REKONSTRUKCIJA JR VRBLJENE    
 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1216018 VODOVOD MATENA - IŠKA LOKA 1.683 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 se je zaključila obnova vodovoda Matena - Iška Loka. V leto 2014 se prenašajo 
neporabljena sredstva po pogodbah (vodovod). 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekta vodovod Matena-Iška Loka (proračunska postavka 1216018) in kanalizacija Matena-
Iška Loka (proračunska postavka 1215010) sta povezana. NRP OB037-11-026 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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16039003 Objekti za rekreacijo 192.870 € 

Opis podprograma 

 

V okviru podprograma se sredstva zagotovijo za izgradnjo igrišča v Brestu. 

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 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Zagotoviti varen prostor za rekreacijo in igro (kazalec: število varnih igrišč in koristnikov 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

/ 

 

1116000 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Brest 100.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je za igrišče Brest pridobila gradbeno dovoljenje. Izgradnja igrišča bo potekala v 
prvi polovici leta 2014.  
Za igrišče je bila v letu 2010 in 2011 izdelana projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje 
je bilo izdano septembra 2012. 
V letu 2012 so bila sredstva za igrišče Brest porabljena v višini 2.973,40 eur, v letih 2010 in 
2011  pa sredstva v višini 10.958,88 eur. 
Občina se je s projektom prijavila za sredstva programa LEADER LAS. 
V letu 2014 se za novogradnjo vrtca nameni 100.469,67 eur. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1116002 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Golo 92.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poleg POŠ Golo je potrebno zagotoviti prostor za zunanje igrišče, za kar se v proračun za leto 
2014 zagotovi sredstva. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 8.000 € 

Opis 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) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je izobešanje zastav ob posebnih priložnostih in praznikih ter 
vsakoletno novoletno okraševanje po občini Ig 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu 

 

1316000 NOVOLETNA OSVETLITEV 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402200Sredstva se namenijo za porabo električne energije za novoletno osvetlitev. 

402503Sredstva se namenijo za izvedbo novoletne praznične osvetlitve. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva na postavki so predvidena na podlagi porabe v prejšnjih letih 

 

1316004 IZOBEŠANJE ZASTAV 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih oziroma ob 
posebnih priložnostih. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva se predvidijo na podlagi porabe prejšnjih let 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.500 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 
stanovanjskem področju. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno in kvalitetno izvajanje glavnega programa 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 9.500 € 

Opis 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, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 91/2013) 

 Stanovanjski zakon (Ur.list RS, št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: 
P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-
128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 
40/2012-ZUJF 

 Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad (Ur.list RS, št. 11/2004,18/2007 
Skl.US: U-I-70/04-18, 60/2009 ) 

 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, 
99/2008, 62/2010-ZUPJS) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za strokovno in kvalitetno izvajanje podprograma 



  

141 

 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vse potrebne pogoje za realizacijo podprograma 

 

1016006 STANOVANJA 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig je lastnica neprofitnih stanovanj za katere plačuje stroške upravljanja stanovanj in 
zavarovanje upravniku podjetju Aktiva upravljanje d.o.o. Nosilci stanovanjske pravice 
plačujejo mesečno najemnino  mesečno upravniku, ki ta sredstva prenakazuje občini.  
Na podlagi 119. člena Stvarnopravnega zakonika in Pravilnika o merilih za določitev prispevka 
v rezervni sklad morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov 
rednega upravljanja. Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov. 
Sredstva vodi upravnik ločeno na posebnem računu in jih je možno uporabiti le za poravnavo 
stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil. 
Izvršba na sredstva rezervnega sklada je dopustna samo iz teh razlogov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva za stroške upravljanja stanovanj so planirana v skladu z realizacijo v letu 2011. 
Načrtovana so tudi sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje - zamenjava oken 
na enem stanovanju 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna 34.325 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za urejanje zemljišč v lasti občine in nakup novih  zemljišč. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v letu 2014 so izvajanje načrtovanih nalog v okviru dolgoročnih ciljev. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč 34.325 € 

Opis 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.102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 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, 
126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 
20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012 

 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 izmeri 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 
109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zemljiško knjižna ureditev občinskih zemljišč 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Izvedba načrtovanih geodetskih odmer in zemljiškoknjižna ureditev 

 

1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi 

stroški urejanja zemljišč 34.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za urejanje občinskih zemljišč - geodetske odmere in notarske 
storitve. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so predvidena na podlagi realizacije za leto 2013. 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 33.250 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje zajema preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na 
področju zdravstva 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 

/ 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 33.250 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izvajanje nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva ter mrliško 
ogledne službe 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo17079002 Mrliško ogledna služba 

 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 22.100 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Cilji podprograma in kazalci so:-zagotoviti  nujno zdravstveno pomoč posameznikom, med 
drugim tudi osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnim (kazalec: število zavarovancev). 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu 

 

1117002 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 22.100 € 

Obrazložitev 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 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 pristojen Center za 
socialno delo na podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije 
občina stalnega  prebivališča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije  in predvidevanj o povečanju brezposelnosti 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 11.150 € 

Opis 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  
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 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Enako dolgoročnemu cilju 

 

1117003 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 11.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za mrliško ogledno službo so planirana na povprečno realizacijo v zadnjih letih. V 
kolikor je potrebna obdukcija pokojnika, sredstva mrliško ogledne službe narastejo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 260.730 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje zajema programe športa in kultura v Občini Ig, na podlagi podanih predlogov 
športnih in kulturnih društvih. Sredstva se razdelijo na podlagi javnih razpisov. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Letni program športa, Nacionalni program športa in letni program kulture v Občini Ig skupaj 
z Zakonom o varstvu kulturne dediščine predstavljajo osnovno podlago za načrtovanje športa 
in kulture v naši občini.  
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ustvariti pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih in športnih društev, da se bo kvaliteta 
športa in kulture v Občini Ig dvignila. Nekatera športna in kulturna društva že uspešno 
promovirajo občino tudi izven meja občine in tudi Slovenije. Z ustvarjanjem pravih pogojev in 
tudi s pridobivanjem privatnih sredstev v te panoge lahko poskrbimo za usklajen razvoj 
športa in kulture v občini. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine1803  Programi v kulturi1805  Šport in  prostočasne 
dejavnosti 

 

1803 Programi v kulturi 172.033 € 

Opis 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 cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa kulture je dvigniti nivo kulture in medsebojno sodelovanje med 
društvi v naši občini ter zmanjšati število prireditev, v primeru premajhnega obiska. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je kulturno ozaveščanje občanov in tudi ostalih obiskovalcev, ter povečevanje 
število udeležencev posamezne kulturne prireditve tudi z boljšo in dobro načrtovano 
promocijo. Zastavljeni cilj bo dosežen tudi z obveznim pobiranjem vstopnin na prireditvah. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039003  Ljubiteljska kultura18039004 Mediji in avdiovizualna sredstva 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 103.016 € 

Opis 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 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.  
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 Zakon o knjižničarstvu  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.  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

-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). 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni načrt je zagotovitev pogojev za delovanje knjižnice ter sredstev za dodaten 
nakup knjižničnega gradiva. 
 

1118002 DEJAVNOST KNJIŽNICE 103.016 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna knjižnica Ljubljana, Območna enota Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Ig za 
območje Občine Ig izvaja svojo dejavnost v enoti na Igu na podlagi pogodbe. Knjižnica svoje 
storitve nudi prebivalcem občine Ig v skladu s knjižničnimi standardi  in merili za delovanje. 
Knjižnica urnik izposoje prilagaja potrebam in zahtevam prebivalcev občine in na podlagi 
Uredbe  o osnovnih storitvah knjižnic. Občina poravna stroške enote knjižnice za posamezno 
proračunsko leto na podlagi finančnega načrta, ki ga pripravi Knjižnica. Z Mestno knjižnico 
Ljubljana  bo po sprejetju proračuna podpisana pogodba. Sofinanciranje poteka mesečno na 
podlagi zahtevkov. Knjižnica obratuje 4 dni v tednu. Z novimi, večjimi prostori je 
zagotovljena večja odprtost knjižnice, večja dostopnost in s tem večja obiskanost knjižnice. 
Knjižnica ima 3 zaposlene, ki opravljajo neposredno delo z uporabniki (izposoja knjižničnega 
gradiva,  posredovanje informacij, svetovanje, bibliopedagoško delo, prireditve, vodeni ogledi 
knjižnice) in posredno delo z uporabniki, ki omogoča knjižničarjem neposredno delo z 
uporabniki knjižničnih storitev (raziskave knjižnega trga, nabava knjižničnega gradiva, 
strokovna in tehnična obdelava gradiva, urejanje knjižnične zbirke po UDK sistemu,  izločanje 
knjižničnega gradiva, medknjižnična izposoja, zbiranje in obdelovanje domoznanskega 
gradiva, vodenje evidenc,….) Občina Ig je s pridobitvijo 323 m2 prostora  zagotovila 
prostorske pogoje za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. V knjižnici sta ločena oddelka 
za otroke in mladino ter odrasle. Knjižnica ima računalniški kotiček, oddelek za multimedijsko 
gradivo in čitalnico ter prostor za pravljične ure in druge prireditve.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 16.547 € 

Opis podprograma 

Kulturno ljubiteljstvo ima tako v slovenskem merilu kot tudi na lokalnem nivoju specifično 
tradicijo. Tudi v Občini Ig imajo društva 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. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 16.547 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig skladno s Pravilnikom o financiranju ljubiteljske kulturne dejavnosti (Mostiščar 
04/2012) zagotavlja sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti in za delovanje 
Sklada za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti Ljubljana okolica. Sredstva bodo dodeljena 
na podlagi razpisa in pogodb z društvi. Posameznim programom oz. dejavnostim se v okviru 
ljubiteljske kulturne dejavnosti nameni sredstva  v skladu z Letnim programom kulture.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Letni program kulture Občine Ig. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 48.801 € 

Opis 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  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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) 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je kvalitetno opravljanje nalog v okviru dolgoročnih ciljev 

 

1118004 LOKALNI ČASOPIS IN RADIO 48.801 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig izdaja občinsko glasilo Mostiščar. Na leto izide 9 številk. Trenutno je naročnikov na 
Mostiščar 26. Prihodek predstavljajo oglasi in zahvale. Sredstva se za leto 2014 nameni za 
stroške objav in oglaševalskih storitev na radiu.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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18039005 Drugi programi v kulturi 3.669 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema  vzdrževanje dvoran. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je:- zagotoviti prostorske pogoje za družbene dejavnosti v 
posameznih delih občine - zagotoviti možnost udejstvovanja v društvih - zagotoviti kvalitetno 
preživljanje prostega časa 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti čimboljše in enakopravne pogoje za delovanje društev v občini. 

 

1118007 DVORANA GOLO 3.669 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za dvorano na Golem se nameni sredstva za stroške električne energije in ogrevanja ter 
čiščenja po podjemni pogodbi. Občina bo tako kot na odhodkovni strani, vnesla znesek tudi 
na prihodkovni strani. Občina je sprejela cenik za koriščenje dvorane. Uporabniki za najem 
plačujejo najemnino, s katero se krije stroške.   
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 88.697 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov športa. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je vzpodbujati razvoj športa še posebno pri vzpodbujanju športa z mladimi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je ustvariti pogoje za izvajanje aktivnosti s področja programov športa. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

 

18059001 Programi športa 88.697 € 

Opis 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 več kot 10 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. 

 

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  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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) 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo športnih programov ter spodbujati 
športne aktivnosti ter s tem posledično  tudi zdrav način življenja 

 



  

152 

 

1118005 ŠPORT IN REKREACIJA - DVORANA 20.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod programe športa so uvrščena sredstva za upravljanje športne dvorane in sicer za razliko, 
ki je šola ne dobi z dohodkom od najemnin. Dvorana je v popoldanskem času skoraj polno 
zasedena, predvsem s koristniki, ki so vključeni v Letni program športa Občine Ig. Ključ 
delitve stroškov za dvorano: 53 % za šolski del od 7.30 - 16.30 in 47 % za  popoldanski del 
po 16.30. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1118006 ŠPORT IN REKREACIJA - RAZPISI 68.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi letnega programa športa Občine Ig in javnega razpisa bodo izbrani izvajalci 
programov športa v Občini Ig za leto 2014. Z njimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju 
športnih programov v Občini Ig.  Sredstva so dodeljena na podlagi javnega razpisa. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Letni program športa v Občini Ig. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.824.401 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za financiranje programov s področja predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. osnovnega glasbenega 
izobraževanj 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih, materialnih pogojev za izvajanje vzgojno 
izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim 

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.420.197 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za varovanje in vzgojo predšolskih otrok. 
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti pogoje za varovanje in predšolsko vzgojo otrok. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

 

19029001 Vrtci 1.420.197 € 

Opis 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. 

 

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. 
 



  

154 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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).   
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje 
predšolske vzgoje. 
 

1119000 VRTEC IG - eko. cena 1.248.364 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Ig, je dolžan pripraviti, po metodologiji Ministrstva 
za šolstvo in šport,  predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu), ki jo 
ustanovitelj nato potrdi.  Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti 
zastopniki otroka in občina. Občina krije del cene programa za: - otroke, katerih starši imajo 
na njenem območju stalno prebivališče;- otroke, ki imajo na njenem območju stalno 
prebivališče skupaj z enim od staršev;- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na 
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Po 
Pravilniku o plačilih staršev za program vrtca starši lahko oddajo vloge za znižano plačilo za 
program vrtca, Center za socialno delo pa jim izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred.  V 
povprečju starši na slovenski ravni plačujejo 30 % cene programa, v Občini Ig nekaj nad 30 
%, razliko pa na podlagi izstavljenih računov vrtcev, zagotavlja občina. Za otroke vključene v 
vrtec, ki imajo z enim od staršev stalno prebivališče v Občini Ig plačuje občina razliko med 
ceno programa vrtca in plačilom staršev. V Vrtec Ig je trenutno vključenih 381 otrok. 
Ekonomska cena je že od leta 2008 enaka potrjeni ceni in se ni povečala. Občina je še vedno 
dolžna doplačevati razliko med dejanskim številom vključenih otrok in najvišjim možnim 
normativom. Pod to postavko je potrebno upoštevati tudi sredstva, ki jih ustanovitelj 
zagotavlja za nadomeščanje odsotnih  in ostalih delavcev zaradi bolezni do 30 dni. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Povprečno starši plačujejo 34 % cene programa, razliko do ekonomske cene pa plačuje 
občina.  
 

1119006 DRUGI VRTCI - eko. cena 150.613 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig plačuje razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev tudi za otroke, ki so 
vključeni v vrtce izven Občine Ig. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1119007 VRTEC IG - DODATNI PROGRAM 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Vrtec Ig je vključenih 9 otrok s posebnimi potrebami, za katere je Vrtec Ig od ZRSŠ prejel 
odločbe o usmeritvi.  
Otrokom z odločbo nudi dodatno pomoč svetovalna delavka, ki je redno zaposlena. 
2 otrokoma nudi DSP specialna rehab. pedagoginja Zavoda Cirius Kamnik, enemu otroku pa 
surdopedagoginja Zavoda za gluhe in naglušne iz Ljubljane.  
Do sedaj je bila ta pomoč brezplačna, s spremembo zakonodaje pa bo v bodoče ta pomoč 
plačljiva. MZŠŠ še ni izdelalo metodologije za ovrednotenje, zato predvidevamo kritje 13 % 
mesečnega dohodka pedagoga. 
 
V okviru dodatnega programa se sofinancira 3 dnevne mini počitnice za 160 otrok v starosti 
4-6 let. V občinskem proračunu se zagotovi 35 eur na otroka oz. 5.600 eur. Iz tega zneska se 
pokrije delo spremljevalcev nad delovno obveznostjo.  
 
V okviru dodatnega programa se sofinancira  5 dnevni program letovanja za cca 60 otrok, ki 
so v vrtcu zadnje leto pred všolanjem.  V občinskem proračunu se zagotovi 40 eur na otroka 
oz. 2400 eur. Iz tega zneska se krije delo spremljevalcev nad redno delo obveznostjo. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1119008 VRTEC IG - INVESTICIJE 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicije se za leto 2014 nameni sredstva za fotokopirni stroj v enoti Hribček. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 
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1119019 STARI VRTEC 1.420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za stari vrtec se predvidi sredstva v višini 1.420 eur za materialne stroške. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 368.404 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za financiranje osnovne šole 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je omogočiti učencem, da pridobijo temeljno znanje in pridobijo čimboljšo 
izobrazbo 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Omogočiti učencem čimboljše pogoje za vzgojnoizobraževalno delo 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstva 

 

19039001 Osnovno šolstvo 368.404 € 

Opis 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 
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-         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) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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) 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog v okviru podprograma 

 

1119001 OŠ IG - ZAGOTOVLJENI PROGRAM 142.005 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru zagotovljenega programa se za blago in storitve nameni za: 
- za splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, in komunalne storitve, 
- stroški za preglede objekta (obvezni pregledi sanitarne inšpekcije) 
- material za popravila zgradb in opreme 
- zakonsko obvezni servisi  zgradb, inštalacij in vgrajene opreme. 
 
Ključ delitve stroškov po uporabnikih 
Vsi stroški, ki so vezani na vse šolske ustanove in športno dvorano: 84 % šola in 16 % 
dvorana. 
Vsi stroški, ki so vezani samo na dvorano: 53 % šola in 47 % dvorana. 
 
OŠ Ig skuša pri porabi kurilnega olja biti čimbolj varčna, zato načrtuje za leto 2014 nekaj 
nižjo porabo. Stroški elektrike bodo nekoliko višji, za porabo vode pa nekoliko nižji glede na 
leto 2013. 
 
Zaradi podražitve odvoza smeti se načrtuje večji znesek za odvoz, znižujejo pa se stroški za 
zdravniške preglede.  
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Sredstva na postavki material za popravila so načrtovana v enaki višini, več pa se predvidi za 
obvezne servise, saj se zaradi zakonodaje strošek povečuje.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1119004 PREVOZI OTROK 87.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2011 je bil izveden javni razpis za šolske prevoze. Za prevoze šoloobveznih otrok je 
Občina Ig sklenila 4-letni okvirni sporazum z BUS, Medkrajevni potniški promet, d.o.o., 
Celovška 160, Ljubljana (ponovno LPP). Na letni ravni se po novem okvirnem sporazumu 
prihrani, ker BUS d.o.o. poleg šolskih prevozov v Občini Ig izvaja tudi primestne prevoze. 
Učenci, ki se vozijo v šolo zaradi ogroženosti zaradi medveda so iz vasi Visoko, Selnik, 
Rogatec, Zapotok.  Stroške prevozov na nevarnih poteh refundira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, za kar ima Občina Ig z 
Ministrstvom sklenjeno ustrezno pogodbo.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1119010 OŠ IG - DODATNI PROGRAM 87.819 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka dodatni program vključuje plače in zakonsko predpisane prispevke in dajatve. S te 
postavke se sofinancira:-0,20 delovnega mesta kuharica na PŠ Golo-0,86 delovnega mesta 
učitelja za varstvo vozačev Nalogo varstva vozačev opravlja večje število učiteljev, katerih 
obveznost je načrtovana v obsegu vzgojno izobraževalnega dela. Občina v celoti zagotavlja 
sredstva za: -1 DM učitelja podaljšanega bivanja na PŠ Iška vas-1 DM voznika šolskega 
kombija. 
S te postavke se financira poraba goriva za šolski kombi in delovno vozilo, stroški registracij, 
zavarovanj, servisov in popravil vozil.  
Kombi in službeni avto sta že starejša, kar pomeni več popravil in vzdrževanja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 41.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicije v OŠ Ig se zagotovi: 
-namestitev senčil na okna učilnic 3,7,13 
-zamenjava talnih oblog v učilnicah 16,17, 18 
-zamenjava pohištva v učilnici na razredni stopnji 
-menjava oken POŠ Iška vas 
-oprema računalniške učilnice na POŠ Golo 
-asfaltiranje okolice šole POŠ Tomišelj ter zamenjava robnikov 
-nadstrešnica za zabojnike 
-menjava okenskih polic 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1119012 OŠ IG - TEKOČE VZDRŽEVANJE 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se zagotovi financiranje nujnih popravil in vzdrževanje opreme.  
  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1906 Pomoči šolajočim 35.800 € 

Opis glavnega programa 

Program zagotavlja sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zmanjšati razlike med učenci in dijaki. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 35.800 € 

Opis 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. 77/12) 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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).   
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu 

 

1119002 SOCIALNE POMOČI OSNOVNO ŠOLCEM 35.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 so predvidene denarne pomoči za regresirano prehrano učencev, letovanj, 
šolskih potrebščin. Pomoč se izvede na podlagi odločb Centra za socialno delo oz. zahtevka 
Zveze prijateljev mladine za letovanja. Stroške prevozov otrok s posebnimi potrebami je 
Občina Ig dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o osnovni šoli in Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se zagotovijo v skladu s Pravilnikom o 
povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami.   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

20 SOCIALNO VARSTVO 365.328 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje socialnega varstva temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti, ter na načelih enake 
dostopnosti in proste izbire. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšanje kvalitete življenja. 
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

2002 Varstvo otrok in družine 1.773 € 

Opis glavnega programa 

V programu so predvidena sredstva za druge programe pomoči družini in sicer v obliki darila 
ob rojstvu otroka. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

/ 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

/ 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družin 

 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 1.773 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zajeta sredstva za darilo ob rojstvu otroka. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

/ 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

/ 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

/ 

 

1120000 DARILO OB ROJSTVU OTROK 1.773 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsakemu novorojencu v Občini Ig je ob rojstvu podarjena knjiga, zato se pod proračunsko 
postavko 1120000 Darilo ob rojstvu otroka predvidi sredstva za knjige. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 363.555 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za izvajanje programov Centra za socialno delo, sredstva za 
socialno varstvo invalidov, starih, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izboljšati kvaliteto življenja ogroženim skupinam občanov 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

/ 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
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20049001 Centri za socialno delo 71.606 € 

Opis 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 %.  
 

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). 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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). 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti čimbolj kakovostne storitve  in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti 
življenja. 
 

1120001 CENTER ZA SOCIALNO DELO 71.606 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Storitev pomoč na domu, ki jo je Občina dolžna zagotavljati s svojo strokovno službo (Center 
za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik) je za uporabnike Občine Ig brezplačna, Občina Ig jo 
subvencionira 100 %. Storitev pomoč na domu se bo v letu 2014 izvajala z dvema 
delavkama. Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem 
stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in 
gospodinjstvom. S Centrom za socialno delo bo po sprejetju proračuna Občine Ig za leto 
2014 sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje poteka mesečno na podlagi 
predloženih zahtevkov.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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20049002 Socialno varstvo invalidov 166.312 € 

Opis 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).  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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) 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

/ 

 

1120002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 144.253 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih. V primeru 
smrti oskrbovanca, Občina Ig prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima. 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 22.059 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravico do izbire družinskega pomočnika imata dve invalidni osebi.  Pravice družinskega 
pomočnika se financirajo s sredstvi invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s 
sredstvi v višini prispevka zavezancev. Kadar sredstva ne zadostujejo za financiranje pravic 
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družinskega pomočnika, razliko doplača občina. Če je invalidna oseba lastnica nepremičnine, 
se ji v odločbi o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika prepove odtujiti in 
obremeniti nepremičnino, katere lastnica je v korist občine, ki financira pravice družinskega 
pomočnika. Občina Ig zaenkrat zagotavlja sredstva za dva družinska pomočnika. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

20049003 Socialno varstvo starih 110.637 € 

Opis 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); 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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) 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

/ 

 

1120003 SOCIALNO VARSTVO STARIH 104.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele. V primeru smrti 
oskrbovanca Občina Ig prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima. 
 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

1120011 MEDGENERACIJSKI CENTER 6.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prostore nekdanje knjižnice so namenjeni medgeneracijskemu centru. Prostore  uporabljajo: 
Društvo upokojencev Ig, Društvo Fran Govekar Ig, Društvo deklet in žena na podeželju Ig, 
Šahovski klub Ig, Turistično društvo Bober, Čebelarsko društvo Ig, Planinsko društvo Krim, 
Športno društvo KBM, Društvo za cistično fibrozo.  Sredstva so namenjena za  materialne 
stroške (ogrevanje, elektriko, vodo) in drug splošni material in storitve.    
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 15.000 € 

Opis podprograma 

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni 
pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno 
izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih 
možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti. 
 
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. 
Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko upravičenec z vlogo za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev zaprosi na Centru za socialno delo za subvencioniranje 
tržne najemnine. Subvencijo zagotavlja občina. 
 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.  3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 
122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012) 

 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 
/ReNPSV13–20/Ur.l. RS, št. 39/2013 

 Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig (Ur. l. RS št. 77/12)  

 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) 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

- 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). 
- subvencioniranje najemnine (kazalec: število upravičencev) 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva in izvajati pomoč materialno ogroženim 

 

1020000 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko upravičenci vložijo vlogo 
na Center za socialno delo za subvencioniranje najemnine. Center za socialno delo, glede na 
finančno stanje in premoženje vlagatelja  ugotavlja upravičenost do subvencije. Subvencijo 
plača občina iz proračuna. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1120004 SOCIALNO VARSTVO ODRASLIH 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovi za denarno socialno pomoč materialno ogroženim.  
V letu 2012 je bil sprejet nov Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig (Ur.l.RS 
št. 77/2012), ki ga je bilo potrebno uskladiti z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev in Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Po novem pravilniku občani lahko 
vlagajo vloge na Centru za socialno delo Ljubljana Vič. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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1120010 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se v proračunu za leto 2014 nameni za materialno ogrožene. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 69.452 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 
proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za 
zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja 
proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zadolževanje se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, zato 
dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja na nivoju občine ni. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna s ciljem 
doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolg 

 

2201 Servisiranje javnega dolga 69.452 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz 
naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z 
občinskim dolgom. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je pravočasno zagotoviti zanesljive ter cenovno najugodnejše vire financiranja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Zagotovitev sredstev za izvrševanje proračuna v zakonsko določenih rokih. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanj 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 69.452 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zajete obresti za najete kredite. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno izvajanje proračuna. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti sredstva za pokrivanje eventualnih stroškov. 

 

1622000 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 69.452 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V veljavnem proračunu Občine Ig za leto 2014 občina ne načrtuje nove zadolžitve. V letu 
2013 smo namreč najvišji dovoljeni obseg počrpali. Na razpolago je ostalo le še 11.372 eur 
razpoložljivih sredstev za odplačilo glavnice in obresti skupaj na letni ravni. Prva možna 
zadolžitev pride v poštev šele konec leta 2017, ko bomo odplačali kredit najet pri HYPO APLE 
ADRIA BANK,d.d. 
 
Zato smo načrtovali le odplačilo glavnice- konto 550101 po treh obstoječih kreditih v višini 
331.138,04 eur in sicer: 

 Hypo Alpe Adria Bank, d.d. (nakup zemljišča okolica Centra Ig)   65.714,28 eur    

 SID BANKA,d.d. (gradnja vrtca Ig) 170.300,16 eur 

 Hypo Alpe Adria Bank, d.d. (gradnja vrtca Ig) 95.123,60 eur 
 
Na kontu 403101 pa so načrtovane pripadajoče obresti in sicer: 
 

 Hypo Alpe Adria Bank, d.d. (nakup zemljišča okolica Centra Ig)-mesečno plačilo   

 SID BANKA,d.d. (gradnja vrtca Ig)-mesečno plačilo 

 Hypo Alpe Adria Bank, d.d. (gradnja vrtca Ig)-kvartalno plačilo 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 51.083 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine 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 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 

/ 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je hitro, učinkovito in kvalitetno izvajanje nalog v primeru nesreč. 
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 30.834 € 

Opis glavnega programa 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj je, da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter prebivalstvo obveščala o morebitnih nevarnostih. Kriterij so sprejeti zaščitni 
ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je izdelan in ažuriran načrt zaščite in reševanja ter organiziranje usposabljanja 
sil za Civilno zaščito in gasilstvo. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 

 

23029001 Rezerva občine 28.964 € 

Opis 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,  

 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava 
naravne nesreče na območju občine Ig, skladno z Zakonom o javnih financah. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Zagotoviti sredstva za pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. 

 

1023002 PRORAČUNSKA REZERVA 28.964 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s 49. členom ZJF  se sredstva namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot 
so potres, poplave, zemeljski plaz, visok sneg, suša, pozeba in drugih nesreč, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Občina mora imeti oblikovano maksimalno 
rezervo, to je 1,5 % realiziranih prihodkov, da lahko v primeru hude naravne nesreče 
pričakuje sredstva še iz državnega proračuna. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1.870 € 

Opis podprograma 

V proračunu se zagotovijo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. V primeru naravne 
nesreče Občinski svet sprejme sklep o uveljavitvi pravice do sredstev za odpravo nesreč.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah  

 Sklep Občinskega sveta 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč   
  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Cilj je, da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter prebivalstvo obveščala o morebitnih nevarnostih, ter jim s svojimi 
intervencijskimi silami pomagala vzpostaviti prvotno stanje, vse v času intervencije. Kriterij 
so sprejeti zaščitni ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotoviti pomoč pri odpravi posledic v primeru naravnih in drugih nesreč. 

 

1023000 NARAVNE NESREČE 1.870 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odpravo posledic po naravni nesreči in vzpostavitvi stanja pred 
nesrečo. Sredstva so namenjena za nakup npr. zaščitnih vreč, peska ali ostalih preventivnih 
materialov, v primeru poplav, kateri se kupijo v primeru oranžnega ali rdečega alarma 
Uprave RS za zaščito in reševanje. Razpoložljive sile za zaščito in reševanje z gasilskimi 
enotami poskrbijo za čiščenje (odvoz smeti...) in povrnitev vseh stroškov za vzpostavitev 
stanja pred različnimi vrstami nesreč. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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2303 Splošna proračunska rezervacija 20.248 € 

Opis glavnega programa 

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom 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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje proračuna. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je enak dolgoročnemu. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacij 

 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 20.248 € 

Opis 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. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je enak letnemu. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev nemotenega izvrševanja proračuna. 

 

1023001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 21.028 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s 42. členom ZJF so namenjena sredstva in se uporabljajo za nepredvidene namen, 
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom 
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izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni 
bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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019 MEDOBČINSKI  INŠPEKTORAT  62.950 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 62.950 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 
Skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ig in Škofljica - Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo, ima sedež v občini Grosuplje. Sredstva za delovanje 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 izvajanjem oziroma spoštovanjem aktov, ter za ukrepanje in izrekanje sankcij.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstva 
občin Grosuplje, Škofljica in Ig.  

 Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Občine Ig. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 62.950 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za delovanje občinske uprave, kamor sodi tudi Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo. 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je strokovno delovanje skupne občinske uprave. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj je strokovno in kvalitetno delovanje skupne občinske uprave. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 

 

06029002 Delovanje zvez občin 62.950 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za  tekoče vzdrževanje prostorov MI, čistilni material in 
storitve, storitve varovanja prostora, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, 
voda in komunalne storitve in odvoz smeti. 
 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi.  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je pridobitev dodatnega prostora za opravljanje redarske službe. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti primerno delovno okolje za zaposlenega v dobrobit občanov. 

 

1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 62.950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo pomeni med drugim izvajanje nadzora nad zakonskimi 
določili in občinskimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila 
le-teh ter zagotavljanje javne varnosti. Sredstva v okviru postavke so namenjena za letne 
stroške inšpektorata in redarstva ter v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin 
Grosuplje, Ig in Škofljica predstavlja tretjinski strošek. Vse stroške ( plače in drugi izdatki, 
materialni stroški, stroški upravljanja poslovnih prostorov, obratovalni stroški poslovnih 
prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov,  investicije in investicijsko vzdrževanje) si 
namreč občine ustanoviteljice delijo na tretine. 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni porabe. 
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043 SVETI  VAŠKE SKUPNOSTI  36.526 €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 36.526 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja 
proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi 
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstva občin 
Grosuplje, Škofljica in Ig 
Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Občine Ig. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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 36.526 € 

Opis 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 cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj progama je enakomeren razvoj vseh ožjih delov občin ter kvalitetno in 
strokovno opravljanje nalog za dosego tega cilja. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilji so, da bodo proračunska sredstva v letu 2013 porabljena namensko, za 
razvoj in dvig kvalitete življenja občanov v posamezni vaški skupnosti. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001  Administracija občinske uprav 
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06039001 Administracija občinske uprave 36.526 € 

Opis podprograma 

Z vaškimi sveti se lažje urejajo in načrtujejo 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 23 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 mest 

 Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust  

 Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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. Administracija 
občinske uprave. Uspešno sodelovanje občinske uprave, ki bo prispevalo k dolgoročnemu 
razvoju občine. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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 uprave.Uspešna 
realizacija proračuna. 
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2006000 SVS DOBRAVICA 2.901 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Dobravica so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. Predvidena so sredstva za reprezentanco: čistilne 
akcije, prireditve v kraju ali srečanju na občnih zborih. Predvidena sredstva za splošni 
material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera pripomore pri dvigovanju kvalitete 
življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2106000 SVS GOLO - SELNIK 993 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Golo-Selnik  so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco 
in druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za 
izdajo naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali 
storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo.  
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2206000 SVS IŠKA LOKA 620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Iška Loka so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2306000 SVS IŠKA VAS 1.137 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Iška vas so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2406000 SVS IŠKA 1.313 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Iška so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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2506000 SVS KOT 492 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Kot so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2606000 SVS MATENA 783 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS  Matena so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2706000 SVS VISOKO - ROGATEC 878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Visoko - Rogatec so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za 
reprezentanco in druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi 
zahtevka za izdajo naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
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pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2806000 SVS SARSKO 1.797 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Sarsko so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2906000 SVS ŠKRILJE 588 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Škrilje so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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3006000 SVS TOMIŠELJ 949 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Tomišelj so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

3106000 SVS VRBLJENE 1.583 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Vrbljene so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

3206000 SVS ZAPOTOK 492 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Zapotok so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
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pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

3306000 SVS KREMENICA 2.963 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Kremenica so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

3406000 SVS BREST 2.144 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Brest so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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3506000 SVS GORNJI IG 1.613 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Gornji Ig so predvidena sredstva v višini 492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

3606000 SVS IG 1.881 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Ig so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

3706000 SVS STRAHOMER 1.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Strahomer so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco 
in druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za 
izdajo naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali 
storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
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pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

3806000 SVS STAJE 492 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Staje so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev 
kraja, katera pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

3906000 SVS PODGOZD 4.540 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Podgozd so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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4006000 SVS PODKRAJ 2.714 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Podkraj so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

4106000 SVS SUŠA 2.224 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Suša so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Predvidena sredstva za reprezentanco: čistilne akcije, prireditve v kraju ali srečanju na 
občnih zborih. 
Predvidena sredstva za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, katera 
pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

4206000 SVS DRAGA 1.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Draga so predvidena sredstva v višini  492 € in sicer pol za reprezentanco in drugo 
polovico za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo vloži na občino, pridobi  naročilnico s katero lahko naroči blago ali storitve. 
Naročilo mora biti skladno z zakonodajo. 
Pol sredstev je predvidenih za reprezentanco v okviru čistilnih akcij, prireditev v kraju ali 
srečanju na občnih zborih. 
Pol sredstev pa je predvideno za splošni material in storitve; v okviru akcij za ureditev kraja, 
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katera pripomore pri dvigovanju kvalitete življenja na vasi. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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3 PRILOGE 

 

 

3.1 KADROVSKI NAČRT OBČINE IG ZA LETO 2014 

 

 

1). Namen in vsebina 
 

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A 
in 69/08-Zzavar-E) v 43. členu nalaga pripravo kadrovskega načrta in določa, da organi sklepajo in 

upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se namreč prikaže 

dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje 
enega leta. Kadrovski načrt predstavlja okvir za sklepanje delovnih razmerij in okvir za upravljanje s 

kadrovskimi viri. 
 

V kadrovskem načrtu se določi tudi najvišje možno število pripravnikov in drugih oblik teoretičnega in 

praktičnega usposabljanja.   
 

Kadrovski načrt se lahko med proračunskim letom spremeni : 
- če se trajno ali začasno poveča obseg dela 

- zaradi povečanega obsega nalog ni mogoče opravljati dela z obstoječim številom javnih uslužbencev 
- če so zagotovljena finančna sredstva 

 

2). Zakonska osnova in postopek sprejema 
 

Način priprave, postopek in vsebina kadrovskega načrta je opredeljen v Zakonu o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-Zzavar-E) in v 

Pravilniku o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 

60/063). Kadrovski načrt je skladen z določili 183. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni 
list RS št. 40/12 in 55/12). Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora 

biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih.  
  

3). Kadrovski načrt za leto 2014 
 

Osnova za pripravo kadrovskega načrta za leto 2014 je načrt delovnih mest za leto 2013, ki je bil 

sprejet ob sprejemu proračuna za leto 2013. V Občinski upravi je bilo v letu 2013 v skladu z Zakonom 
o javnih uslužbencih zaposlenih 6 uradnikov, od tega 1 uradnik na položaju - direktor občinske uprave,  

8 strokovno  tehničnih delavcev, ter v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je bil zaposlen 1 
funkcionar - župan.  

 

Novih zaposlitev v letu 2014 ne predvidevamo. Med letom predvidevamo, da bomo omogočili občasno 
delo domačim dijakom, ki bodo opravljali obvezno prakso.  

 
Kadrovski načrt za leto 2014 je usklajen s  predlogom proračuna Občine Ig za leto 2014. V predlogu 

proračuna so predvidena potrebna finančna sredstva za zaposlene.   
 

Predvideno stanje zaposlenosti je razvidno iz priložene tabele.  

          
 

                                                                                             Janez Cimperman 
                                                                                                      ŽUPAN 

 

Ig, 25.11.2013 
Številka: 00702/001/2013 
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KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014

OBČINA  IG

zap.št. SKUPINA KADROV

št. zaposlenih 

za nedoločen 

čas na dan

št. zaposlenih 

za določen čas 

na dan

skupaj 

zaposleni 

na dan

predvideno št. 

nedoločen čas 

na dan

predvideno št. 

za določen 

čas na dan

skupaj 

zaposleni 

na dan

Razlika 

31.12.2013 - 

31.12.2014

31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014

1. Uradniki 6 0 6 6 0 6

2. Strokovno - tehnični delavci 8 1 9 8 0 8 1

3. Funkcionarji 0 1 1 0 1 1

4. Pripravniki 0 0 0 0 0 0

Skupaj 14 2 16 14 1 15 1

Pripravil: Janez Miklič Občina Ig

Župan

Janez Cimperman

Ig, 25.11.2013

Št.: 0072/001/2013
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3.2 DOPOLNITEV NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE IG ZA 
LETO 2014 

 
 

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja  

Upravljavec:   OBČINA IG 

  

ZAPOREDNA  
ŠTEVILKA 

VRSTA  
NEPREMIČNINE  
 

SAMOUPRAVNA  
LOKALNA  
SKUPNOST  
 

OKVIRNA  
VELIKOST  
 

PREDVIDENA  
SREDSTVA  
 

1 1710/6 k.o. Golo Ig 2310 x 40 eur/m2 92.400 (3x30.800) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                         SKUPAJ:  92.400,00 
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Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči  

Upravljavec:  OBČINA IG 

 

ZAPOREDNA  
ŠTEVILKA 

SAMOUPRAVNA  
LOKALNA  
SKUPNOST  
 

KATASTRSKA  
OBČINA IN  
ŠIFRA  
KATASTRSKE  
OBČINE  
 

PARCELNA  
ŠTEVILKA  
 

KVADRATURA 
POSPLOŠENA  
 

TRŽNA OZ.  
ORIENTACIJSKA  
VREDNOST  
NEPREMIČNINE  
 

1 Ig Ig 1857/18 2000 196.000,00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    SKUPAJ:  196.000,00 
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb  

Upravljavec:    

 

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

 

SAMOUPRAVNA 
LOKALNA 

SKUPNOST 
 

NASLOV 
 

ID 
OZNAKA 

 

KVADRATURA POSPLOŠENA 
TRŽNA OZ. 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

NEPREMIČNINE 
 

      
      

      
      

      
      

      

        SKUPAJ: 
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Obrazec št. 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja  

Upravljavec:___________________  

 

ZAPOREDNA  
ŠTEVILKA  
 

VRSTA 
PREMIČNEGA  
PREMOŽENJA  
 

KOLIČINA PREDVIDENA  
SREDSTVA  
 

    
    

    
    

    

    
    

SKUPAJ:  
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Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem  

 

Upravljavec: _________________  

ZAPOREDNA  
ŠTEVILKA  
 

VRSTA  
PREMIČNEGA  
PREMOŽENJA  
 

KOLIČINA ORIENTACIJSKA  
VREDNOST  
 

    
    

    
    

    

    
    

SKUPAJ:  
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4 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 

 

 

OB037-11-031 UPRAVA-NAKUP OPREME 3.200 € 

Namen in cilj 

V letu 2014 načrtujemo za potrebe občinske uprave nakup dveh računalnikov in mobilni 
telefon, v primeru okvare obstoječih. 

 

Stanje projekta 

Tiskalnik je bil kupljen v mesecu septembru. 

 

 

OB037-11-033 CIVILNA ZAŠČITA OPREMA 2.100 € 

Namen in cilj 

Namen nakupa opreme za CZ je izboljšanje delovanja enot CZ ter učinkovito preventivno 
delovanje. V letu 2014 se načrtuje nakup gasilske opreme - cevi 10 kom za požarno 
pripravljenost v naselju Gornji Ig. Prav tako se za boljšo pripravljenost bolničarjev načrtuje 
nakup 10 novih nahrbtnikov za bolničarje, ker bo ponovno izveden tečaj za nove bolničarje, 
da se pomladi ekipa. 

 

Stanje projekta 

 

OB037-11-072 UREDITEV OKOLICE CENTRA IG 306.151 € 

Namen in cilj 

Namen investicije po tem dokumentu je izgradnja P+R parkirišča s 35 + 2 parkirnih mest z 
drevesnim oziroma zelenim obodom. 

 

Cilji projekta:  

- zagotovitev manjkajočih parkirišč v naselju, 

- izboljšanje učinkovitosti javnega potniškega prometa 

- spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa 

- optimizacija stroškov prevozov 

- zmanjšanje števila osebnih vozil v mestnih središčih 

- zmanjšanje izpustov in hrupa 

- izboljšanje kvalitete bivanja 

  

 Pričakovani merljivi rezultati projekta: 

• število novih parkirnih mest: 35 PM + 2 PM za invalide 

 

Stanje projekta 
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Na osnovi izdelane dokumentacije IP P+R parkirišče v sklopu ureditve območja centra 
naselja Ig, 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, ki je bil 
objavljen dne 12. 7. 2013 v Uradnem listu RS, št. 59/13 s strani Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor. Na razpis smo se uspešno prijavili in na podlagi Sklepa št. 430-103/2013/30-
00721214 smo upravičeni do namenskih nepovratnih sredstev v višini upravičenih stroškov 
162.346,52 EUR. V teku je podpis pogodbe o sofinanciranju operacije "P+R parkirišče v 
sklopu ureditve območja centra naselja Ig". 

Izdeluje se tudi PZI dokumentacija, ki bo podlaga za javni razpis za izgradnjo. 

 

OB037-12-002 NAKUP OPREME - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 1.133 € 

Namen in cilj 

Namen investicij je izboljšanje pogojev za delovanje skupne uprave medobčinskega 
inšpektorata in redarstva.  

Strošek zajema nakup strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, 
telekomunikacijske opreme, druge opreme in napeljav, nakup licenčne programske opreme.  

 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

 

OB037-14-001 NAKUP OPREME ZA POKOPALIŠČE IG 610 € 

Namen in cilj 

Nakup poslovilnega vozička za žare na pokopališču Ig, da bo spoštovana pieteta umrlega ob 
zadnjem slovesu. Zasledovali bomo cilj bolj dostojnega slovesa. 

 

Stanje projekta 

 

 

OB037-14-002 POSTAVITEV ZAPORNE RAMPE V IŠKI 600 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj nakupa opreme je izboljšanje pogojev in ureditev prostora kjer se pobira 
parkirnina za dostop do Iškega vintgarja. Nakup bi omogočil boljšo pretočnost in boljše 
urejanje prometa na cestišču. 

 

Stanje projekta 

Nabava opreme bo v letu 2014. 

 

OB037-14-003 IZDELAVA ELABORATA PROMETNE SIGNALIZACIJE 7.000 € 

Namen in cilj 

Občina Ig namerava izdelati elaborat prometne signalizacije iz katerega bo razvidno stanje 
horizontalne in vertikalne prometne signalizacije po občini.  
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Stanje projekta 

/ 

 

OB037-14-004 NOVELACIJA KATASTRA JAVNE RAZSVETLJAVE 6.500 € 

Namen in cilj 

Občina Ig je že leta 2007 izdelala kataster javne razsvetljave, vendar pa se je omrežje 
dograjevalo in je potrebno nove svetilke popisati in jih vnesti v kataster gospodarske javne 
infrastrukture. Na podlagi popisa bo izdelana tudi digitalizacija katastra. 

 

Stanje projekta 

/ 

 

OB037-14-005 IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ - Petrol, Kot 13.500 € 

Namen in cilj 

Občina Ig namerava na postajališčih mestnega prometa 19 I zgraditi avtobusno postajališče 
(dimenzije 2 x 7m), in sicer na Igu pri Petrolu ter v Kotu. 

 

Stanje projekta 

Izdelan je že načrt izgradnje postajališč in popis. Gradnja se bo pričela v ugodnih vremenskih 
razmerah. 

 

OB037-12-012 INVESTICIJSKI TRANSFERI GASILSKI ZVEZI 98.552 € 

Namen in cilj 

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. Pripravljen je na podlagi potreb vseh GD v občini.    

 

Stanje projekta 

 

OB037-12-005 REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST IN NOVOGRADNJA 
PLOČNIKOV IN JR V NASELJIH 22.143 € 

Namen in cilj 

Predvidena sredstva so se prenesla iz leta 2013. Tu gre za zadržana sredstva (10% - skladno 
s pogodbo) ob vsakem plačilu potrjenih situacij. 

 

Stanje projekta 

Na postavki so sredstva v višini 10% od vsake situacije (na podlagi pogodbe sklenjene med 
Občino in Prenovo Gradbenik d.o.o.). Čim bo občina prejela bančno garancijo se bodo 
sredstva sprostila oziroma prenesla na izvajalca.  
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OB037-13-010 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO 75.460 € 

Namen in cilj 

 

Namen tega dokumenta je izdelava podrobnejših meril in pogojev za gradnjo znotraj 
območja IG 08-2 ter izgradnja dostopne ceste. 

 

Cilji investicije so:  

- Zagotavljanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 

- Komunalna ureditev zemljišč predvidenih za gradnjo z dostopno cesto 

-         Izgradnja dostopne ceste v dolžini 125m izven območja in 93 m znotraj območja 

 

Stanje projekta 

Območje izdelave podrobnih meril in pogojev obsega zemljišče parc. št. 1857/2 k.o. Ig z 
oznako območja IG 08-2/PP, kjer so dovoljene industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in 
skladišča (CC-SI 125). Dovoljene so tudi stavbe po klasifikaciji CC-SI 126, CC-SI 121, CC-SI 
122, CC-SI 123, CC-SI 124, CC-SI 1271. Območje se nahaja na severozahodni strani večjega 
območja ob obstoječih objektih poslovno industrijske dejavnosti-  Kovinska industrija Ig. Na 
severni strani zemljišče meji na kmetijska zemljišča, na zahodni pa na gozdni osamelec.  

Lega predmetnega območja je takšna, da se ga obravnava kot zaključeno celoto, za katero 
se predvidi javna gospodarska infrastruktura in priključke nanjo, glede na predvideno 
parcelacijo. Programska izhodišča izhajajo iz splošnih pogojev Prostorskega reda občine Ig. 
Območje se delno  ureja za že znanega investitorja zato bodo programska izhodišča 
dopolnjena in usklajena na  podlagi programske zasnove za novogradnjo poslovno 
skladiščnega objekta. 

 

OB037-12-006 DOGRADITEV OMREŽJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI IG 3.300 € 

Namen in cilj 

Občina Ig namerava zaradi varnosti udeležencev (predvsem šolarjev) v prometu dograditi 
omrežje javne razsvetljave v naselju Ig, ob gradnji pločnika od Mercatorja do rondoja. 

 

Stanje projekta 

/ 

 

OB037-11-026 VODOVOD IN KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 420.984 € 

Namen in cilj 

 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 komunalnih virov onesnaženja, izboljšanje 
učinka čiščenja, varovanje in zaščita vodovarstvenega območja, sanacija virov onesnaževanja 
iz naselij, postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih voda na 
podeželskem prostoru, izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšana 
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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, izboljšanje pogojev za učinkovito ohranitev 
biotske raznovrstnosti v regiji, zagotovitev varnega obratovanja sistema (vodni viri 
zaščiteni).Pločnik: varnost udeležencev v cestnem prometu 

 

Stanje projekta 

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 
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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. 

Občina je v letu 2013 nadaljevala s sanacijo vodovoda v naselju Iška Loka na podlagi 
projektne dokumentacije Sanacija vodovoda v naseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer - 
odsek Matena, Iška Loka za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

V letu 2013 je bila izvedena celotna obnova vodovoda in priključkov in s tem dokončanje 
investicije - vodovod. 

Izvedel se je pločnik v naselju Iška Loka po projektni dokumentaciji in del pločnika v Mateni 
po projektni dokumentaciji. Asfaltiranje (od Iške Loke do Matene (KČP Matena) je izvajal 
investitor tlačnega voda (Petrol d.d.) na podlagi dogovora. 

V letu 2013 se je nadaljevalo tudi z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Zgrajeno je 
bilo kanalizacijsko črpališče Matena 1, ki bo omogočalo priključevanje objektov na javno 
kanalizacijo ob cesti Iška Loka - Matena. 

Na SVLR je bil poslan zahtevek za sofinanciranje v višini 26.761,22 eur. 

 

V letu 2014 so predvidena sredstva za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja in 
sicer 278.276,31 eur za gradnjo, 3.603,68 eur za izvajanje strokovnega nadzora ter 5.060,15 
eur za arheološko spremljanje ob gradnji.  

Sredstva se bodo zagotovila iz okoljske dajatve (112.880 eur), ostalo pa iz občinskega 
proračuna.  

Razlika na vodovodu, kanalizaciji in cestah (pločnik) so neporabljena sredstva v letu 2013, ki 
se prenašajo v leto 2014. 

 

OB037-12-021 GRADNJA KANALIZACIJE IN PLOČNIKA - CESTA NA KUREŠČEK41.980 € 

Namen in cilj 

Vodovod Ig 

Namen: obnova javnega vodovodnega omrežja zaradi zagotavljanja ustreznih tlačnih razmer 
in požarne varnosti ter kvalitetne dobave vode. 

Cilj: izboljšanje kakovosti pitne vode, zagotavljanje požarne varnosti, zagotavljanje ustreznih 
tlačnih razmer. 

 

Stanje projekta 

Vodovod Ig 

Zaradi zagotavljanja ustreznih tlačnih razmer, požarne varnosti, zmanjšanja poškodb na 
javnem vodovodnem omrežju in priključkih je potrebno od hidropostaje Ptičji gaj do 
novozgrajenega vrtca Ig po Cesti na Kurešček obnoviti javno vodovodno omrežje v dolžini 
655 m. 

V letu 2014 so zagotovljena sredstva za obnovo javnega vodovoda (prevezave vodovodnih 
priključkov niso predmet) v višini 39.000 eur, za strokovni nadzor ter stroške dokumentacije 
PID, geodetski posnetek. 
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OB037-13-009 SANACIJA VODOVODA BREST,MATENA,TOMIŠELJ IN 
REKONSTRUKCIJA JR VRBLJENE 447.535 € 

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) 

 

Stanje projekta 

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, 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.  

 

OB037-10-062 IGRIŠČE BREST IN DRUGI OBJEKTI ZA REKREACIJO 100.470 € 

Namen in cilj 

 Cilj predvidenega posega je urediti večnamensko igrišče za vaščane, za gasilske vaje ter 
za razne vaške prireditve. 

Predvideno igrišče bo podolžne tlorisne zasnove, smer vzdolžne osi SZ-JV, finalni tlak bo 
asfalt. Večnamensko igrišče bo opremljeno z montažno opremo za igranje košarke in 
odbojke, ki jo bo v primeru gasilskih vaj ali drugih prireditev mogoče začasno odstraniti. 

 

Stanje projekta 

Občina je v letu 2012 za igrišče Brest pridobila gradbeno dovoljenje. Projekt je prijavljen za 
sofinanciranje z naslova evropskih sredstev s programa LEADER LAS. Igrišče se izvede v prvi 
polovici leta 2014. 

 

OB037-12-018 IGRIŠČE GOLO 92.400 € 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotoviti pogoje za igro na zunanjih površinah POŠ Golo.  
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Stanje projekta 

Za igrišče na Golem se zagotovi sredstva za nakup zemljišča za igrišče 

 

OB037-12-009 OPREMA VRTEC IG 800 € 

Namen in cilj 

Namen in cilji projekta so zagotoviti pogoje za delo v Vrtcu Ig. 

 

Stanje projekta 

Za investicije v vrtcu Ig se za leto 2014 zagotovi sredstva za fotokopirni stroj v Enoti Hribček. 

 

OB037-12-010 OPREMA OŠ IG, ŠPORTNA DVORANA 41.220 € 

Namen in cilj 

Zagotoviti pogoje za delo OŠ Ig. 

 

Stanje projekta 

Za investicije v OŠ Ig se nameni sredstva za: 

-namestitev senčil na okna učilnic 3,7,13 

-zamenjava talnih oblog v učilnicah: 16, 17, 18 

-zamenjava pohištva  v učilnici na razredni stopnji 

-menjava oken na PŠ Iška vas 

-oprema računalniške učilnice 

-nadstrešnica za zabojnike; dvorana Ig 

-menjava okenskih polic; dvorana 

 

 

 


