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1 UVOD V PRORAČUN 2016 IN ODLOK O PRORAČUNU OBČINE IG ZA LETO 2016 

 

 

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. 

 Načrt razvojnih programov je tretji del proračunske dokumentacije. Sestavljajo ga 

večletni načrti oziroma plani razvojnih programov. Razlika med finančnimi načrti 
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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 8. redni seji, dne 
23.12.2015 sprejel 

 
 

ODLOK  O PRORAČUNU OBČINE IG ZA LETO 2016 

 
 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2016 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 
evrih 

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN PRORAČUN 2016 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.006.662,86 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.065.125,79 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.195.637,47 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.672.910,00 

703 Davki na premoženje 391.021,07 

704 Domači davki na blago in storitve 131.626,40 

706 Drugi davki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 869.488,32 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 163.418,24 

711 Takse in pristojbine 6.500,00 

712 Globe in druge denarne kazni 60.000,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.200,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 601.370,08 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 423.862,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 423.862,00 



 

5 

 

73 PREJETE DONACIJE 0,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 

731 Prejete donacije iz tujine 0,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 517.675,07 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 517.675,07 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 0,00 

     

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.391.248,05 

40 TEKOČI ODHODKI 2.734.320,32 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 430.928,84 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 61.739,00 

402 Izdatki za blago in storitve 2.087.821,34 

403 Plačila domačih obresti 48.414,17 

409 Rezerve 105.416,97 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.570.320,05 

410 Subvencije 140.368,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.657.437,64 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 212.398,23 

413 Drugi tekoči domači transferi 560.116,18 

414 Tekoči transferi v tujino 0,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 810.320,68 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 810.320,68 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 276.287,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 158.627,00 

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 117.660,00 

     

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) -384.585,19 

     

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 
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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 

     

  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -715.723,23 

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

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 384.585,19 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 

31.12.2015 715.723,23 

 

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. 
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 

 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi in tega odloka. 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. 

 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta nora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 

 

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. števčnina in vzdrževalnina ki jo zaračuna uporabnikom Režijski obrat občine, 

4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 

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

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 
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Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna za leto izvrševanja. 

 

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 2016  in konec leta z zaključnim računom 

poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji. 

 

 

6. člen 

(obveznosti uporabnikov sredstev) 

 

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 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 70%  pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

 

1. v letu 2017 70% navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe. 
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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. 

 

posamezno 9. člen 

(proračunski skladi) 
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Proračunski skladi so: 

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF 

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 76.526,84 evrov. 

 

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 evrov odpiše 

oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

 

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Za kritje 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 2016 ne more 

zadolžiti. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 

Občina Ig, v letu 2016 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 

2016 ne morejo zadolžiti. 
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5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

(začasno financiranje v letu 2017) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2017, 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, uporablja pa se od 

01.01.2016 dalje. 

 

 

Številka: 4101/001/2016 

Ig, 23.12.2015                            OBČINA IG 

            župan 

   Janez CIMPERMAN, l.r. 
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SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 2016 Z OBRAZLOŽITVAMI 

 

PRIHODKI 6.006.663 €  

S strani Ministrstva za finance tudi letos do danes še nismo prejeli potrebnih finančnih 
izračunov, kar še vedno kaže na resno finančno situacijo v Republiki Sloveniji.  

 

Dne 13.10.2015 smo prejeli dopis, s katerim so nas seznanili, da je  višina povprečnine za leti 
2016 in 2017 še predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. Šele ko bodo pogajanja 
zaključena, nam bodo lahko sporočili tudi zneske primerne porabe, dohodnine in morebitne 
finančne izravnave. 

 

Iz navedenega sledi, da smo pri pripravi proračuna lahko izhajali le proračunskih prihodkov in 
odhodkov preteklih let.  

Skladno z 18. členom Zakona o javnih financah je župan vsem proračunskim uporabnikom 
poslal Navodila za pripravo občinskega proračuna za leto 2016.  

 

Prvotna ocena prihodkov iz naslova dohodnine je bila glede na realizacijo v letu 2015 ocenjena 
na 3.560.911 eur. Poleg tega pa je bilo načrtovanih še 146.330 eur finančne izravnave. 

 

Po prejemu vseh  predlogov odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov, pa smo ugotovili, 
da le ti bistveno presegajo naše zmožnosti, saj je bil prvotni primanjkljaj kar 1.772.000 eur  

 

Tekom priprave proračuna je dne 06.11.2015 Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja podpisala Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju za leto 2016. Dogovor je ponovno spremenil naše načrte, saj je bilo podpisano, da se z 
dnem 1.9.2016  uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012. 
Spremeni se tudi višina regresa za letni dopust za leto 2016, premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ter sprostijo napredovanja javnih uslužbencev. 

Proračunski uporabniki so zato morali skladno z dogovorom popraviti vse prvotno načrtovane 
stroške dela. Posledica tega je za Vrtec Ig to pomenilo tudi oblikovanje popravka predloga za 
novo ekonomsko ceno, kar vpliva posledično tudi na transferne odhodke občinskega proračuna, 
saj občina vrtcu plačuje razliko med ekonomsko ceno in ceno, katero plačujejo starši. 

 

Pri skrbnem pregledu vseh prvotno načrtovanih proračunskih prihodkov in glede na vsebino 
pogajanj med Vlado RS in združenji občin smo ocenili, da bo zaradi vseh navedenih sprememb 
Vlada RS le morala prisluhniti občinam in vsaj malo popustiti pri določanju višine primerne 
porabe na prebivalca. Zato smo prvotno načrtovane prihodke iz naslova dohodnine povečali za 
3,1%. To seveda še vedno ni zadostovalo za kritje vseh predlaganih odhodkov.  Zato je bilo 
potrebno poseči v znižanje tekočih odhodkov in tudi tekočih transferov, predvsem ukinjanje 
nadstandardnih dejavnosti, katere plačuje občina (npr. ne bomo več financirali poletnih in 
zdravstvenih rezervacij v vrtcu, mini počitnic v vrtcu, po novem bo delno plačljiva tudi pomoč na 
domu ipd). Potrebno je bilo zagotoviti tudi ustrezno višino kapitalskih prihodkov, ki izhajajo iz 
predloga Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, s katerim v letu 2016 načrtujemo prodajo 
zemljišč v skupni vrednosti kar 423.862 eur. Glede na to, da so kapitalski prihodki strogo 
namenska sredstva za nove investicije, bo slednje mogoče pričeti šele po realizaciji te vrste 
prihodkov. 

V kolikor pa bi  tekom izvrševanja proračuna prišlo do novih okoliščin, ki bi pomenile povečanje 
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davčnih ali morebitnih drugih prihodkov, bomo pričetek izvedbe investicij lahko sprostili. 

 

Skladno s predpisi, ki veljajo za pripravo proračunov občin, je potrebno oceniti tudi prihodke in 
odhodke prihodnjega proračuna; torej leto 2017.  V kolikor bo potrjen predlagan Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2016-2019 v dinamiki, katero predlaga posamezen uporabnik oziroma 
skrbnik projekta, bo v letu 2017 za financiranje investicij po predlagani dinamiki potrebno poleg 
rednih proračunskih prihodkov zagotoviti še dodatnih 1.821.449 eur kapitalskih prihodkov. V 
kolikor le teh ne bi bilo možno zagotoviti, pa  je potrebno razmisliti o drugih možnih virih 
financiranja posameznih investicij, da bomo lahko zagotovili tako uravnoteženje prihodkov in 
odhodkov proračuna 2017, kakor tudi plačilno sposobnost. Opozoriti je potrebno, da moramo 
skladno z Zakonom o lokalni samoupravi zagotoviti nemoteno financiranje določenih dejavnosti 
oz. programov. 

 

 

KONTO OPIS
REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 

2015

PRORAČUN 

2017

Indeks 

5:4

1 2 3 4 5 % 6 7

PRIHODKI 5.932.891,98 5.544.081,14 6.006.662,86 100,00 7.321.628,11 108,34

70 DAVČNI PRIHODKI 4.379.727,50 4.097.427,74 4.195.637,47 69,85 4.195.637,47 102,40

700 Davki na dohodek in dobiček 3.769.952,00 3.542.368,00 3.672.910,00 61,15 3.672.910,00 103,69

703 Davki na premoženje 328.989,72 356.849,08 391.021,07 6,51 391.021,07 109,58

704 Domači davki na blago in storitve280.785,00 198.135,99 131.626,40 2,19 131.626,40 66,43

706 Drugi davki 0,78 74,67 80,00 0,00 80,00 107,14

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.120.057,83 912.221,15 869.488,32 14,48 869.488,32 95,32

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja170.484,34 178.831,02 163.418,24 2,72 163.418,24 91,38

711 Takse in pristojbine 3.555,55 6.477,50 6.500,00 0,11 6.500,00 100,35

712 Globe in druge denarne kazni 61.013,41 46.290,00 60.000,00 1,00 60.000,00 129,62

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev62.512,57 36.750,00 38.200,00 0,64 38.200,00 103,95

714 Drugi nedavčni prihodki 822.491,96 643.872,63 601.370,08 10,01 601.370,08 93,40

72 KAPITALSKI PRIHODKI 212.976,90 27.211,00 423.862,00 7,06 1.821.449,25 1.557,69

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev212.976,90 27.211,00 423.862,00 7,06 1.821.449,25 1.557,69

74 TRANSFERNI PRIHODKI 220.129,75 507.221,25 517.675,07 8,62 435.053,07 102,06

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij146.034,26 255.370,12 517.675,07 8,62 435.053,07 202,72

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije74.095,49 251.851,13 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN 2016
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70 DAVČNI PRIHODKI   4.195.637 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.672.910   € 

Davčni prihodki kamor sodijo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki 
na blago in storitve in drugi davki, predstavljajo 69,85% vseh načrtovanih prihodkov ali 
4.195.637 eur. V primerjavi z letom 2015 so le ti višji za 2,39%. 

 

Največji delež med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina, ki jo za leto 2016 načrtujemo v 
višini 3.672.910,00 eur.  

Dohodnina predstavlja največji delež prihodkov, s katerimi se financirajo obveznosti občin, ki 
izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi. Država nam sicer nalaga nove in nove obveznosti, ki 
seveda vplivajo predvsem na odhodke, ne daje pa nam za izvajanje dodatnih finančnih 
sredstev. Občine imamo za to vedno manj razpoložljivih sredstev za financiranje tako investicij, 
kakor tudi že tekočih obveznosti. 

 

703 Davki na premoženje     391.021 € 

Davki na premoženje, v višini 391.021 eur predstavljajo 6,51 % vseh davčnih prihodkov.  
Največji delež med davki na premoženje predstavljajo načrtovani prihodki iz naslova 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je namenjeno tekočemu vzdrževanju 
občinskih cest, zimski službi, tekočemu vzdrževanju javne razsvetljave, vodovoda in kanalizacije. 
Opažamo, da načrtovani prihodek tudi v letu 2016 ne bo zadoščal za kritje  vseh navedenih 
načrtovanih odhodkov, saj se nadomestilo plačuje samo od pozidanih zemljišč, ne pa od vseh 
stavbnih zemljišč, kakor to veleva zakon. Načrtujemo 3,0% dvig nadomestila. 

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 131.626 € 

Med domače davke na blago in storitve v skupni višini 131.626 eur (kar je 2,19 %  vseh davčnih 
prihodkov) sodijo davek na dobitke od iger na srečo, turistična taksa,okoljska dajatev in 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodki iz naslova turistične takse in okoljske dajatve 
sodijo med namenske prihodke. Prav tako pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. To pomeni, 
da se lahko porabijo le za namene in v skladu s predpisi, ki urejejo porabo le teh. V letu 2016 
načrtujemo 107.357 eur okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
vod,  kar namenjamo za gradnjo kanalizacije.  

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 869.488  € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       163.418 € 

Nedavčni prihodki  so načrtovani v višini 869.488 eur in predstavljajo 14,48 % vseh prihodkov.  

 

 Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo 163.418 eur in 
med nedavčnimi prihodki predstavljajo 18,79%. Med navedene prihodke sodijo: 

 prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna (OŠ Ig 
v višini 42.590 eur-namenjena za investicije v OŠ Ig), 
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 prihodki od obresti od vezanih depozitov pri poslovnih bankah in hranilnicah, 

 prihodki od najemnin za poslovne prostore, katere oddaja občina  

 prihodki od najemnin za stanovanja v lasti občine 

 prihodki od drugih najemnin 

 prihodki iz naslova podeljenih koncesij (koncesija lovstvo) 

 

711 Takse in pristojbine                                                                                      6.500 €                            

Takse in pristojbine načrtujemo v višini 6.500 eur. 

712 Globe in druge denarne kazni                                                                    60.000 € 

Med globe in druge denarne kazni sodijo globe za prekrške, katere načrtujemo v višini 45.000 
eur in pa nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 15.000 eur.  

Ocenjujemo, da je v občini še vedno veliko nelegalno zgrajenih objektov, katere bodo lastniki 
morali legalizirati in za degradacijo prostora tudi plačali ustrezno nadomestilo. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.200 € 

Prihodke od prodaje blaga in storitev načrtujemo v višini 32.065 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, vstopnine za Učno pot Draga...  

 

714 Drugi nedavčni prihodki 601.370 € 

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo največji delež med nedavčnimi prihodki in predstavljajo.  
Sem sodijo prihodki od komunalnih prispevkov, katere načrtujemo v višini 179.200 eur. Prav 
tako pa v to skupino kontov sodijo vsi prihodki Režijskega obrata in sicer prihodki od 
zaračunane vode, kanalščine, priključna moč, števčnina in vzdrževalnina. Slednja prihodka sta 
namenska in se lahko uporabita le za menjavo vodomerov in vzdrževanje hišnih vodovodnih 
priključkov.  Skupaj znašajo prihodki Režijskega obrata 446.716 eur, kar je 1,3% več kot v letu 
2015. Načrtujemo tudi prihodek od SPIZ za dva družinska pomočnika v višini 2.971 eur. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 423.862 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  

Občina v letu 2016 načrtuje prodajo svojega nepremičnega premoženja-zemljišča v skupni višini 
423.862 eur, kar predstavlja 7,06% vseh prihodkov. 

 

Prihodki iz naslova prodaje premoženja, kamor med drugim sodijo tudi zemljišča v 
lasti občine, se lahko namenjajo le za nove investicije. To pomeni, da pred 
prihodkom od prodaje premoženja ni podana pravna podlaga za pričetek postopka 
pridobivanja premoženja oziroma investiranja.  

 

V proračunu za leto 2016 je načrtovano 423.862 eur  prihodkov iz naslova prodaje ali menjave 
stavbnih in kmetijskih zemljišč na kontih skupine 722. Načrt razpolaganja z zemljišči je sestavni 
del proračuna. Iz načrta je razvidno, katera zemljišča ima občina namen prodati in za kakšno 
ceno. Če nepremično premoženje ni vključeno v načrt razpolaganja, se ga ne more odtujiti.  
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74 TRANSFERNI PRIHODKI  517.675 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  

Transferni prihodki predstavljajo 8,62% vseh prihodkov oziroma 517.675 eur od tega: 

 140.000 eur finančna izravnava, 

 163.622 eur sofinanciranja gradnje protipoplavnih nasipov s strani države, 
   94.888 eur sredstev po 21. členu ZFO-1 (dodatna sredstva za investicije občinam) in 

sicer smo jih namenili za gradnjo in nadzor nad gradnjo kulturne dvorane Ig, 
 54.952 eur sredstev iz naslova sofinanciranje gradnje igrišča v Brestu (izvedba je bila v 

letu 2014), 

 12.800 eur namenskih sredstev požarna taksa, 
 27.118 eur sofinanciranja skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat), 
 18.355 sofinanciranja stroškov za prevoze otrok na nevarnih poteh in 
   5.939 eur sofinanciranja gozdnih cest 

 

 

PRORAČUN 2016

70

71

72

74

 

 

 
  



 

17 

 

PRIHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH 

 

KONTO PP OPIS

1 2 3 4 %

PRORAČUN 2016

PRIHODKI 6.006.662,86 100,00

70 DAVČNI PRIHODKI 4.195.637,47 69,85

700020 Dohodnina - občinski vir 3.672.910,00 61,15

. 3.672.910,00 61,15

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 4.800,00 0,08

. 4.800,00 0,08

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 4.100,00 0,07

. 4.100,00 0,07

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 44.887,04 0,75

. 44.887,04 0,75

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 225.082,03 3,75

. 225.082,03 3,75

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.400,00 0,02

. 1.400,00 0,02

703100 Davek na vodna plovila 1.250,00 0,02

. 1.250,00 0,02

703200 Davek na dediščine in darila 20.000,00 0,33

. 20.000,00 0,33

703201 Zamudne obresti davkov občanov 2.000,00 0,03

. 2.000,00 0,03

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.500,00 0,09

. 5.500,00 0,09

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 82.000,00 1,37

. 82.000,00 1,37

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 2,00 0,00

. 2,00 0,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 5.000,00 0,08

. 5.000,00 0,08

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 107.357,40 1,79

1215004 KANALIZACIJA 107.357,40 1,79

704702 Vodna povračila 3.000,00 0,05

. 3.000,00 0,05

704704 Turistična taksa 825,00 0,01

. 825,00 0,01

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 15.444,00 0,26

1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 15.444,00 0,26

706099 Drugi davki 80,00 0,00

. 80,00 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 869.488,32 14,48

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov42.590,00 0,71

1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 42.590,00 0,71

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 10.000,00 0,17
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KONTO PP OPIS

1 2 3 4 %

PRORAČUN 2016

. 10.000,00 0,17

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 70.362,24 1,17

1118007 DVORANA GOLO 4.850,00 0,08

1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 8.000,00 0,13

1119012 OŠ IG - TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.000,00 0,03

1804000 CENTER IG 55.512,24 0,92

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 9.302,00 0,15

1016006 STANOVANJA 9.302,00 0,15

710304 Prihodki od drugih najemnin 30.202,00 0,50

1016002 POKOPALIŠČE IG 15.968,00 0,27

1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 6.884,00 0,11

1016004 POKOPALIŠČE GOLO 2.690,00 0,04

1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 660,00 0,01

1018001 DOM ZAPOTOK 4.000,00 0,07

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 962,00 0,02

1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLAGALIŠČ 962,00 0,02

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 6.500,00 0,11

. 6.500,00 0,11

712001 Globe za prekrške 45.000,00 0,75

. 45.000,00 0,75

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 15.000,00 0,25

. 15.000,00 0,25

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.000,00 0,63

. 7.005,00 0,12

1006000 OBČINSKA UPRAVA 8.880,00 0,15

1016002 POKOPALIŠČE IG 1.870,00 0,03

1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 595,00 0,01

1016004 POKOPALIŠČE GOLO 850,00 0,01

1118004 LOKALNI ČASOPIS IN RADIO 4.000,00 0,07

1804000 CENTER IG 14.800,00 0,25

713005 Prihodki od vstopnin 200,00 0,00

1514006 UČNA POT DRAGA 200,00 0,00

7141003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-družinski pomočnik 2.971,32 0,05

1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 2.971,32 0,05

7141004 Prihodki od prodaje - voda 79.046,77 1,32

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 79.046,77 1,32

7141005 Prihodki od prodaje-kanalščina 43.707,55 0,73

0515000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - ravnanje z odpadno vodo 43.707,55 0,73

7141006 Priključna moč 140.616,33 2,34

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 140.616,33 2,34

7141007 Vzdrževalnina - namenski prihodek 109.503,00 1,82

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 109.503,00 1,82

7141008 Števčnina - namenski prihodek 44.325,11 0,74

0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 44.325,11 0,74

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 179.200,00 2,98

1016007 KOMUNALNI PRISPEVEK 160.000,00 2,66

1215006 KANALIZACIJA TOMIŠELJ 9.600,00 0,16

1215009 KANALIZACIJA IŠKA VAS - IŠKA 9.600,00 0,16
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KONTO PP OPIS

1 2 3 4 %

PRORAČUN 2016

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 2.000,00 0,03

. 2.000,00 0,03

72 KAPITALSKI PRIHODKI 423.862,00 7,06

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 51.247,00 0,85

. 47.120,00 0,78

1415001 PROTIPOPLAVNI NASIPI 1.783,00 0,03

1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč2.344,00 0,04

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 372.615,00 6,20

1213001 CESTE - NOVOGRADNJE 3.790,00 0,06

1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč368.825,00 6,14

74 TRANSFERNI PRIHODKI 517.675,07 8,62

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 167.118,21 2,78

. 140.000,00 2,33

1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 27.118,21 0,45

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 326.262,86 5,43

1007001 GASILCI 12.800,00 0,21

1116000 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Brest 54.952,86 0,91

1118008 DVORANA IG 94.888,00 1,58

1415001 PROTIPOPLAVNI NASIPI 163.622,00 2,72

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 24.294,00 0,40

1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 5.939,00 0,10

1119004 PREVOZI OTROK 18.355,00 0,31
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ODHODKI 6.391.248 €  

Načrtovani odhodki proračuna za leto 2016 znašajo 6.391.248 eur. 

 

Skladno s prejetimi finančnimi načrti posameznih  proračunskih uporabnikov in nosilcev 
posameznih proračunskih postavk, smo prvotno  upoštevali  vse prejete finančne načrte v višini, 
kakršno so posamezni uporabniki tudi načrtovali. Kot navajamo v uvodnih pojasnilih, pa smo 
morali črtati marsikateri del finančnega načrta posameznih proračunskih uporabnikov in njihovih 
skrbnikov posameznih postavk. 

 

KONTO OPIS
REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 

2015

PRORAČUN 

2017

Indeks 

5:4

1 2 3 4 5 % 6 7

ODHODKI 5.879.223,77 6.942.161,74 6.391.248,05 100,00 6.990.490,07 92,06

40 TEKOČI ODHODKI 2.015.558,34 3.000.242,04 2.734.320,32 42,78 2.732.015,32 91,14

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 368.137,00 375.710,32 430.928,84 6,74 430.928,84 114,70

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost55.851,01 56.242,08 61.739,00 0,97 61.739,00 109,77

402 Izdatki za blago in storitve 1.443.555,45 2.414.744,54 2.087.821,34 32,67 2.085.516,34 86,46

403 Plačila domačih obresti 61.900,10 50.000,00 48.414,17 0,76 48.414,17 96,83

409 Rezerve 86.114,78 103.545,10 105.416,97 1,65 105.416,97 101,81

41 TEKOČI TRANSFERI 2.475.584,97 2.431.484,81 2.570.320,05 40,22 2.570.410,05 105,71

410 Subvencije 148.521,24 148.675,32 140.368,00 2,20 140.458,00 94,41

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom1.432.866,46 1.467.581,43 1.657.437,64 25,93 1.657.437,64 112,94

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam210.169,59 221.371,58 212.398,23 3,32 212.398,23 95,95

413 Drugi tekoči domači transferi 684.027,68 593.856,48 560.116,18 8,76 560.116,18 94,32

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.280.551,05 1.202.402,85 810.320,68 12,68 1.552.373,70 67,39

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev1.280.551,05 1.202.402,85 810.320,68 12,68 1.552.373,70 67,39

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 107.529,41 308.032,04 276.287,00 4,32 135.691,00 89,69

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki72.025,00 174.152,00 158.627,00 2,48 72.791,00 91,09

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom35.504,41 133.880,04 117.660,00 1,84 62.900,00 87,88

PRORAČUN 2016

 

 

40 TEKOČI ODHODKI 2.734.320 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 430.929 € 

Plače in drugi izdatki zaposlenim so načrtovane skladno z veljavnimi predpisi. Predstavljajo 
6,74% vseh odhodkov. Občina je v letu 2015 povečala število zaposlenih za dva redno 
zaposlena strokovno tehnična delavca skladno s kadrovskim načrtom, katerega je dne 
23.6.2015 in 13.8.2015 potrdil Občinski svet. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 61.739 € 

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

 

402 Izdatki za blago in storitve 2.087.821 € 

Med izdatke za blago in storitve, ki predstavljajo  32,67 % vseh tekočih odhodkov sodijo vsi 
izdatki tako za blago, kakor tudi za storitve, kjer največji delež zaseda seveda tekoče 
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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 48.414 € 

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

 

409 Rezerve 105.417 € 

Na kontih skupine 409-rezerve je oblikovana splošna proračunska rezervacija po 42. čl. Zakona 
o javnih financah, katera je v višini 25.840 eur 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 76.527 eur. 

na kontu 402299-druge rezerve so sredstva rezervnega stanovanjskega sklada v višini 3.050 
eur. 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.570.320 € 

Tekoči transferi  največja kategorija med odhodki  in predstavljajo kar 40,21% vseh odhodkov. 
Gre za izvajanje nalog, za katere so občine zadolžene skladno z veljavnimi predpisi, predvsem 
pa z Zakonom o lokalni samoupravi. 

410 Subvencije 140.368 € 

Med tekoče transfere sodijo tudi subvencije, katere načrtujemo v višini 140.368 eur. Gre za 
subvencioniranje javnega potniškega prometa v višini 127.458 eur in pa kompleksne subvencije 
v kmetijstvo v višini 12.910 eur. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.657.438 € 

Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom. 
Načrtujemo jih v višini 1.657.438 eur, kar je 12,93 eur več kot v letu 2015 in predstavljajo 
25,93% vseh transferov. 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 vse večje 
ekonomske krize in tudi v prihodnjih letih ne načrtujemo upada. Kot je navedeno v uvodnih 
pojasnilih, pa smo morali določene oblike transferov finančno omejiti oziroma ukiniti. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 212.398 € 

Med transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam uvrščamo sredstva za delovanje 
društev in ostalih nepridobitnih organizacij ter tekoče transfere Gasilski zvezi Ig.  Načrtujemo jih 
v višini 212.398 eur in predstavljajo 8,26% vseh transferov. 

413 Drugi tekoči domači transferi 560.116 € 

Drugi domači transferi so načrtovani v višini  560.116 eur in predstavljajo 21,79 % vseh tekočih 
transferov. Sem sodijo sredstva, ki jih občina namenja za delovanje medobčinskega 
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inšpektorata, prispevek, katerega plačujemo za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb, 
financiranje dejavnosti osnovne šole, knjižnice in centra za socialno delo... 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 810.321 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 810.321 € 

Investicijski odhodki so v letu 2016 načrtovani skladno s predlaganim  Načrtom razvojnih 
programov. Znašajo 810.321 eur kar je 12,67 % vseh odhodkov. Zaradi nižjih prihodkov smo 
omejeni tudi pri izvajanju investicij.  

Sicer so v proračun vključene predvsem najnujnejše investicije. Podrobno so obrazložene in 
utemeljene s strani skrbnikov posameznih investicij v Načrtu razvojnih programov za obdobje 
2016-2019, ki bo sestavni del proračuna. 

Vsaka investicija mora biti načrtovana skladno z veljavnimi predpisi- Uredba  o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 
Zakon o spremljanju državnih pomoči. Za vsako od investicij mora investitor zagotoviti 
strokovno oceno glede smotrnosti investicije ter se do nje opredeliti s pisnim sklepom. Sklep je 
sestavni del Načrta razvojnih programov občine, ki se sprejema za štiri leta. Kasnejše 
spreminjanje, izvzemanje in dodajanje investicij v NRP pa je možno samo z utemeljenimi  
pisnimi obrazložitvami in ob soglasju Občinskega sveta. 

V Načrtu razvojnih programov so zajete sledeče investicije: 

  

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 276.287 € 

Tudi investicijski transferi so sestavni del Načrta razvojnih programov in za črpanje teh sredstev 
veljajo enake pravne podlage. 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 158.627 € 

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 117.660 € 

Med investicijske transfere posrednim proračunskim uporabnikom  (šola, vrtec, knjižnica) smo 
vključili samo najnujnejše investicije. Šola bo prav vse krila s sredstvi presežka prihodkov nad 
odhodki preteklih let, saj za financiranje ni drugih možnosti, knjižnici pa smo črtali vse 
predlagane investicije, prav tako vrtcu, kateremu je odobrena le ena. 
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ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 

FK Opis REALIZACIJA 2014
OCENA REALIZACIJA  

2015
PRORAČUN 2017 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 % 6 7

PRORAČUN 2016

ODHODKI 5.879.223,77 4.632.050,21 6.391.248,05 100,00 6.990.490,07 137,98

01 JAVNA UPRAVA 847.069,82 730.044,86 1.142.349,33 17,87 1.056.346,25 156,48

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 456.710,42 408.917,32 589.181,85 9,22 589.181,85 144,08

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 25.182,58 5.336,70 15.814,00 0,25 15.814,00 296,33

0133 Druge splošne zadeve in storitve 140.258,04 152.259,74 225.057,72 3,52 174.554,64 147,81

0160 Druge dejavnosti javne uprave 23.749,06 10.113,94 39.440,13 0,62 39.440,13 389,96

0171 Servisiranje javnega dolga države 62.851,34 42.050,52 48.414,17 0,76 48.414,17 115,13

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 138.318,38 111.366,64 224.441,46 3,51 188.941,46 201,53

02 OBRAMBA 13.626,71 10.101,10 15.310,00 0,24 4.240,00 151,57

0220 Civilna zaščita 13.626,71 10.101,10 15.310,00 0,24 4.240,00 151,57

03 JAVNI RED IN VARNOST 173.925,00 255.956,72 252.495,00 3,95 166.659,00 98,65

0310 Policija 0,00 3.316,72 2.968,00 0,05 2.968,00 89,49

0320 Protipožarna varnost 173.925,00 252.640,00 249.527,00 3,90 163.691,00 98,77

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.013.871,79 596.334,77 747.007,28 11,69 1.310.493,57 125,27

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 16.633,31 19.507,82 24.925,00 0,39 24.925,00 127,77

0421 Kmetijstvo 12.738,16 7.902,39 19.786,00 0,31 19.786,00 250,38

0422 Gozdarstvo 18.794,14 21.897,92 34.293,00 0,54 34.383,00 156,60

0423 Ribištvo in lov 472,92 284,88 550,00 0,01 550,00 193,06

0451 Cestni promet 740.298,93 513.843,96 585.096,00 9,15 1.181.032,29 113,87

0473 Turizem 8.699,50 8.639,66 11.549,48 0,18 11.549,48 133,68

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 216.234,83 24.258,14 70.807,80 1,11 38.267,80 291,89

05 VARSTVO OKOLJA 1.518.368,32 892.423,61 1.200.525,60 18,78 1.017.593,60 134,52

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.792,79 2.702,74 9.987,07 0,16 9.987,07 369,52

0520 Ravnanje z odpadno vodo 1.512.575,53 889.720,87 1.190.538,53 18,63 1.007.606,53 133,81

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 139.191,21 119.082,33 317.766,00 4,97 224.800,00 266,85

0610 Stanovanjska dejavnost 2.349,78 2.475,71 5.500,00 0,09 5.500,00 222,16

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 4.263,90 3.989,40 11.300,00 0,18 11.300,00 283,25
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FK Opis REALIZACIJA 2014
OCENA REALIZACIJA  

2015
PRORAČUN 2017 Indeks 5:4

1 2 3 4 5 % 6 7

PRORAČUN 2016

0630 Oskrba z vodo 0,00 0,00 194.966,00 3,05 81.000,00 0,00

0640 Cestna razsvetljava 132.577,53 112.617,22 106.000,00 1,66 127.000,00 94,12

07 ZDRAVSTVO 7.300,85 6.204,95 10.542,18 0,16 10.542,18 169,90

0721 Splošne zdravstvene storitve 7.300,85 6.204,95 10.542,18 0,16 10.542,18 169,90

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS245.939,77 206.578,56 360.779,74 5,64 357.779,74 174,65

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 76.900,59 44.170,67 81.339,00 1,27 81.339,00 184,15

0820 Kulturne dejavnosti 125.197,16 126.856,14 231.698,74 3,63 228.698,74 182,65

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 42.882,02 34.851,75 47.042,00 0,74 47.042,00 134,98

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 960,00 700,00 700,00 0,01 700,00 100,00

09 IZOBRAŽEVANJE 1.482.219,21 1.502.900,75 1.946.232,44 30,45 2.443.795,25 129,50

0911 Predšolska vzgoja 1.112.376,38 1.084.530,87 1.425.337,00 22,30 1.421.167,00 131,42

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 348.316,46 401.772,07 482.240,44 7,55 983.973,25 120,03

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 21.526,37 16.597,81 38.655,00 0,60 38.655,00 232,89

10 SOCIALNA VARNOST 437.711,09 312.422,56 398.240,48 6,23 398.240,48 127,47

1012 Varstvo invalidnih oseb 183.648,91 131.806,42 150.322,52 2,35 150.322,52 114,05

1040 Varstvo otrok in družine 1.460,12 627,74 1.500,00 0,02 1.500,00 238,95

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva106.566,26 103.039,57 125.858,12 1,97 125.858,12 122,15

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 146.035,80 76.948,83 120.559,84 1,89 120.559,84 156,68
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PRIHODKI 

 

KONTO OPIS
REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2017

Indeks 

5:4

1 2 3 4 5 % 6 7

PRORAČUN 2016

PRIHODKI 5.932.891,98 5.544.081,14 6.006.662,86 100,00 7.321.628,11 108,34

70 DAVČNI PRIHODKI 4.379.727,50 4.097.427,74 4.195.637,47 69,85 4.195.637,47 102,40

700 Davki na dohodek in dobiček 3.769.952,00 3.542.368,00 3.672.910,00 61,15 3.672.910,00 103,69

700020 Dohodnina - občinski vir 3.769.952,00 3.542.368,00 3.672.910,00 61,15 3.672.910,00 103,69

703 Davki na premoženje 328.989,72 356.849,08 391.021,07 6,51 391.021,07 109,58

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 5.296,25 4.000,00 4.800,00 0,08 4.800,00 120,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 3.788,52 4.000,00 4.100,00 0,07 4.100,00 102,50

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 42.690,01 43.782,17 44.887,04 0,75 44.887,04 102,52

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 207.526,54 216.155,27 225.082,03 3,75 225.082,03 104,13

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 970,25 1.300,00 1.400,00 0,02 1.400,00 107,69

703100 Davek na vodna plovila 1.119,46 1.248,92 1.250,00 0,02 1.250,00 100,09

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,98 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00

703200 Davek na dediščine in darila 541,92 18.000,00 20.000,00 0,33 20.000,00 111,11

703201 Zamudne obresti davkov občanov 273,40 2.900,00 2.000,00 0,03 2.000,00 68,97

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 4.700,74 5.362,09 5.500,00 0,09 5.500,00 102,57

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 61.991,79 60.000,00 82.000,00 1,37 82.000,00 136,67

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 89,86 100,00 2,00 0,00 2,00 2,00

704 Domači davki na blago in storitve 280.785,00 198.135,99 131.626,40 2,19 131.626,40 66,43

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.375,14 2.822,05 5.000,00 0,08 5.000,00 177,18

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 0,04 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 264.776,37 177.060,00 107.357,40 1,79 107.357,40 60,63

704702 Vodna povračila 0,00 2.866,55 3.000,00 0,05 3.000,00 104,66

704704 Turistična taksa 716,25 500,00 825,00 0,01 825,00 165,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 12.812,20 14.887,24 15.444,00 0,26 15.444,00 103,74

704709 Druge občinske takse 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

27 

 

KONTO OPIS
REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2017

Indeks 

5:4

1 2 3 4 5 % 6 7

PRORAČUN 2016

706 Drugi davki 0,78 74,67 80,00 0,00 80,00 107,14

706099 Drugi davki 0,78 74,67 80,00 0,00 80,00 107,14

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.120.057,83 912.221,15 869.488,32 14,48 869.488,32 95,32

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 170.484,34 178.831,02 163.418,24 2,72 163.418,24 91,38

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov32.864,35 50.790,04 42.590,00 0,71 42.590,00 83,86

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 25.503,42 16.000,00 10.000,00 0,17 10.000,00 62,50

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

710215 Drugi prihodki od obresti 706,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 62.522,13 73.657,00 70.362,24 1,17 70.362,24 95,53

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 13.870,13 9.302,00 9.302,00 0,15 9.302,00 100,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 32.886,44 26.834,00 30.202,00 0,50 30.202,00 112,55

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 2.131,22 1.647,98 962,00 0,02 962,00 58,37

711 Takse in pristojbine 3.555,55 6.477,50 6.500,00 0,11 6.500,00 100,35

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.555,55 6.460,00 6.500,00 0,11 6.500,00 100,62

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

712 Globe in druge denarne kazni 61.013,41 46.290,00 60.000,00 1,00 60.000,00 129,62

712001 Globe za prekrške 45.688,38 33.000,00 45.000,00 0,75 45.000,00 136,36

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 15.165,03 13.200,00 15.000,00 0,25 15.000,00 113,64

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 160,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 62.512,57 36.750,00 38.200,00 0,64 38.200,00 103,95

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 56.254,56 36.600,00 38.000,00 0,63 38.000,00 103,83

713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve 6.258,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

713005 Prihodki od vstopnin 0,00 150,00 200,00 0,00 200,00 133,33

714 Drugi nedavčni prihodki 822.491,96 643.872,63 601.370,08 10,01 601.370,08 93,40

714100 Drugi nedavčni prihodki 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00

7141003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-družinski pomočnik 2.971,32 2.971,32 2.971,32 0,05 2.971,32 100,00

7141004 Prihodki od prodaje - voda 76.371,97 72.072,86 79.046,77 1,32 79.046,77 109,68

7141005 Prihodki od prodaje-kanalščina 47.195,50 43.894,41 43.707,55 0,73 43.707,55 99,57
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7141006 Priključna moč 147.756,22 140.416,33 140.616,33 2,34 140.616,33 100,14

7141007 Vzdrževalnina - namenski prihodek 114.424,45 109.112,40 109.503,00 1,82 109.503,00 100,36

7141008 Števčnina - namenski prihodek 46.600,84 44.269,11 44.325,11 0,74 44.325,11 100,13

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 314.838,90 190.407,39 179.200,00 2,98 179.200,00 94,11

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 1.777,37 37.823,21 0,00 0,00 0,00 0,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 70.555,39 2.900,00 2.000,00 0,03 2.000,00 68,97

0,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 212.976,90 27.211,00 423.862,00 7,06 1.821.449,25 1.557,69

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 212.976,90 27.211,00 423.862,00 7,06 1.821.449,25 1.557,69

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 1.662,90 12.414,00 51.247,00 0,85 51.247,00 412,82

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 211.314,00 14.797,00 372.615,00 6,20 1.770.202,25 2.518,18

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 220.129,75 507.221,25 517.675,07 8,62 435.053,07 102,06

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 146.034,26 255.370,12 517.675,07 8,62 435.053,07 202,72

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0,00 171.546,78 167.118,21 2,78 167.118,21 97,42

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 111.214,00 58.646,67 326.262,86 5,43 243.640,86 556,32

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 34.820,26 25.176,67 24.294,00 0,40 24.294,00 96,49

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije74.095,49 251.851,13 0,00 0,00 0,00 0,00

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada0,00 230.385,96 0,00 0,00 0,00 0,00

741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije74.095,49 21.465,17 0,00 0,00 0,00 0,00
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ODHODKI 5.879.223,77 6.942.161,74 6.391.248,05 100,00 6.990.490,07 92,06

40 TEKOČI ODHODKI 2.015.558,34 3.000.242,04 2.734.320,32 42,78 2.732.015,32 91,14

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 368.137,00 375.710,32 430.928,84 6,74 430.928,84 114,70

400000 Osnovne plače 318.694,88 323.232,04 354.277,36 5,54 354.277,36 109,60

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 18.114,37 19.809,90 26.906,00 0,42 26.906,00 135,82

400004 Drugi dodatki 3.983,49 4.279,44 6.368,00 0,10 6.368,00 148,80

400100 Regres za letni dopust 5.490,00 5.490,00 11.662,46 0,18 11.662,46 212,43

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 11.771,43 12.550,94 16.729,00 0,26 16.729,00 133,29

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 6.874,30 6.918,00 9.039,00 0,14 9.039,00 130,66

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog3.208,53 3.130,00 3.286,00 0,05 3.286,00 104,98

400400 Sredstva za nadurno delo 0,00 300,00 1.505,00 0,02 1.505,00 501,67

400900 Jubilejne nagrade 0,00 0,00 1.156,02 0,02 1.156,02 0,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 55.851,01 56.242,08 61.739,00 0,97 61.739,00 109,77

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 29.350,26 29.808,13 32.561,00 0,51 32.561,00 109,24

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 22.566,41 23.039,22 24.758,00 0,39 24.758,00 107,46

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.823,11 1.896,95 2.032,00 0,03 2.032,00 107,12

401200 Prispevek za zaposlovanje 223,15 319,37 193,00 0,00 193,00 60,43

401300 Prispevek za starševsko varstvo 344,00 357,72 385,00 0,01 385,00 107,63

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU1.544,08 820,69 1.810,00 0,03 1.810,00 220,55

402 Izdatki za blago in storitve 1.443.555,45 2.414.744,54 2.087.821,34 32,67 2.085.516,34 86,46

402000 Pisarniški material in storitve 4.144,63 7.006,80 5.200,00 0,08 5.200,00 74,21

402001 Čistilni material in storitve 1.521,82 1.942,00 2.130,00 0,03 2.130,00 109,68

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 8.802,10 13.836,00 11.006,00 0,17 11.006,00 79,55

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 29.240,84 36.823,53 35.460,00 0,55 35.460,00 96,30
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402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 835,89 1.946,14 1.425,00 0,02 1.425,00 73,22

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 0,00 400,00 400,00 0,01 400,00 100,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.388,59 11.360,10 11.680,00 0,18 11.680,00 102,82

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 19.621,30 28.900,00 31.000,00 0,49 31.000,00 107,27

402009 Izdatki za reprezentanco 7.659,03 17.186,80 21.554,78 0,34 21.554,78 125,41

402099 Drugi splošni material in storitve 33.054,69 202.180,06 114.582,49 1,79 112.777,49 56,67

402100 Uniforme in službena obleka 1.877,75 1.052,57 1.500,00 0,02 1.500,00 142,51

402108 Drobni inventar 185,06 408,99 500,00 0,01 500,00 122,25

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 1.045,06 946,96 350,00 0,01 350,00 36,96

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 18.241,38 15.102,41 15.000,00 0,23 15.000,00 99,32

402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.843,10 10.836,92 9.000,00 0,14 9.000,00 83,05

402200 Električna energija 110.659,11 154.809,84 141.763,74 2,22 141.763,74 91,57

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 11.536,10 21.454,22 27.700,00 0,43 27.700,00 129,11

402202 Poraba druge energije-goriva za kosilnico 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402203 Voda in komunalne storitve 198.585,71 199.348,33 171.563,00 2,68 171.563,00 86,06

402204 Odvoz smeti 5.343,54 6.650,97 6.820,00 0,11 6.820,00 102,54

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 17.187,01 22.556,28 25.914,00 0,41 25.914,00 114,89

402206 Poštnina in kurirske storitve 13.921,77 19.863,56 19.580,00 0,31 19.580,00 98,57

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

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.445,46 2.087,87 2.050,00 0,03 2.050,00 98,19

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 0,00 540,00 1.000,00 0,02 1.000,00 185,19

402304 Pristojbine za registracijo vozil 0,00 142,74 150,00 0,00 150,00 105,09

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 0,00 472,26 1.000,00 0,02 1.000,00 211,75

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 74.834,85 112.761,08 102.804,25 1,61 102.804,25 91,17

402402 Stroški prevoza v državi 779,40 2.588,28 6.600,00 0,10 6.600,00 255,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.717,32 12.159,65 18.322,00 0,29 18.322,00 150,68

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 1.362,02 3.000,00 3.500,00 0,05 3.500,00 116,67
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402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 82,96 15.473,67 4.000,00 0,06 4.000,00 25,85

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 653.684,56 1.277.246,01 1.103.520,60 17,27 1.103.520,60 86,40

402504 Zavarovalne premije za objekte 10.301,53 23.579,94 17.000,00 0,27 17.000,00 72,10

402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 0,00 4.346,25 0,00 0,00 0,00 0,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 24.727,92 34.189,23 31.600,00 0,49 31.600,00 92,43

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 5.444,30 7.496,06 10.600,00 0,17 10.600,00 141,41

402512 Zavarovalne premije za opremo 235,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 1.005,44 1.500,00 1.500,00 0,02 1.500,00 100,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 13.998,87 19.793,30 26.495,00 0,41 26.495,00 133,86

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 185,62 971,05 0,00 0,00 0,00 0,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.206,42 7.065,54 500,00 0,01 500,00 7,08

402604 Najem strojne računalniške opreme 882,67 2.500,00 2.500,00 0,04 2.500,00 100,00

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 48,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.782,17 4.405,38 5.150,00 0,08 5.150,00 116,90

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 14.161,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 200,00 1.000,00 2.000,00 0,03 2.000,00 200,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.192,30 4.050,54 3.550,00 0,06 3.550,00 87,64

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 29.627,21 33.115,85 24.612,80 0,39 24.612,80 74,32

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 10.080,32 9.898,39 5.466,00 0,09 5.466,00 55,22

402905 Sejnine udeležencem odborov 50.266,07 29.053,76 30.572,68 0,48 30.572,68 105,23

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 6.869,89 1.630,00 3.400,00 0,05 3.400,00 208,59

402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih 14.161,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402912 Posebni davek na določene prejemke 64,52 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih21.240,30 18.201,21 20.950,00 0,33 20.450,00 115,10

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.048,80 1.100,00 1.100,00 0,02 1.100,00 100,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 0,00 926,64 973,48 0,02 973,48 105,05

402931 Plačila bančnih storitev 1.875,97 273,36 226,52 0,00 226,52 82,87

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 16,92 50,00 1.000,00 0,02 1.000,00 2.000,00
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402999 Drugi operativni odhodki 4,83 6.724,00 919,00 0,01 919,00 13,67

4029991 NEGATIVNE OBRESTI BS 325,62 350,00 350,00 0,01 350,00 100,00

403 Plačila domačih obresti 61.900,10 50.000,00 48.414,17 0,76 48.414,17 96,83

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 61.900,10 50.000,00 48.414,17 0,76 48.414,17 96,83

409 Rezerve 86.114,78 103.545,10 105.416,97 1,65 105.416,97 101,81

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,00 14.518,26 25.840,13 0,40 25.840,13 177,98

409100 Proračunska rezerva 84.310,45 86.526,84 76.526,84 1,20 76.526,84 88,44

409299 Druge rezerve 1.804,33 2.500,00 3.050,00 0,05 3.050,00 122,00

0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.475.584,97 2.431.484,81 2.570.320,05 40,22 2.570.410,05 105,71

410 Subvencije 148.521,24 148.675,32 140.368,00 2,20 140.458,00 94,41

410099 Druge subvencije javnim podjetjem 148.521,24 148.675,32 127.458,00 1,99 127.458,00 85,73

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,00 0,00 12.910,00 0,20 13.000,00 0,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.432.866,46 1.467.581,43 1.657.437,64 25,93 1.657.437,64 112,94

411103 Darilo ob rojstvu otroka 1.460,12 1.500,00 1.500,00 0,02 1.500,00 100,00

411599 Druga nadomestila plač 0,00 350,00 350,00 0,01 350,00 100,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 20.243,87 23.000,00 34.000,00 0,53 34.000,00 147,83

411902 Doplačila za šolo v naravi 1.421,60 1.200,00 1.277,00 0,02 1.277,00 106,42

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 963,40 1.000,00 2.740,00 0,04 2.740,00 274,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 231.801,65 221.231,58 209.090,64 3,27 209.090,64 94,51

411920 Subvencioniranje stanarin 1.783,65 6.512,60 7.000,00 0,11 7.000,00 107,48

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.082.156,89 1.102.320,00 1.328.014,00 20,78 1.328.014,00 120,47

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20.366,30 20.400,00 20.400,00 0,32 20.400,00 100,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 72.668,98 90.067,25 53.066,00 0,83 53.066,00 58,92

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 210.169,59 221.371,58 212.398,23 3,32 212.398,23 95,95

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 210.169,59 221.371,58 212.398,23 3,32 212.398,23 95,95

413 Drugi tekoči domači transferi 684.027,68 593.856,48 560.116,18 8,76 560.116,18 94,32

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 65.916,79 70.176,20 77.333,00 1,21 77.333,00 110,20
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413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 25.381,04 33.335,67 33.000,00 0,52 33.000,00 98,99

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim135.567,46 215.567,24 185.064,00 2,90 185.064,00 85,85

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 17.870,71 22.956,36 19.398,00 0,30 19.398,00 84,50

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 431.497,49 241.789,38 233.424,00 3,65 233.424,00 96,54

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja493,34 2.239,19 1.355,00 0,02 1.355,00 60,51

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki7.300,85 7.792,44 10.542,18 0,16 10.542,18 135,29

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.280.551,05 1.202.402,85 810.320,68 12,68 1.552.373,70 67,39

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.280.551,05 1.202.402,85 810.320,68 12,68 1.552.373,70 67,39

420101 Nakup avtomobilov 0,00 14.584,37 35.000,00 0,55 0,00 239,98

420200 Nakup pisarniškega pohištva 810,08 3.000,00 2.153,82 0,03 0,00 71,79

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.255,78 9.000,00 6.000,00 0,09 0,00 66,67

420204 Nakup drugega pohištva 0,00 16.512,40 10.653,18 0,17 0,00 64,52

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,00 1.049,47 0,00 0,00 0,00 0,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,00 1.915,63 1.000,00 0,02 1.000,00 52,20

420233 Nakup gasilske opreme 1.001,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 208,42 764,00 500,00 0,01 0,00 65,45

420299 Nakup druge opreme in napeljav 34.460,31 86.915,12 15.720,27 0,25 344,41 18,09

420401 Novogradnje 1.008.813,73 606.065,53 499.754,00 7,82 1.129.807,36 82,46

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.912,00 113.401,16 9.516,00 0,15 0,00 8,39

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 64.357,05 147.000,00 54.390,22 0,85 0,00 37,00

420600 Nakup zemljišč 97.885,30 42.991,00 41.384,00 0,65 16.597,00 96,26

420801 Investicijski nadzor 15.405,36 10.348,68 19.891,00 0,31 1.200,19 192,21

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.950,81 98.813,76 95.728,19 1,50 400.000,00 96,88

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 32.490,50 50.041,73 18.630,00 0,29 3.424,74 37,23
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KONTO OPIS
REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2017
Indeks 5:4

1 2 3 4 5 % 6 7

PRORAČUN 2016

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 107.529,41 308.032,04 276.287,00 4,32 135.691,00 89,69

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki72.025,00 174.152,00 158.627,00 2,48 72.791,00 91,09

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki72.025,00 174.152,00 158.627,00 2,48 72.791,00 91,09

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 35.504,41 133.880,04 117.660,00 1,84 62.900,00 87,88

432000 Investicijski transferi občinam 0,39 970,00 2.900,00 0,05 2.900,00 298,97

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 35.504,02 132.910,04 114.760,00 1,80 60.000,00 86,34
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1.2 RAČUN FINANČNIH NALOŽB IN TERJATEV 

 

R

E

B

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

2016

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

SPREJETI 

PRORAČUN 

 

 

1.3 RAČUN FINANCIRANJA 

 

R

E

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.) -715.723,23

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

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 384.585,19

XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 715.723,23

2016

SPREJETI 

PRORAČUN 

C. RAČUN FINANCIRANJA
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ZADOLŽEVANJE  333.082 €  

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 ketere 
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 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 življenske 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 izvršijo (predvsem tiste, ki niso vključene v občinski 
proračun in s tem tudi seveda ne v načrt razvojnih programov za obdobje štirih let-
torej 2015-2018), z izvajalci pa se, ker nimajo razpoložljivih sredstev, ustno ali 
pisno dogovorijo za odlog plačila, ne izpeljejo pa postopka zadolžitve. VSI TAKI 
POSLI SO SKLADNO Z ZFO NIČNI. To pomeni, da za plačilo morebitnih obveznosti, ki 
izhajajo iz takih dogovarjanj, Občina kot pravna oseba NE odgovarja. 

 

V veljavnem proračunu Občine Ig za leto 2016 občina ne načrtuje nove zadolžitve. V letu 2013 
smo namreč najvišji dovoljeni obseg porabili.  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 € 

V V proračunu 2016 načrtujemo 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-kjer se sedaj nahaja novo 
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parkirišče) z odplačilom glavnice v letu 2016 v višini   65.714,28 eur. Zadnji obrok zapade v 
plačilo 15.11.2017. 

 SID BANKA,d.d. (novogradnja centralnega Vrtca Ig v letu 2013)  z odplačilom glavnive v 
letu 2016 v višini 170.300,16 eur. Zadnji obrok zapade v plačilo 30.06.2028.  

 Hypo Alpe Adria Bank, d.d. (novogradnja centralnega Vrtca Ig v letu 2013)  z odplačilom 
glavnice v letu 2016 v višini 95.123,60 eur. Zadnji obrok zapade v plačilo 15.10.2018. 

Pripadajoče obresti so načrtovane na proračunski postavki  1622000 konto 403000 v skupni 
višini 48.414 eur. 
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2 POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 2016 Z OBRAZLOŽITVAMI 

 

ZAP. 

ŠT. 

PU PK PP Konto Opis REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2016

PRORAČUN 

2017

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ODHODKI 5.879.223,77 6.942.161,74 6.391.248,05 6.990.490,07 92,06

2 001 ŽUPAN 53.484,47 55.733,56 57.195,36 57.195,36 102,62

3 01 POLITIČNI SISTEM 53.484,47 55.733,56 57.195,36 57.195,36 102,62

4 0101 Politični sistem 53.484,47 55.733,56 57.195,36 57.195,36 102,62

5 01019003 Dejav nost župana in podžupanov 53.484,47 55.733,56 57.195,36 57.195,36 102,62

6 0101000 ŽUPAN 53.484,47 55.733,56 57.195,36 57.195,36 102,62

7 400000 Osnovne plače 37.033,83 36.999,00 36.857,36 36.857,36 99,62

8 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4.172,15 4.403,15 4.987,00 4.987,00 113,26

9 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 813,12 848,84 930,00 930,00 109,56

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

11 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.552,73 2.560,21 3.557,00 3.557,00 138,93

12 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.703,13 2.711,00 2.720,00 2.720,00 100,33

13 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 218,40 219,03 222,00 222,00 101,36

14 401200 Prispevek za zaposlovanje 24,72 25,00 26,00 26,00 104,00

15 401300 Prispevek za starševsko varstvo 41,18 41,33 42,00 42,00 101,62

16 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU152,62 79,00 170,00 170,00 215,19

17 402009 Izdatki za reprezentanco 414,28 1.268,84 2.000,00 2.000,00 157,62

18 402099 Drugi splošni material in storitve 274,00 3.623,11 2.700,00 2.700,00 74,52

19 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 204,95 240,00 240,00 240,00 100,00

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

21 402402 Stroški prevoza v državi 163,64 819,54 1.500,00 1.500,00 183,03

22 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,00 521,05 0,00 0,00 0,00

23 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 180,46 0,00 0,00 0,00
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ZAP. 

ŠT. 

PU PK PP Konto Opis REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2016

PRORAČUN 

2017

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.194,18 700,00 800,00 800,00 114,29

26 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 77,54 0,00 0,00 0,00 0,00

27 002 OBČINSKI SVET 24.798,49 24.083,68 23.308,68 23.308,68 96,78

28 01 POLITIČNI SISTEM 24.798,49 24.083,68 23.308,68 23.308,68 96,78

29 0101 Politični sistem 24.798,49 24.083,68 23.308,68 23.308,68 96,78

30 01019001 Dejav nost občinskega sv eta 18.851,43 16.150,00 15.375,00 15.375,00 95,20

31 0201000 OBČINSKI SVET, ODBORI IN KOMISIJE 18.851,43 16.150,00 15.375,00 15.375,00 95,20

32 402905 Sejnine udeležencem odborov 18.851,43 16.150,00 15.375,00 15.375,00 95,20

33 01019003 Dejav nost župana in podžupanov 5.947,06 7.933,68 7.933,68 7.933,68 100,00

34 0201001 PODŽUPANI 5.947,06 7.933,68 7.933,68 7.933,68 100,00

35 402905 Sejnine udeležencem odborov 5.947,06 7.933,68 7.933,68 7.933,68 100,00

36 003 NADZORNI ODBOR 12.994,93 4.970,08 7.264,00 7.264,00 146,15

37 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.994,93 4.970,08 7.264,00 7.264,00 146,15

38 0203 Fiskalni nadzor 12.994,93 4.970,08 7.264,00 7.264,00 146,15

39 02039001 Dejav nost nadzornega odbora 12.994,93 4.970,08 7.264,00 7.264,00 146,15

40 0302000 NADZORNI ODBOR 12.994,93 4.970,08 7.264,00 7.264,00 146,15

41 402905 Sejnine udeležencem odborov 12.994,93 4.970,08 7.264,00 7.264,00 146,15

42 005 REŽIJSKI OBRAT 927.481,60 1.336.164,51 1.154.122,79 1.088.082,79 86,38

43 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 75.370,31 172.025,42 144.208,46 108.708,46 83,83

44 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin75.370,31 172.025,42 144.208,46 108.708,46 83,83

45 06029001 Delov anje ožjih delov  občin 75.370,31 172.025,42 144.208,46 108.708,46 83,83

46 0506000 REŽIJSKI OBRAT- SPLOŠNO 75.370,31 172.025,42 144.208,46 108.708,46 83,83

47 400000 Osnovne plače 54.298,91 57.372,16 65.368,00 65.368,00 113,94
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ZAP. 

ŠT. 

PU PK PP Konto Opis REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2016

PRORAČUN 

2017

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

48 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.018,20 2.626,75 3.674,00 3.674,00 139,87

49 400004 Drugi dodatki 3.983,49 4.279,44 6.368,00 6.368,00 148,80

50 400100 Regres za letni dopust 1.314,80 1.314,80 2.973,46 2.973,46 226,15

51 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 2.395,55 2.602,10 3.718,00 3.718,00 142,88

52 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 888,00 1.154,00 2.317,00 2.317,00 200,78

53 400400 Sredstva za nadurno delo 0,00 300,00 1.505,00 1.505,00 501,67

54 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.336,66 5.691,92 6.323,00 6.323,00 111,09

55 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 3.955,71 4.217,35 4.959,00 4.959,00 117,59

56 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 319,51 364,26 395,00 395,00 108,44

57 401200 Prispevek za zaposlovanje 36,24 112,37 45,00 45,00 40,05

58 401300 Prispevek za starševsko varstvo 60,32 68,73 75,00 75,00 109,12

59 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU263,76 161,69 388,00 388,00 239,97

60 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 82.459,54 0,00 0,00 0,00

61 402100 Uniforme in službena obleka 0,00 567,57 300,00 300,00 52,86

62 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00

63 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00

64 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 440,92 876,28 1.500,00 1.500,00 171,18

65 402402 Stroški prevoza v državi 53,41 968,74 3.600,00 3.600,00 371,62

66 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0,00 1.923,72 0,00 0,00 0,00

67 402999 Drugi operativni odhodki 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00

68 420101 Nakup avtomobilov 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

69 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00

70 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 4.540,00 500,00 0,00 11,01

71 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 100.069,05 138.804,40 79.854,00 79.854,00 57,53

72 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 100.069,05 138.804,40 79.854,00 79.854,00 57,53

73 15029002 Rav nanje z odpadno v odo 100.069,05 138.804,40 79.854,00 79.854,00 57,53

74 0515000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - ravnanje z odpadno vodo100.069,05 138.804,40 79.854,00 79.854,00 57,53

75 402000 Pisarniški material in storitve 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

76 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.364,40 3.460,00 3.460,00 3.460,00 100,00
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ZAP. 

ŠT. 

PU PK PP Konto Opis REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2016

PRORAČUN 

2017

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

77 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 950,00 600,00 600,00 63,16

78 402100 Uniforme in službena obleka 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

79 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 166,67

80 402200 Električna energija 3.824,73 5.020,00 4.920,00 4.920,00 98,01

81 402203 Voda in komunalne storitve 132,36 150,00 150,00 150,00 100,00

82 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 402,90 960,00 960,00 960,00 100,00

83 402206 Poštnina in kurirske storitve 4.128,01 4.670,00 5.040,00 5.040,00 107,92

84 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 78.213,79 118.803,50 57.074,00 57.074,00 48,04

85 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.045,00 210,90 0,00 0,00 0,00

86 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,00 1.330,00 1.600,00 1.600,00 120,30

87 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

88 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih0,00 250,00 250,00 250,00 100,00

89 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.933,92 0,00 0,00 0,00 0,00

90 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.023,94 0,00 0,00 0,00 0,00

91 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST752.042,24 1.025.334,69 930.060,33 899.520,33 90,71

92 1603 Komunalna dejavnost 752.042,24 1.025.334,69 930.060,33 899.520,33 90,71

93 16039001 Oskrba z v odo 729.405,25 980.831,88 867.752,53 867.752,53 88,47

94 0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 622.882,25 520.845,00 399.091,00 399.091,00 76,62

95 402000 Pisarniški material in storitve 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

96 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.898,10 7.876,00 5.136,00 5.136,00 65,21

97 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.597,47 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,00

98 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00

99 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,00 4.660,10 4.680,00 4.680,00 100,43

100 402099 Drugi splošni material in storitve 250,00 969,90 4.600,00 4.600,00 474,28

101 402100 Uniforme in službena obleka 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

102 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve0,00 1.600,00 5.000,00 5.000,00 312,50

103 402200 Električna energija 26.306,36 40.740,00 45.160,00 45.160,00 110,85

104 402203 Voda in komunalne storitve 195.836,07 194.849,00 167.213,00 167.213,00 85,82
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ZAP. 

ŠT. 

PU PK PP Konto Opis REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2016

PRORAČUN 

2017

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

105 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.660,83 2.738,00 2.944,00 2.944,00 107,52

106 402206 Poštnina in kurirske storitve 4.128,01 6.070,00 5.040,00 5.040,00 83,03

107 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 589,09 0,00 0,00 0,00 0,00

108 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 141.493,49 226.872,87 118.385,00 118.385,00 52,18

109 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.045,00 210,91 0,00 0,00 0,00

110 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.807,83 3.799,22 4.500,00 4.500,00 118,45

111 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 13.762,00 18.511,00 24.695,00 24.695,00 133,41

112 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,00 1.260,00 1.500,00 1.500,00 119,05

113 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0,00 3.458,86 0,00 0,00 0,00

114 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.312,95 2.719,14 2.178,00 2.178,00 80,10

115 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00

116 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih37,00 250,00 1.000,00 1.000,00 400,00

117 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.216,83 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

118 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve205.207,17 0,00 0,00 0,00 0,00

119 420299 Nakup druge opreme in napeljav 397,69 0,00 0,00 0,00 0,00

120 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 16.336,36 0,00 0,00 0,00 0,00

121 0516001 OSKRBA Z VODO - števčnina 23.800,94 190.250,77 227.144,11 227.144,11 119,39

122 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 23.800,94 190.250,77 227.144,11 227.144,11 119,39

123 0516002 OSKRBA Z VODO - vzdrževalnina 82.722,06 269.736,11 241.517,42 241.517,42 89,54

124 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 82.722,06 239.736,11 241.517,42 241.517,42 100,74

125 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

126 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejav nost 22.636,99 44.502,81 62.307,80 31.767,80 140,01

127 1016002 POKOPALIŠČE IG 14.455,99 27.992,85 14.056,76 14.056,76 50,22

128 402001 Čistilni material in storitve 58,00 120,00 120,00 120,00 100,00

129 402099 Drugi splošni material in storitve 725,48 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,00

130 402200 Električna energija 216,77 840,00 840,00 840,00 100,00

131 402203 Voda in komunalne storitve 121,33 350,00 350,00 350,00 100,00

132 402204 Odvoz smeti 3.467,18 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,00

133 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 2.383,15 560,00 560,00 23,50
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134 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 4.434,98 4.500,00 4.500,00 101,47

135 402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 0,00 1.614,97 0,00 0,00 0,00

136 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.955,23 3.257,76 3.257,76 3.257,76 100,00

137 402912 Posebni davek na določene prejemke 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00

138 402999 Drugi operativni odhodki 0,00 119,00 119,00 119,00 100,00

139 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 2.417,24 0,00 0,00 0,00

140 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.912,00 8.205,75 0,00 0,00 0,00

141 1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 4.407,51 8.485,68 8.036,68 8.036,68 94,71

142 402001 Čistilni material in storitve 46,48 60,00 60,00 60,00 100,00

143 402099 Drugi splošni material in storitve 62,00 450,00 450,00 450,00 100,00

144 402200 Električna energija 326,26 530,00 530,00 530,00 100,00

145 402203 Voda in komunalne storitve 132,36 410,00 410,00 410,00 100,00

146 402204 Odvoz smeti 1.002,67 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00

147 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 650,00 850,00 850,00 130,77

148 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 713,50 1.200,00 1.200,00 168,19

149 402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 0,00 1.195,50 0,00 0,00 0,00

150 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.837,74 2.926,68 2.926,68 2.926,68 100,00

151 402912 Posebni davek na določene prejemke 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00

152 1016004 POKOPALIŠČE GOLO 3.167,37 6.598,42 8.109,20 8.109,20 122,90

153 402001 Čistilni material in storitve 0,00 160,00 80,00 80,00 50,00

154 402099 Drugi splošni material in storitve 45,43 310,00 390,00 390,00 125,81

155 402200 Električna energija 178,15 390,00 390,00 390,00 100,00

156 402203 Voda in komunalne storitve 295,63 360,00 360,00 360,00 100,00

157 402204 Odvoz smeti 808,03 910,00 910,00 910,00 100,00

158 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 212,00 212,00 212,00 100,00

159 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 964,22 3.500,00 3.500,00 362,99

160 402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 0,00 1.075,08 0,00 0,00 0,00

161 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.840,13 2.217,12 2.217,20 2.217,20 100,00
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162 402912 Posebni davek na določene prejemke 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00

163 1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 606,12 1.425,86 32.105,16 1.565,16 2.251,63

164 402204 Odvoz smeti 0,00 210,00 210,00 210,00 100,00

165 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 90,00 90,00 90,00 100,00

166 402505 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 0,00 460,70 0,00 0,00 0,00

167 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 606,12 665,16 1.265,16 1.265,16 190,20

168 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

169 420600 Nakup zemljišč 0,00 0,00 15.540,00 0,00 0,00

170 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 010 OBČINSKA UPRAVA 4.785.785,23 5.415.118,86 5.027.037,43 5.692.319,45 92,83

172 01 POLITIČNI SISTEM 24.381,44 11.184,00 8.947,00 8.947,00 80,00

173 0101 Politični sistem 24.381,44 11.184,00 8.947,00 8.947,00 80,00

174 01019001 Dejav nost občinskega sv eta 7.121,11 11.184,00 8.947,00 8.947,00 80,00

175 1001000 POLITIČNE STRANKE 7.121,11 11.184,00 8.947,00 8.947,00 80,00

176 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.121,11 11.184,00 8.947,00 8.947,00 80,00

177 01019002 Izv edba in nadzor v olitev  in referendumov 17.260,33 0,00 0,00 0,00 0,00

178 1001001 VOLITVE 17.260,33 0,00 0,00 0,00 0,00

179 402000 Pisarniški material in storitve 121,14 0,00 0,00 0,00 0,00

180 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.547,83 0,00 0,00 0,00 0,00

181 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 53,80 0,00 0,00 0,00 0,00

182 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 30,30 0,00 0,00 0,00 0,00

183 402009 Izdatki za reprezentanco 70,11 0,00 0,00 0,00 0,00

184 402099 Drugi splošni material in storitve 117,67 0,00 0,00 0,00 0,00

185 402206 Poštnina in kurirske storitve 2.204,75 0,00 0,00 0,00 0,00

186 402402 Stroški prevoza v državi 32,08 0,00 0,00 0,00 0,00

187 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188 402905 Sejnine udeležencem odborov 12.472,65 0,00 0,00 0,00 0,00

189 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.187,65 6.050,00 8.550,00 8.550,00 141,32
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190 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.250,35 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00

191 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.250,35 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00

192 1602000 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 1.250,35 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00

193 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 0,00 926,64 973,48 973,48 105,05

194 402931 Plačila bančnih storitev 924,73 273,36 226,52 226,52 82,87

195 4029991 NEGATIVNE OBRESTI BS 325,62 350,00 350,00 350,00 100,00

196 0203 Fiskalni nadzor 10.937,30 4.500,00 7.000,00 7.000,00 155,56

197 02039001 Dejav nost nadzornega odbora 10.937,30 4.500,00 7.000,00 7.000,00 155,56

198 1002000 NOTRANJA REVIZIJA 10.937,30 4.500,00 7.000,00 7.000,00 155,56

199 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 10.937,30 4.500,00 7.000,00 7.000,00 155,56

200 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE122.976,94 233.925,83 195.916,68 156.457,64 83,75

201 0403 Druge skupne administrativne službe 122.976,94 233.925,83 195.916,68 156.457,64 83,75

202 04039001 Obv eščanje domače in tuje jav nosti 2.863,73 16.200,00 9.500,00 9.500,00 58,64

203 1004001 OBVEŠČANJE DOMAČE JAVNOSTI 2.863,73 4.700,00 4.500,00 4.500,00 95,74

204 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.858,29 3.200,00 3.000,00 3.000,00 93,75

205 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 1.005,44 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

206 1104011 IZDELAVA GRBA IN ZASTAVE 0,00 11.500,00 5.000,00 5.000,00 43,48

207 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 11.500,00 5.000,00 5.000,00 43,48

208 04039002 Izv edba protokolarnih dogodkov 15.848,14 33.054,61 32.647,64 32.647,64 98,77

209 1104000 OBČINSKA PRIZNANJA 668,90 700,08 800,00 800,00 114,27

210 402099 Drugi splošni material in storitve 668,90 700,08 800,00 800,00 114,27

211 1104001 KULTURNI PRAZNIK 665,70 589,16 786,00 786,00 133,41

212 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00

213 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

214 402099 Drugi splošni material in storitve 370,80 522,74 250,00 250,00 47,82

215 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00

216 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve294,90 66,42 66,00 66,00 99,37
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217 1104002 OBČINSKI PRAZNIK 3.354,38 5.420,44 4.290,00 4.290,00 79,14

218 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 158,60 291,00 290,00 290,00 99,66

219 402009 Izdatki za reprezentanco 73,20 0,00 500,00 500,00 0,00

220 402099 Drugi splošni material in storitve 1.959,96 3.859,42 2.500,00 2.500,00 64,78

221 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 300,79 0,00 0,00 0,00

222 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve1.162,62 969,23 1.000,00 1.000,00 103,17

223 1104004 OBČINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 842,85 848,73 939,00 939,00 110,64

224 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 122,00 189,00 189,00 189,00 100,00

225 402009 Izdatki za reprezentanco 107,92 0,00 0,00 0,00 0,00

226 402099 Drugi splošni material in storitve 287,09 358,94 400,00 400,00 111,44

227 402901 Plačila avtorskih honorarjev 262,51 300,79 350,00 350,00 116,36

228 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00

229 1104005 NOVOLETNA OBDAROVANJA 2.800,86 18.050,00 18.290,89 18.290,89 101,33

230 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 850,39 0,00 0,00 0,00

231 402099 Drugi splošni material in storitve 2.615,24 16.749,61 17.836,89 17.836,89 106,49

232 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 185,62 450,00 0,00 0,00 0,00

233 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00 0,00 454,00 454,00 0,00

234 1104008 DOBRODELNI KONCERT 1.813,14 0,00 0,00 0,00 0,00

235 402099 Drugi splošni material in storitve 831,90 0,00 0,00 0,00 0,00

236 402206 Poštnina in kurirske storitve 108,82 0,00 0,00 0,00 0,00

237 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 512,42 0,00 0,00 0,00 0,00

238 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239 1104010 RAZPISI - PRIREDITVE 5.702,31 7.446,20 7.541,75 7.541,75 101,28

240 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.702,31 7.446,20 7.541,75 7.541,75 101,28

241 04039003 Razpolaganje in uprav ljanje z občinskim premoženjem 104.265,07 184.671,22 153.769,04 114.310,00 83,27

242 1004000 OBČINSKO PREMOŽENJE 68.819,17 72.853,14 55.010,00 55.010,00 75,51

243 402000 Pisarniški material in storitve 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00

244 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 702,72 1.860,00 1.800,00 1.800,00 96,77

245 402099 Drugi splošni material in storitve 408,46 16.489,74 9.000,00 9.000,00 54,58
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246 402200 Električna energija 2.895,05 3.800,00 3.500,00 3.500,00 92,11

247 402203 Voda in komunalne storitve 16,01 60,00 60,00 60,00 100,00

248 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00

249 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.482,32 4.100,00 7.100,00 7.100,00 173,17

250 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251 402504 Zavarovalne premije za objekte 10.301,53 22.623,06 17.000,00 17.000,00 75,14

252 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,00 10,26 0,00 0,00 0,00

253 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,00 6.598,13 0,00 0,00 0,00

254 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 14.161,04 0,00 0,00 0,00 0,00

255 402901 Plačila avtorskih honorarjev 929,79 0,00 0,00 0,00 0,00

256 402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih 14.161,04 0,00 0,00 0,00 0,00

257 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih19.413,24 9.910,47 15.000,00 15.000,00 151,36

258 402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 16,92 50,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

259 402999 Drugi operativni odhodki 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

260 409299 Druge rezerve 816,57 471,48 550,00 550,00 116,65

261 1004004 RTC ZAPOTOK 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

262 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

263 1018001 DOM ZAPOTOK 8.341,65 70.118,08 48.359,04 18.900,00 68,97

264 402001 Čistilni material in storitve 0,00 202,00 200,00 200,00 99,01

265 402099 Drugi splošni material in storitve 711,14 589,54 600,00 600,00 101,77

266 402108 Drobni inventar 0,00 408,99 500,00 500,00 122,25

267 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,00 1.636,92 500,00 500,00 30,55

268 402200 Električna energija 0,00 2.225,32 1.000,00 1.000,00 44,94

269 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.451,76 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,00

270 402203 Voda in komunalne storitve 110,29 347,70 350,00 350,00 100,66

271 402204 Odvoz smeti 0,00 330,97 350,00 350,00 105,75

272 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0,00 207,24 100,00 100,00 48,25

273 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 82,96 15.473,67 4.000,00 4.000,00 25,85
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274 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,00 85,81 100,00 100,00 116,54

275 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.683,88 5.278,08 5.400,00 5.400,00 102,31

276 402912 Posebni davek na določene prejemke 64,52 0,00 0,00 0,00 0,00

277 420204 Nakup drugega pohištva 0,00 16.512,40 10.653,18 0,00 64,52

278 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,00 441,69 0,00 0,00 0,00

279 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.237,10 5.577,75 3.805,86 0,00 68,23

280 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00

281 1804000 CENTER IG 27.104,25 41.700,00 40.400,00 40.400,00 96,88

282 402001 Čistilni material in storitve 855,77 700,00 1.000,00 1.000,00 142,86

283 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.752,32 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

284 402099 Drugi splošni material in storitve 676,21 1.850,34 1.500,00 1.500,00 81,07

285 402200 Električna energija 6.062,55 9.700,00 9.300,00 9.300,00 95,88

286 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.700,24 6.800,00 8.300,00 8.300,00 122,06

287 402203 Voda in komunalne storitve 1.552,43 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

288 402204 Odvoz smeti 65,66 100,00 100,00 100,00 100,00

289 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.128,27 2.300,00 2.500,00 2.500,00 108,70

290 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 31,68 200,00 100,00 100,00 50,00

291 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.235,00 3.098,04 3.100,00 3.100,00 100,06

292 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.289,94 2.135,59 2.000,00 2.000,00 93,65

293 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.379,62 3.311,03 4.500,00 4.500,00 135,91

294 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 150,00

295 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 374,56 700,00 1.000,00 1.000,00 142,86

296 402999 Drugi operativni odhodki 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00

297 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

298 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

299 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 366.474,65 447.131,27 472.788,06 461.744,02 105,74

300 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni3.625,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,00
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301 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.048,80 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

302 1006002 ZDRUŽENJE OBČIN 1.048,80 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

303 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.048,80 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00

304 06019003 Pov ezov anje lokalnih skupnosti 2.576,20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

305 1506000 RRA LUR 2.576,20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

306 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.576,20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

307 0603 Dejavnost občinske uprave 362.849,65 443.031,27 468.688,06 457.644,02 105,79

308 06039001 Administracija občinske uprav e 359.575,37 409.531,27 457.644,02 457.644,02 111,75

309 1006000 OBČINSKA UPRAVA 359.575,37 409.531,27 457.644,02 457.644,02 111,75

310 400000 Osnovne plače 227.362,14 228.860,88 252.052,00 252.052,00 110,13

311 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.924,02 12.780,00 18.245,00 18.245,00 142,76

312 400100 Regres za letni dopust 4.175,20 4.175,20 8.689,00 8.689,00 208,11

313 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.562,76 9.100,00 12.081,00 12.081,00 132,76

314 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 5.542,30 5.320,00 6.278,00 6.278,00 118,01

315 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog3.208,53 3.130,00 3.286,00 3.286,00 104,98

316 400900 Jubilejne nagrade 0,00 0,00 1.156,02 1.156,02 0,00

317 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.460,87 21.556,00 22.681,00 22.681,00 105,22

318 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 15.907,57 16.110,87 17.079,00 17.079,00 106,01

319 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.285,20 1.313,66 1.415,00 1.415,00 107,71

320 401200 Prispevek za zaposlovanje 162,19 182,00 122,00 122,00 67,03

321 401300 Prispevek za starševsko varstvo 242,50 247,66 268,00 268,00 108,21

322 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU1.127,70 580,00 1.252,00 1.252,00 215,86

323 402000 Pisarniški material in storitve 4.009,01 7.000,00 5.000,00 5.000,00 71,43

324 402001 Čistilni material in storitve 561,57 700,00 670,00 670,00 95,71

325 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 448,96 600,00 570,00 570,00 95,00

326 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 140,25 715,25 715,00 715,00 99,97

327 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 782,09 1.946,14 1.425,00 1.425,00 73,22

328 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 8.684,00 24.400,00 24.000,00 24.000,00 98,36

329 402009 Izdatki za reprezentanco 36,42 363,61 350,00 350,00 96,26
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330 402099 Drugi splošni material in storitve 709,47 1.713,04 1.150,00 1.150,00 67,13

331 402100 Uniforme in službena obleka 0,00 485,00 500,00 500,00 103,09

332 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 1.045,06 786,96 350,00 350,00 44,47

333 402200 Električna energija 1.512,43 2.800,00 2.000,00 2.000,00 71,43

334 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.706,38 3.300,00 4.800,00 4.800,00 145,45

335 402202 Poraba druge energije-goriva za kosilnico 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

336 402203 Voda in komunalne storitve 167,12 400,00 250,00 250,00 62,50

337 402204 Odvoz smeti 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

338 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 12.224,07 15.000,00 17.000,00 17.000,00 113,33

339 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.281,44 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

340 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.091,01 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00

341 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 0,00 540,00 1.000,00 1.000,00 185,19

342 402304 Pristojbine za registracijo vozil 0,00 142,74 150,00 150,00 105,09

343 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 0,00 472,26 1.000,00 1.000,00 211,75

344 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00

345 402402 Stroški prevoza v državi 530,27 800,00 1.500,00 1.500,00 187,50

346 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 112,21 5.000,00 5.000,00 4.455,93

347 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 842,77 4.887,79 4.000,00 4.000,00 81,84

348 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 18.089,95 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,00

349 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.139,97 300,00 1.500,00 1.500,00 500,00

350 402604 Najem strojne računalniške opreme 882,67 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00

351 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 529,48 1.300,00 1.500,00 1.500,00 115,38

352 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 200,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 200,00

353 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00

354 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 0,00 850,00 1.000,00 1.000,00 117,65

355 402999 Drugi operativni odhodki 0,00 800,00 800,00 800,00 100,00

356 06039002 Razpolaganje in uprav ljanje s premoženjem, potrebnim za delov anje občinske uprav3.274,28 33.500,00 11.044,04 0,00 32,97

357 1006001 OBČINSKA UPRAVA - NAKUP OPREME 3.274,28 33.500,00 11.044,04 0,00 32,97
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358 420101 Nakup avtomobilov 0,00 14.584,37 0,00 0,00 0,00

359 420200 Nakup pisarniškega pohištva 810,08 3.000,00 2.153,82 0,00 71,79

360 420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.255,78 9.000,00 6.000,00 0,00 66,67

361 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,00 607,78 0,00 0,00 0,00

362 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,00 415,63 0,00 0,00 0,00

363 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 208,42 500,00 500,00 0,00 100,00

364 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 1.392,22 0,00 0,00 0,00

365 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 4.000,00 2.390,22 0,00 59,76

366 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 187.551,71 282.341,88 264.837,00 167.931,00 93,80

367 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 187.551,71 282.341,88 264.837,00 167.931,00 93,80

368 07039001 Priprav ljenost sistema za zaščito, rešev anje in pomoč 13.626,71 16.889,88 15.310,00 4.240,00 90,65

369 1007000 CIVILNA ZAŠČITA 13.626,71 16.889,88 15.310,00 4.240,00 90,65

370 402009 Izdatki za reprezentanco 166,24 450,00 450,00 450,00 100,00

371 402099 Drugi splošni material in storitve 1.701,15 6.301,45 1.250,00 1.250,00 19,84

372 402100 Uniforme in službena obleka 1.877,75 0,00 0,00 0,00 0,00

373 402108 Drobni inventar 185,06 0,00 0,00 0,00 0,00

374 402200 Električna energija 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00

375 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 125,07 190,00 290,00 290,00 152,63

376 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 260,78 230,63 450,00 450,00 195,12

377 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 739,06 1.053,64 0,00 0,00 0,00

378 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 6.869,89 280,00 1.400,00 1.400,00 500,00

379 411599 Druga nadomestila plač 0,00 350,00 350,00 350,00 100,00

380 420233 Nakup gasilske opreme 1.001,71 0,00 0,00 0,00 0,00

381 420299 Nakup druge opreme in napeljav 650,00 7.984,16 11.070,00 0,00 138,65

382 07039002 Delov anje sistema za zaščito, rešev anje in pomoč 173.925,00 265.452,00 249.527,00 163.691,00 94,00

383 1007001 GASILCI 173.925,00 265.452,00 249.527,00 163.691,00 94,00

384 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam101.900,00 91.300,00 90.900,00 90.900,00 99,56

385 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki72.025,00 174.152,00 158.627,00 72.791,00 91,09

386 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0,00 3.316,72 2.968,00 2.968,00 89,49
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387 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 0,00 3.316,72 2.968,00 2.968,00 89,49

388 08029001 Prometna v arnost 0,00 3.316,72 2.968,00 2.968,00 89,49

389 1108000 PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU 0,00 3.316,72 2.968,00 2.968,00 89,49

390 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 3.316,72 2.968,00 2.968,00 89,49

391 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 32.005,22 41.327,96 54.629,00 54.719,00 132,18

392 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 6.895,06 9.191,36 11.286,00 11.286,00 122,79

393 11029002 Razv oj in prilagajanje podeželskih območij 6.895,06 9.191,36 11.286,00 11.286,00 122,79

394 1011000 KMETIJSTVO - DRUŠTVA 4.695,06 4.391,24 5.286,00 5.286,00 120,38

395 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.695,06 4.391,24 5.286,00 5.286,00 120,38

396 1011006 LEADER 2.200,00 4.800,12 6.000,00 6.000,00 125,00

397 402099 Drugi splošni material in storitve 2.200,00 4.800,12 6.000,00 6.000,00 125,00

398 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.843,10 9.200,00 8.500,00 8.500,00 92,39

399 11039002 Zdrav stv eno v arstv o rastlin in živ ali 5.843,10 9.200,00 8.500,00 8.500,00 92,39

400 1011003 KMETIJSTVO - ZAPUŠČENE ŽIVALI 5.843,10 9.200,00 8.500,00 8.500,00 92,39

401 402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.843,10 9.200,00 8.500,00 8.500,00 92,39

402 1104 Gozdarstvo 18.794,14 21.898,84 34.293,00 34.383,00 156,60

403 11049001 Vzdržev anje in gradnja gozdnih cest 18.794,14 21.898,84 34.293,00 34.383,00 156,60

404 1011002 KMETIJSTVO - GOZDNE CESTE 18.794,14 21.898,84 21.383,00 21.383,00 97,64

405 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 18.794,14 21.898,84 21.383,00 21.383,00 97,64

406 1011005 KMETIJSTVO - GOZDNE VLAKE 0,00 0,00 12.910,00 13.000,00 0,00

407 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,00 0,00 12.910,00 13.000,00 0,00

408 1105 Ribištvo 472,92 1.037,76 550,00 550,00 53,00

409 11059001 Program razv oja ribištv a 472,92 1.037,76 550,00 550,00 53,00

410 1011001 KMETIJSTVO - RIBIŠTVO 472,92 1.037,76 550,00 550,00 53,00

411 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 472,92 1.037,76 550,00 550,00 53,00

412 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE872.876,46 948.055,30 691.096,00 1.308.032,29 72,90

413 1302 Cestni promet in infrastruktura 872.876,46 948.055,30 691.096,00 1.308.032,29 72,90

414 13029001 Uprav ljanje in tekoče v zdržev anje občinskih cest 235.431,59 396.935,31 321.000,00 321.000,00 80,87
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415 1213000 CESTE - VZDRŽEVANJE 108.202,54 181.935,31 145.000,00 145.000,00 79,70

416 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 108.202,54 181.935,31 145.000,00 145.000,00 79,70

417 1213003 ZIMSKA SLUŽBA 127.229,05 215.000,00 176.000,00 176.000,00 81,86

418 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 127.229,05 215.000,00 176.000,00 176.000,00 81,86

419 13029002 Inv esticijsko v zdržev anje in gradnja občinskih cest 163.651,60 178.479,84 45.978,00 669.544,29 25,76

420 1213001 CESTE - NOVOGRADNJE 141.118,40 127.829,19 20.283,00 205.000,00 15,87

421 420401 Novogradnje 132.649,69 109.160,05 0,00 205.000,00 0,00

422 420600 Nakup zemljišč 0,00 0,00 7.453,00 0,00 0,00

423 420801 Investicijski nadzor 1.697,71 656,10 0,00 0,00 0,00

424 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.771,00 17.730,00 11.000,00 0,00 62,04

425 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 283,04 1.830,00 0,00 646,55

426 1413000 UREDITEV OBMOČJA IG 08-2/PP Z DOSTOPNO CESTO21.435,20 50.650,65 0,00 64.544,29 0,00

427 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve1.917,92 0,00 0,00 0,00 0,00

428 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih51,24 0,00 0,00 0,00 0,00

429 420401 Novogradnje 0,00 25.682,40 0,00 59.919,36 0,00

430 420600 Nakup zemljišč 4.377,24 0,00 0,00 0,00 0,00

431 420801 Investicijski nadzor 0,00 2.317,60 0,00 1.200,19 0,00

432 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.601,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00

433 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.487,80 18.380,65 0,00 3.424,74 0,00

434 1413002 UREDITEV OKOLICE CENTRA IG brez P + R 1.098,00 0,00 25.695,00 400.000,00 0,00

435 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 0,00 1.805,00 0,00 0,00

436 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 23.890,00 400.000,00 0,00

437 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00

438 13029003 Urejanje cestnega prometa 341.215,74 229.876,60 218.118,00 190.488,00 94,88

439 1213006 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 18.395,13 25.000,00 31.700,00 31.700,00 126,80

440 402099 Drugi splošni material in storitve 746,63 0,00 400,00 400,00 0,00

441 402100 Uniforme in službena obleka 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00

442 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 17.648,50 25.000,00 30.000,00 30.000,00 120,00

443 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
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444 1213010 MESTNI POTNIŠKI PROMET 149.601,24 170.075,32 156.488,00 128.858,00 92,01

445 402203 Voda in komunalne storitve 0,00 200,00 200,00 200,00 100,00

446 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.080,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00

447 410099 Druge subvencije javnim podjetjem 148.521,24 148.675,32 127.458,00 127.458,00 85,73

448 420401 Novogradnje 0,00 20.000,00 27.000,00 0,00 135,00

449 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00

450 1313001 PROMETNA SIGNALIZACIJA 15.090,66 16.600,00 28.600,00 28.600,00 172,29

451 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13.092,49 16.000,00 28.000,00 28.000,00 175,00

452 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 924,57 600,00 600,00 600,00 100,00

453 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.073,60 0,00 0,00 0,00 0,00

454 1413001 PARKIRAJ IN PELJI SE 158.128,71 18.201,28 1.330,00 1.330,00 7,31

455 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 578,28 0,00 0,00 0,00 0,00

456 402200 Električna energija 0,00 150,00 100,00 100,00 66,67

457 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 0,00 252,00 480,00 480,00 190,48

458 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

459 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00

460 402504 Zavarovalne premije za objekte 0,00 956,88 0,00 0,00 0,00

461 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 0,00 2.703,12 0,00 0,00 0,00

462 402512 Zavarovalne premije za opremo 235,79 0,00 0,00 0,00 0,00

463 420299 Nakup druge opreme in napeljav 24.207,63 0,00 0,00 0,00 0,00

464 420401 Novogradnje 127.253,52 14.139,28 0,00 0,00 0,00

465 420801 Investicijski nadzor 2.878,68 0,00 0,00 0,00 0,00

466 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.974,81 0,00 0,00 0,00 0,00

467 13029004 Cestna razsv etljav a 132.577,53 142.763,55 106.000,00 127.000,00 74,25

468 1313000 JAVNA RAZSVETLJAVA - vzdrževanje 89.590,53 100.000,00 98.000,00 98.000,00 98,00

469 402200 Električna energija 66.123,58 85.000,00 70.000,00 70.000,00 82,35

470 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 23.466,95 15.000,00 28.000,00 28.000,00 186,67

471 1313002 JAVNA RAZSVETLJAVA - novogradnje 0,00 39.200,00 8.000,00 29.000,00 20,41

472 420401 Novogradnje 0,00 39.200,00 8.000,00 29.000,00 20,41
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473 1313003 JAVNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE 42.987,00 3.563,55 0,00 0,00 0,00

474 420401 Novogradnje 42.486,75 3.557,38 0,00 0,00 0,00

475 420801 Investicijski nadzor 285,08 0,00 0,00 0,00 0,00

476 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 55,51 6,17 0,00 0,00 0,00

477 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 159,66 0,00 0,00 0,00 0,00

478 14 GOSPODARSTVO 25.332,81 35.562,06 36.474,48 36.474,48 102,57

479 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva25.332,81 35.562,06 36.474,48 36.474,48 102,57

480 14039001 Promocija občine 16.633,31 21.840,36 24.925,00 24.925,00 114,12

481 1514008 IŽANSKI SEJEM 2.273,64 2.115,57 2.240,00 2.240,00 105,88

482 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 170,80 170,80 200,00 200,00 117,10

483 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 34,80 40,00 40,00 114,94

484 402099 Drugi splošni material in storitve 1.284,00 1.442,56 1.200,00 1.200,00 83,19

485 402206 Poštnina in kurirske storitve 70,74 0,00 0,00 0,00 0,00

486 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,00 467,41 500,00 500,00 106,97

487 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 436,15 0,00 0,00 0,00 0,00

488 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 311,95 0,00 300,00 300,00 0,00

489 1514016 PROMOCIJA OBČINE 3.337,04 8.028,42 10.855,00 10.855,00 135,21

490 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 696,20 2.245,88 1.000,00 1.000,00 44,53

491 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 733,00 300,00 300,00 40,93

492 402099 Drugi splošni material in storitve 2.549,80 3.181,04 9.055,00 9.055,00 284,66

493 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 268,50 500,00 500,00 186,22

494 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

495 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00

496 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 91,04 0,00 0,00 0,00 0,00

497 1514020 PUSTNI KARNEVAL 11.022,63 11.696,37 11.830,00 11.830,00 101,14

498 402000 Pisarniški material in storitve 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00

499 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 140,00 170,80 180,00 180,00 105,39

500 402009 Izdatki za reprezentanco 2.504,30 2.183,84 2.200,00 2.200,00 100,74

501 402099 Drugi splošni material in storitve 4.528,36 4.816,80 4.800,00 4.800,00 99,65
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502 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 533,78 1.833,05 1.600,00 1.600,00 87,29

503 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 236,87 241,31 300,00 300,00 124,32

504 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 396,05 515,38 550,00 550,00 106,72

505 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.468,27 728,39 700,00 700,00 96,10

506 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.215,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00 125,00

507 14039002 Spodbujanje razv oja turizma in gostinstv a 8.699,50 13.721,70 11.549,48 11.549,48 84,17

508 1514000 TURISTIČNA DRUŠTVA 8.162,27 9.944,68 10.359,48 10.359,48 104,17

509 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.162,27 9.944,68 10.359,48 10.359,48 104,17

510 1514004 VRBCA 220,23 190,32 400,00 400,00 210,17

511 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00 170,80 0,00 0,00 0,00

512 402099 Drugi splošni material in storitve 20,23 19,52 100,00 100,00 512,30

513 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 200,00 0,00 300,00 300,00 0,00

514 1514006 UČNA POT DRAGA 317,00 286,70 290,00 290,00 101,15

515 402099 Drugi splošni material in storitve 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00

516 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250,00 286,70 290,00 290,00 101,15

517 1514018 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V IŠKEM VINTGARJU 0,00 3.300,00 500,00 500,00 15,15

518 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

519 402204 Odvoz smeti 0,00 350,00 500,00 500,00 142,86

520 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00

521 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 254.091,12 427.012,65 447.485,07 120.987,07 104,79

522 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 254.091,12 427.012,65 252.519,07 39.987,07 59,14

523 15029001 Zbiranje in rav nanje z odpadki 5.792,79 6.952,69 9.987,07 9.987,07 143,64

524 1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLAGALIŠČ 0,00 4.025,07 4.987,07 4.987,07 123,90

525 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 4.025,07 4.987,07 4.987,07 123,90

526 1315000 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 1.418,62 927,62 2.000,00 2.000,00 215,61

527 402099 Drugi splošni material in storitve 998,13 927,62 2.000,00 2.000,00 215,61

528 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 420,49 0,00 0,00 0,00 0,00
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529 1315002 DOGRADITEV RCERO 2.969,11 0,00 0,00 0,00 0,00

530 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 2.969,11 0,00 0,00 0,00 0,00

531 1315008 ZBIRNI CENTER MATENA 1.405,06 2.000,00 3.000,00 3.000,00 150,00

532 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

533 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.405,06 2.000,00 0,00 0,00 0,00

534 15029002 Rav nanje z odpadno v odo 248.298,33 420.059,96 242.532,00 30.000,00 57,74

535 1215000 KANALIZACIJA IG 0,00 45.805,11 0,00 30.000,00 0,00

536 420401 Novogradnje 0,00 35.000,00 0,00 30.000,00 0,00

537 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 10.034,62 0,00 0,00 0,00

538 420801 Investicijski nadzor 0,00 770,49 0,00 0,00 0,00

539 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

541 1215004 KANALIZACIJA 0,00 41.649,89 10.000,00 0,00 24,01

542 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00

543 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 26.965,38 10.000,00 0,00 37,08

544 420801 Investicijski nadzor 0,00 384,51 0,00 0,00 0,00

545 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

546 1215006 KANALIZACIJA TOMIŠELJ 0,00 0,00 107.357,00 0,00 0,00

547 420401 Novogradnje 0,00 0,00 96.857,00 0,00 0,00

548 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

549 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

550 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

551 1215009 KANALIZACIJA IŠKA VAS - IŠKA 0,00 177.060,00 124.775,00 0,00 70,47

552 420401 Novogradnje 0,00 166.560,00 114.275,00 0,00 68,61

553 420801 Investicijski nadzor 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00

554 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00

555 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 100,00

556 1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 248.298,33 155.544,96 400,00 0,00 0,26

557 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
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558 420401 Novogradnje 239.435,50 152.544,96 0,00 0,00 0,00

559 420801 Investicijski nadzor 3.445,22 161,99 0,00 0,00 0,00

560 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.417,61 1.838,01 400,00 0,00 21,76

561 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0,00 0,00 194.966,00 81.000,00 0,00

562 15049001 Načrtov anje, v arstv o in urejanje v oda 0,00 0,00 194.966,00 81.000,00 0,00

563 1415001 PROTIPOPLAVNI NASIPI 0,00 0,00 194.966,00 81.000,00 0,00

564 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

565 420401 Novogradnje 0,00 0,00 163.622,00 81.000,00 0,00

566 420600 Nakup zemljišč 0,00 0,00 1.794,00 0,00 0,00

567 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 9.848,00 0,00 0,00

568 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 17.202,00 0,00 0,00

569 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

570 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST651.884,97 213.029,10 53.297,00 80.897,00 25,02

571 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija4.263,90 10.264,30 11.300,00 11.300,00 110,09

572 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih ev idenc 3.623,40 5.264,30 5.800,00 5.800,00 110,18

573 1016000 GEODETSKE EVIDENCE 3.623,40 5.264,30 5.800,00 5.800,00 110,18

574 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 3.623,40 5.264,30 5.800,00 5.800,00 110,18

575 16029003 Prostorsko načrtov anje 640,50 5.000,00 5.500,00 5.500,00 110,00

576 1416000 STRATEGIJA IN PROSTORSKI RED OBČINE IG 0,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00 110,00

577 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

578 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

579 1416002 PROSTORSKA BAZA PODATKOV 640,50 0,00 0,00 0,00 0,00

580 402099 Drugi splošni material in storitve 640,50 0,00 0,00 0,00 0,00

581 1603 Komunalna dejavnost 628.400,74 137.242,87 8.900,00 36.500,00 6,48

582 16039001 Oskrba z v odo 434.802,90 130.135,60 400,00 30.000,00 0,31

583 1216000 VODOVOD IG 41.196,75 26.658,00 0,00 30.000,00 0,00

584 420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

585 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 38.996,75 25.000,00 0,00 0,00 0,00
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586 420801 Investicijski nadzor 0,00 658,00 0,00 0,00 0,00

587 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

588 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.200,00 500,00 0,00 0,00 0,00

589 1216007 VODOVOD ZAPOTOK 18.376,92 32.400,00 0,00 0,00 0,00

590 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve823,50 0,00 0,00 0,00 0,00

591 420401 Novogradnje 15.360,04 0,00 0,00 0,00 0,00

592 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

593 420801 Investicijski nadzor 2.193,38 900,00 0,00 0,00 0,00

594 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

595 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

596 1216012 VODOVOD - OSTALO 0,00 26.530,00 0,00 0,00 0,00

597 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 13.530,00 0,00 0,00 0,00

598 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

599 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

600 1216017 VODOVOD VRBLJENE - STRAHOMER 373.560,98 40.547,60 0,00 0,00 0,00

601 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

602 420401 Novogradnje 361.993,19 40.221,46 0,00 0,00 0,00

603 420801 Investicijski nadzor 3.222,37 0,00 0,00 0,00 0,00

604 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 523,30 58,14 0,00 0,00 0,00

605 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 7.822,12 68,00 0,00 0,00 0,00

606 1216018 VODOVOD MATENA - IŠKA LOKA 1.668,25 4.000,00 400,00 0,00 10,00

607 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

608 420401 Novogradnje 1.638,75 0,00 0,00 0,00 0,00

609 420801 Investicijski nadzor 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00

610 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 2.000,00 400,00 0,00 20,00

611 16039003 Objekti za rekreacijo 189.551,85 1.107,27 2.000,00 0,00 180,62

612 1116000 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Brest 96.111,85 1.107,27 0,00 0,00 0,00

613 402009 Izdatki za reprezentanco 521,76 0,00 0,00 0,00 0,00

614 402099 Drugi splošni material in storitve 150,00 1.107,27 0,00 0,00 0,00
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615 420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.060,16 0,00 0,00 0,00 0,00

616 420401 Novogradnje 83.396,01 0,00 0,00 0,00 0,00

617 420801 Investicijski nadzor 1.653,42 0,00 0,00 0,00 0,00

618 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.330,50 0,00 0,00 0,00 0,00

619 1116002 OBJEKTI ZA REKREACIJO - Golo 93.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

620 420600 Nakup zemljišč 93.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 1116003 INVENSTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

623 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

624 16039004 Praznično urejanje naselij 4.045,99 6.000,00 6.500,00 6.500,00 108,33

625 1316000 NOVOLETNA OSVETLITEV 2.201,35 4.500,00 5.000,00 5.000,00 111,11

626 402200 Električna energija 17,55 500,00 500,00 500,00 100,00

627 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.183,80 4.000,00 4.500,00 4.500,00 112,50

628 1316004 IZOBEŠANJE ZASTAV 1.844,64 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

629 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.844,64 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

630 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.349,78 5.028,52 5.500,00 5.500,00 109,38

631 16059003 Drugi programi na stanov anjskem področju 2.349,78 5.028,52 5.500,00 5.500,00 109,38

632 1016006 STANOVANJA 2.349,78 5.028,52 5.500,00 5.500,00 109,38

633 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 1.362,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00

634 409299 Druge rezerve 987,76 2.028,52 2.500,00 2.500,00 123,24

635 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna16.870,55 60.493,41 27.597,00 27.597,00 45,62

636 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 16.870,55 60.493,41 27.597,00 27.597,00 45,62

637 1716000 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ-odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč16.870,55 60.493,41 27.597,00 27.597,00 45,62

638 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve15.499,96 10.502,41 5.000,00 5.000,00 47,61

639 402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 83,33

640 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih1.302,53 4.000,00 3.500,00 3.500,00 87,50

641 420600 Nakup zemljišč 68,06 42.991,00 16.597,00 16.597,00 38,61

642 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 32.681,89 41.128,11 43.542,18 43.542,18 105,87

643 1707 Drugi programi na področju zdravstva 32.681,89 41.128,11 43.542,18 43.542,18 105,87
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644 17079001 Nujno zdrav stv eno v arstv o 25.381,04 33.335,67 33.000,00 33.000,00 98,99

645 1117002 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 25.381,04 33.335,67 33.000,00 33.000,00 98,99

646 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine25.381,04 33.335,67 33.000,00 33.000,00 98,99

647 17079002 Mrliško ogledna služba 7.300,85 7.792,44 10.542,18 10.542,18 135,29

648 1117003 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 7.300,85 7.792,44 10.542,18 10.542,18 135,29

649 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki7.300,85 7.792,44 10.542,18 10.542,18 135,29

650 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 244.979,77 313.387,97 360.079,74 357.079,74 114,90

651 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.499,70 10.150,00 6.150,00 6.150,00 60,59

652 18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.499,70 10.150,00 6.150,00 6.150,00 60,59

653 1118001 VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV 1.499,70 10.150,00 6.150,00 6.150,00 60,59

654 402099 Drugi splošni material in storitve 54,00 329,40 150,00 150,00 45,54

655 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 938,50 2.510,76 0,00 0,00 0,00

656 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 507,20 7.309,84 6.000,00 6.000,00 82,08

657 1803 Programi v kulturi 166.579,48 211.322,25 272.590,74 269.590,74 128,99

658 18039001 Knjižničarstv o in založništv o 107.681,99 114.227,25 104.152,00 104.152,00 91,18

659 1118002 DEJAVNOST KNJIŽNICE 107.681,99 114.227,25 104.152,00 104.152,00 91,18

660 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim65.073,44 67.245,52 57.750,00 57.750,00 85,88

661 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev9.269,08 10.029,45 8.964,00 8.964,00 89,38

662 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve33.095,70 32.118,00 36.451,00 36.451,00 113,49

663 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja243,77 1.834,28 987,00 987,00 53,81

664 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

665 18039003 Ljubiteljska kultura 12.707,56 19.707,61 16.547,00 16.547,00 83,96

666 1118003 RAZPIS - KULTURA 12.707,56 19.707,61 16.547,00 16.547,00 83,96

667 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.707,56 19.707,61 16.547,00 16.547,00 83,96

668 18039004 Mediji in av diov izualna kultura 42.882,02 48.357,19 47.042,00 47.042,00 97,28

669 1118004 LOKALNI ČASOPIS IN RADIO 42.882,02 48.357,19 47.042,00 47.042,00 97,28

670 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 21.725,01 26.000,00 25.896,00 25.896,00 99,60

671 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00

672 402099 Drugi splošni material in storitve 1.278,19 2.500,00 3.600,00 3.600,00 144,00
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673 402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 4.100,00 4.500,00 4.500,00 109,76

674 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 12.066,10 10.334,83 9.546,00 9.546,00 92,37

675 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.312,72 1.509,36 0,00 0,00 0,00

676 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 413,00 0,00 0,00 0,00

677 18039005 Drugi programi v  kulturi 3.307,91 29.030,20 104.849,74 101.849,74 361,17

678 1118007 DVORANA GOLO 3.307,91 29.030,20 6.961,74 6.961,74 23,98

679 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 1.104,74 200,00 200,00 18,10

680 402200 Električna energija 304,76 437,74 873,74 873,74 199,60

681 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.621,11 5.447,52 3.600,00 3.600,00 66,09

682 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,00 1.604,25 1.500,00 1.500,00 93,50

683 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 145,50 0,00 0,00 0,00 0,00

684 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 236,54 791,50 788,00 788,00 99,56

685 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 19.644,45 0,00 0,00 0,00

686 1118008 DVORANA IG 0,00 0,00 97.888,00 94.888,00 0,00

687 420401 Novogradnje 0,00 0,00 90.000,00 94.888,00 0,00

688 420801 Investicijski nadzor 0,00 0,00 4.888,00 0,00 0,00

689 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

690 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 76.900,59 91.915,72 81.339,00 81.339,00 88,49

691 18059001 Programi športa 76.900,59 91.915,72 81.339,00 81.339,00 88,49

692 1118005 ŠPORT IN REKREACIJA - DVORANA 8.482,78 23.868,72 14.092,00 14.092,00 59,04

693 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim2.935,57 11.452,60 0,00 0,00 0,00

694 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev444,08 1.971,97 0,00 0,00 0,00

695 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve5.091,60 10.376,18 14.092,00 14.092,00 135,81

696 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja11,53 67,97 0,00 0,00 0,00

697 1118006 ŠPORT IN REKREACIJA - RAZPISI 68.417,81 68.047,00 67.247,00 67.247,00 98,82

698 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.989,24 60.547,00 59.747,00 59.747,00 98,68

699 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve7.428,57 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00

700 19 IZOBRAŽEVANJE 1.482.219,21 1.919.998,15 1.946.232,44 2.443.795,25 101,37

701 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.112.376,38 1.216.377,66 1.425.337,00 1.421.167,00 117,18
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702 19029001 Vrtci 1.112.376,38 1.216.377,66 1.425.337,00 1.421.167,00 117,18

703 1119000 VRTEC IG - eko. cena 968.008,97 1.019.670,00 1.270.014,00 1.270.014,00 124,55

704 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev952.172,61 957.320,00 1.213.014,00 1.213.014,00 126,71

705 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim15.836,36 62.350,00 57.000,00 57.000,00 91,42

706 1119006 DRUGI VRTCI - eko. cena 132.259,66 148.400,00 118.400,00 118.400,00 79,78

707 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev129.984,28 145.000,00 115.000,00 115.000,00 79,31

708 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.275,38 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,00

709 1119007 VRTEC IG - DODATNI PROGRAM 7.610,00 35.000,00 32.753,00 32.753,00 93,58

710 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim0,00 19.546,12 28.530,00 28.530,00 145,96

711 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev0,00 2.728,94 4.113,00 4.113,00 150,72

712 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve7.610,00 12.656,00 0,00 0,00 0,00

713 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja0,00 68,94 110,00 110,00 159,56

714 1119008 VRTEC IG - INVESTICIJE 3.050,82 13.300,00 4.170,00 0,00 31,35

715 420401 Novogradnje 3.050,82 0,00 0,00 0,00 0,00

716 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 13.300,00 4.170,00 0,00 31,35

717 1119013 NOVI CENTRALNI VRTEC IG 1.191,01 0,00 0,00 0,00 0,00

718 402200 Električna energija 1.116,45 0,00 0,00 0,00 0,00

719 402203 Voda in komunalne storitve 74,56 0,00 0,00 0,00 0,00

720 1119019 STARI VRTEC 255,92 7,66 0,00 0,00 0,00

721 402200 Električna energija 139,04 7,66 0,00 0,00 0,00

722 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 116,88 0,00 0,00 0,00 0,00

723 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 348.316,46 677.820,49 482.240,44 983.973,25 71,15

724 19039001 Osnov no šolstv o 348.316,46 677.820,49 482.240,44 983.973,25 71,15

725 1119001 OŠ IG - ZAGOTOVLJENI PROGRAM 133.121,15 136.540,00 131.700,00 131.700,00 96,46

726 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.840,96 0,00 0,00 0,00 0,00

727 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve128.280,19 136.540,00 131.700,00 131.700,00 96,46

728 1119003 ŠKODNI ZAHTEVKI - OŠ 0,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 600,00

729 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

730 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
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731 1119004 PREVOZI OTROK 74.865,99 111.723,03 101.749,25 101.749,25 91,07

732 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 74.101,07 110.878,03 100.904,25 100.904,25 91,00

733 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 764,92 845,00 845,00 845,00 100,00

734 1119010 OŠ IG - DODATNI PROGRAM 76.140,70 77.467,00 61.363,00 61.363,00 79,21

735 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim51.722,09 54.973,00 41.784,00 41.784,00 76,01

736 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev8.157,55 8.226,00 6.321,00 6.321,00 76,84

737 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve16.023,02 14.000,00 13.000,00 13.000,00 92,86

738 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja238,04 268,00 258,00 258,00 96,27

739 1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 37.053,48 161.092,49 88.226,19 0,00 54,77

740 420401 Novogradnje 1.549,46 0,00 0,00 0,00 0,00

741 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 44.482,45 37.636,19 0,00 84,61

742 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 35.504,02 116.610,04 50.590,00 0,00 43,38

743 1119012 OŠ IG - TEKOČE VZDRŽEVANJE 27.135,14 22.563,55 29.161,00 29.161,00 129,24

744 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve27.135,14 22.563,55 29.161,00 29.161,00 129,24

745 1119015 ŠOLA TOMIŠELJ 0,00 163.434,42 10.041,00 0,00 6,14

746 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 19.999,99 0,00 0,00 0,00

747 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 105.195,41 9.516,00 0,00 9,05

748 420801 Investicijski nadzor 0,00 2.499,99 525,00 0,00 21,00

749 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00 27.267,00 0,00 0,00 0,00

750 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 8.472,03 0,00 0,00 0,00

751 1119020 ŠIRITEV OSNOVNE ŠOLE IG 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

752 420401 Novogradnje 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

753 1119021 OŠ IG - STARI VRTEC 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

754 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

755 1906 Pomoči šolajočim 21.526,37 25.800,00 38.655,00 38.655,00 149,83

756 19069001 Pomoči v  osnov nem šolstv u 21.526,37 25.800,00 38.655,00 38.655,00 149,83

757 1119002 SOCIALNE POMOČI OSNOVNO ŠOLCEM 21.526,37 25.800,00 38.655,00 38.655,00 149,83

758 411900 Regresiranje prevozov v šolo 20.243,87 23.000,00 34.000,00 34.000,00 147,83

759 411902 Doplačila za šolo v naravi 319,10 1.200,00 1.277,00 1.277,00 106,42
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760 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 963,40 1.000,00 2.740,00 2.740,00 274,00

761 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 600,00 638,00 638,00 106,33

762 20 SOCIALNO VARSTVO 327.255,91 340.622,76 289.413,64 289.413,64 84,97

763 2002 Varstvo otrok in družine 1.460,12 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

764 20029001 Drugi programi v  pomoč družini 1.460,12 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

765 1120000 DARILO OB ROJSTVU OTROK 1.460,12 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

766 411103 Darilo ob rojstvu otroka 1.460,12 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00

767 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 325.795,79 339.122,76 287.913,64 287.913,64 84,90

768 20049001 Centri za socialno delo 60.001,66 62.003,96 44.033,00 44.033,00 71,02

769 1120001 CENTER ZA SOCIALNO DELO 60.001,66 62.003,96 44.033,00 44.033,00 71,02

770 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 60.001,66 62.003,96 44.033,00 44.033,00 71,02

771 20049002 Socialno v arstv o inv alidov 183.648,91 172.109,08 150.322,52 150.322,52 87,34

772 1120002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 163.282,61 151.709,08 129.922,52 129.922,52 85,64

773 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih0,00 56,00 200,00 200,00 357,14

774 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 163.282,61 151.653,08 129.722,52 129.722,52 85,54

775 1120009 DRUŽINSKI POMOČNIK 20.366,30 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,00

776 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20.366,30 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,00

777 20049003 Socialno v arstv o starih 71.448,88 91.157,12 84.208,12 84.208,12 92,38

778 1120003 SOCIALNO VARSTVO STARIH 69.004,17 87.676,12 79.868,12 79.868,12 91,09

779 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 48,84 0,00 0,00 0,00 0,00

780 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih436,29 734,74 500,00 500,00 68,05

781 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 68.519,04 69.578,50 79.368,12 79.368,12 114,07

782 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 17.362,88 0,00 0,00 0,00

783 1120011 MEDGENERACIJSKI CENTER 2.444,71 3.481,00 4.340,00 4.340,00 124,68

784 402099 Drugi splošni material in storitve 232,72 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

785 402200 Električna energija 1.585,43 2.619,12 2.600,00 2.600,00 99,27

786 402203 Voda in komunalne storitve 147,55 221,63 220,00 220,00 99,26

787 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 479,01 640,25 520,00 520,00 81,22

788 20049004 Socialno v arstv o materialno ogroženih 9.736,34 12.452,60 8.650,00 8.650,00 69,46
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789 1020000 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 1.783,65 6.512,60 7.000,00 7.000,00 107,48

790 411920 Subvencioniranje stanarin 1.783,65 6.512,60 7.000,00 7.000,00 107,48

791 1120004 SOCIALNO VARSTVO ODRASLIH 3.850,19 3.440,00 1.150,00 1.150,00 33,43

792 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.850,19 3.440,00 1.150,00 1.150,00 33,43

793 1120010 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 4.102,50 2.500,00 500,00 500,00 20,00

794 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 84,59 0,00 0,00 0,00

795 411902 Doplačila za šolo v naravi 1.102,50 0,00 0,00 0,00 0,00

796 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.000,00 2.415,41 500,00 500,00 20,70

797 20049006 Socialno v arstv o drugih ranljiv ih skupin 960,00 1.400,00 700,00 700,00 50,00

798 1120005 HUMANITARNE OGRANIZACIJE 960,00 1.400,00 700,00 700,00 50,00

799 402099 Drugi splošni material in storitve 960,00 400,00 0,00 0,00 0,00

800 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 1.000,00 700,00 700,00 70,00

801 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 62.851,34 50.000,00 48.414,17 48.414,17 96,83

802 2201 Servisiranje javnega dolga 62.851,34 50.000,00 48.414,17 48.414,17 96,83

803 22019001 Obv eznosti iz naslov a financiranja izv ršev anja proračuna - domače zadolžev anje62.851,34 50.000,00 48.414,17 48.414,17 96,83

804 1622000 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 61.900,10 50.000,00 48.414,17 48.414,17 96,83

805 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 61.900,10 50.000,00 48.414,17 48.414,17 96,83

806 1622001 STROŠKI ZADOLŽEVANJA 951,24 0,00 0,00 0,00 0,00

807 402931 Plačila bančnih storitev 951,24 0,00 0,00 0,00 0,00

808 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 86.034,14 101.045,10 102.366,97 102.366,97 101,31

809 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč86.034,14 86.526,84 76.526,84 76.526,84 88,44

810 23029001 Rezerv a občine 0,00 86.526,84 76.526,84 76.526,84 88,44

811 1023002 PRORAČUNSKA REZERVA 0,00 86.526,84 76.526,84 76.526,84 88,44

812 409100 Proračunska rezerva 0,00 86.526,84 76.526,84 76.526,84 88,44

813 23029002 Posebni programi pomoči v  primerih nesreč 86.034,14 0,00 0,00 0,00 0,00

814 1023000 NARAVNE NESREČE 86.034,14 0,00 0,00 0,00 0,00

815 402009 Izdatki za reprezentanco 50,79 0,00 0,00 0,00 0,00

816 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.472,90 0,00 0,00 0,00 0,00

817 409100 Proračunska rezerva 84.310,45 0,00 0,00 0,00 0,00
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818 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

819 2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 14.518,26 25.840,13 25.840,13 177,98

820 23039001 Splošna proračunska rezerv acija 0,00 14.518,26 25.840,13 25.840,13 177,98

821 1023001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 0,00 14.518,26 25.840,13 25.840,13 177,98

822 409000 Splošna proračunska rezervacija 0,00 14.518,26 25.840,13 25.840,13 177,98

823 019 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 62.948,07 71.146,20 80.233,00 80.233,00 112,77

824 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 62.948,07 71.146,20 80.233,00 80.233,00 112,77

825 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin62.948,07 71.146,20 80.233,00 80.233,00 112,77

826 06029002 Delov anje zv ez občin 62.948,07 71.146,20 80.233,00 80.233,00 112,77

827 1006003 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 62.948,07 71.146,20 80.233,00 80.233,00 112,77

828 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 62.947,68 70.176,20 77.333,00 77.333,00 110,20

829 432000 Investicijski transferi občinam 0,39 970,00 2.900,00 2.900,00 298,97

830 043 SVETI VAŠKE SKUPNOSTI 11.730,98 34.944,85 42.086,79 42.086,79 120,44

831 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.730,98 34.944,85 42.086,79 42.086,79 120,44

832 0603 Dejavnost občinske uprave 11.730,98 34.944,85 42.086,79 42.086,79 120,44

833 06039001 Administracija občinske uprav e 11.730,98 34.944,85 42.086,79 42.086,79 120,44

834 2006000 SVS DOBRAVICA 0,00 3.390,72 3.754,49 3.754,49 110,73

835 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 1.807,52 2.047,52 2.047,52 113,28

836 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 1.583,20 1.706,97 1.706,97 107,82

837 2106000 SVS GOLO - SELNIK 559,45 923,94 1.347,93 1.347,93 145,89

838 402009 Izdatki za reprezentanco 132,54 622,93 862,93 862,93 138,53

839 402099 Drugi splošni material in storitve 370,30 301,01 485,00 485,00 161,12

840 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 56,61 0,00 0,00 0,00 0,00

841 2206000 SVS IŠKA LOKA 395,63 714,48 1.064,04 1.064,04 148,93

842 402009 Izdatki za reprezentanco 152,43 281,68 420,61 420,61 149,32

843 402099 Drugi splošni material in storitve 243,20 432,80 643,43 643,43 148,67
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844 2306000 SVS IŠKA VAS 508,99 1.117,67 1.405,39 1.405,39 125,74

845 402009 Izdatki za reprezentanco 110,59 354,42 526,95 526,95 148,68

846 402099 Drugi splošni material in storitve 50,01 751,80 878,44 878,44 116,84

847 402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 11,45 0,00 0,00 0,00

848 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 348,39 0,00 0,00 0,00 0,00

849 2406000 SVS IŠKA 1.095,54 707,09 1.122,62 1.122,62 158,77

850 402009 Izdatki za reprezentanco 413,94 376,35 616,35 616,35 163,77

851 402099 Drugi splošni material in storitve 681,60 296,27 506,27 506,27 170,88

852 402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00

853 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,00 30,73 0,00 0,00 0,00

854 2506000 SVS KOT 491,26 490,00 922,40 922,40 188,24

855 402009 Izdatki za reprezentanco 245,26 245,00 437,40 437,40 178,53

856 402099 Drugi splošni material in storitve 246,00 245,00 485,00 485,00 197,96

857 2606000 SVS MATENA 188,13 1.084,28 1.529,12 1.529,12 141,03

858 402009 Izdatki za reprezentanco 188,13 443,09 647,93 647,93 146,23

859 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 561,19 881,19 881,19 157,02

860 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

861 2706000 SVS VISOKO - ROGATEC 610,28 757,66 1.176,58 1.176,58 155,29

862 402009 Izdatki za reprezentanco 426,11 451,64 691,64 691,64 153,14

863 402099 Drugi splošni material in storitve 100,17 300,95 484,94 484,94 161,14

864 402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 5,07 0,00 0,00 0,00

865 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00

866 2806000 SVS SARSKO 639,75 1.647,20 1.997,63 1.997,63 121,27

867 402009 Izdatki za reprezentanco 393,75 319,87 430,30 430,30 134,52

868 402099 Drugi splošni material in storitve 246,00 1.327,33 1.567,33 1.567,33 118,08

869 2906000 SVS ŠKRILJE 124,38 953,75 954,38 954,38 100,07

870 402009 Izdatki za reprezentanco 24,29 277,92 517,92 517,92 186,36

871 402099 Drugi splošni material in storitve 100,09 675,83 436,46 436,46 64,58
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ZAP. 

ŠT. 

PU PK PP Konto Opis REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2016

PRORAČUN 

2017

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

872 3006000 SVS TOMIŠELJ 573,53 865,51 1.104,93 1.104,93 127,66

873 402009 Izdatki za reprezentanco 148,89 620,51 738,55 738,55 119,02

874 402099 Drugi splošni material in storitve 424,64 245,00 366,38 366,38 149,54

875 3106000 SVS VRBLJENE 1.091,39 1.001,84 886,77 886,77 88,51

876 402009 Izdatki za reprezentanco 295,54 137,11 266,94 266,94 194,69

877 402099 Drugi splošni material in storitve 612,85 379,83 619,83 619,83 163,19

878 420299 Nakup druge opreme in napeljav 183,00 484,90 0,00 0,00 0,00

879 3206000 SVS ZAPOTOK 469,81 512,20 992,20 992,20 193,71

880 402009 Izdatki za reprezentanco 79,41 266,65 506,65 506,65 190,01

881 402099 Drugi splošni material in storitve 390,40 245,55 485,55 485,55 197,74

882 3306000 SVS KREMENICA 120,59 3.332,64 3.648,94 3.648,94 109,49

883 402009 Izdatki za reprezentanco 120,59 560,78 637,08 637,08 113,61

884 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 2.771,86 3.011,86 3.011,86 108,66

885 3406000 SVS BREST 1.919,85 713,90 1.090,52 1.090,52 152,76

886 402009 Izdatki za reprezentanco 131,06 468,90 644,82 644,82 137,52

887 402099 Drugi splošni material in storitve 341,26 245,00 445,70 445,70 181,92

888 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.447,53 0,00 0,00 0,00 0,00

889 3506000 SVS GORNJI IG 434,28 1.668,53 2.148,53 2.148,53 128,77

890 402009 Izdatki za reprezentanco 184,28 775,74 1.015,74 1.015,74 130,94

891 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 892,79 1.132,79 1.132,79 126,88

892 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

893 3606000 SVS IG 1.543,01 828,24 1.290,24 1.290,24 155,78

894 402009 Izdatki za reprezentanco 177,85 583,24 823,24 823,24 141,15

895 402099 Drugi splošni material in storitve 647,95 245,00 467,00 467,00 190,61

896 420299 Nakup druge opreme in napeljav 717,21 0,00 0,00 0,00 0,00

897 3706000 SVS STRAHOMER 478,70 1.096,59 971,65 971,65 88,61

898 402009 Izdatki za reprezentanco 271,73 235,93 296,97 296,97 125,87

899 402099 Drugi splošni material in storitve 206,97 860,66 674,68 674,68 78,39
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ZAP. 

ŠT. 

PU PK PP Konto Opis REALIZACIJA 

2014

OCENA 

REALIZACIJE 2015

PRORAČUN 

2016

PRORAČUN 

2017

Indeks 

9:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

900 3806000 SVS STAJE 0,00 982,00 1.437,01 1.437,01 146,34

901 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 491,00 706,01 706,01 143,79

902 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 146,59 386,59 386,59 263,72

903 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00 344,41 344,41 344,41 100,00

904 3906000 SVS PODGOZD 80,00 4.949,71 5.324,54 5.324,54 107,57

905 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 929,42 1.141,24 1.141,24 122,79

906 402099 Drugi splošni material in storitve 80,00 3.940,29 4.183,30 4.183,30 106,17

907 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00

908 402206 Poštnina in kurirske storitve 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00

909 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

910 4006000 SVS PODKRAJ 336,91 2.782,96 2.682,94 2.682,94 96,41

911 402009 Izdatki za reprezentanco 217,62 424,18 379,55 379,55 89,48

912 402099 Drugi splošni material in storitve 119,29 2.358,78 2.303,39 2.303,39 97,65

913 4106000 SVS SUŠA 0,00 2.713,50 3.043,50 3.043,50 112,16

914 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 39,50 279,50 279,50 707,59

915 402099 Drugi splošni material in storitve 0,00 2.674,00 2.764,00 2.764,00 103,37

916 4206000 SVS DRAGA 69,50 1.710,44 2.190,44 2.190,44 128,06

917 402009 Izdatki za reprezentanco 0,00 738,94 978,94 978,94 132,48

918 402099 Drugi splošni material in storitve 69,50 971,50 1.211,50 1.211,50 124,70
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001 ŽUPAN  57 .195 €  

 

01 POLITIČNI SISTEM 57.195 € 

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 kampaniji  (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 57.195 € 

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 

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 57.195 € 

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-
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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 57.195 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na kontih od 400000 do 401500 so predvidena  sredstva za izplačilo bruto plače župana, ki 
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. 

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.  
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002 OBČINSKI SVET  23.309 €  

 

01 POLITIČNI SISTEM 23.309 € 

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 kampaniji  (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 23.309 € 

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 2015 so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta01019002 Izvedba in nadzor volitev in 
referendumov01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 15.375 € 

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.) 
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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.13/201Zakon 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 

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 15.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2016 so načrtovani odhodki za sejnine občinskim svetnikom na sejah OS. 

Načrtovanih je šest rednih sej in dve izredni seja. 

/ 

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 7.934 € 

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) 
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 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. 

 

0201001 PODŽUPANI 7.934 € 

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. 

/ 

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. 

  



 

76 

 

003 NADZORNI ODBOR  7 . 26 4  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.264 € 

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 7.264 € 

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 

 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 7.264 € 

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) 



 

77 

 

 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 7.264 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za plačilo sej Nadzornega odbora.  

/ 

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 . 15 4 . 12 3  €  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 144.208 € 

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 samoupraviOdlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat 
in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in IgDogovor 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 ravni0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 144.208 € 

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 uprave06039002 Razpolaganje in upravljanje s 
premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 144.208 € 

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  
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 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 144.208 € 

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 zagotovljena 
sredstva, potrebna za plače in druge izdatke  zaposlenih in sicer vodje RO, koordinatorja, 
vzdrževalca ter strokovne sodelavke. Plače so načrtovane skladno z veljavnimi predpisi. 

 

Na proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za stroške mobilnih telefonov treh 
zaposlenih. Stroške za gorivo za službeno vozilo. 

V letu 2016 je načrtovana tudi nabava službenega vozila za vzdrževalca vodovoda in 
kanalizacije, ki je od oktobra 2015 zaposlen na občini. Službeno vozilo bo opremljeno z 
intervencijsko lučjo. Za zaposlene je načrtovana tudi službena obleka ter oprema skladno z 

navodila varstva pri delu. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 79.854 € 

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 povazano 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 79.854 € 

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 odpadki15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 79.854 € 

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) 
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 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 2015 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 79.854 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

 

V mesecu novembru 2012 je bila sklenjena koncesijska pogodba za 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 2016 načrtovani le stroški za vzdrževanje kanalizacijskega sistema 
(cevovodi) in stroški za vzdrževanje in obratovanje kanalizacijskih črpališč (Brest 1, Brest 2 in 
Tomišelj, upoštevani so tudi stroški za novozgrajeno kanalizacijsko črpališče v Mateni in Iški 
Loki).  

Občina bo še naprej upravljavec gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode.  

Od 1.1.2013 občina ni več upravljavec in vzdrževalec čistilnih naprav.  

V upravljanju in vzdrževanju pa ostajata dve mali komunalni čistilni napravi Raj nad mestom. 
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Na kontu 402503 so načrtovana sredstva za 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. 

 

3220 – kanalizacija – črpališča (KČP Brest1, KČP Brest 2, KČP Tomišelj, Matena, Iška Loka- 
novozgrajeno v letu 2013 in 2014) 

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 

/ 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST930.060 € 

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 aministracija1603 Komunalna dejavnost1605 
Spodbujanje stanovanjske gradnje1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
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1603 Komunalna dejavnost 930.060 € 

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 

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 867.753 € 

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, 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 
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0516000 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE - oskrba z vodo 399.091 € 

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 
s pogodbo prenesla na izbranega izvajalca Komunalne gradnje d.o.o.,  

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

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

 

Na kontu 402503 so načrtovana sredstva za 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. 

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 institucijo, 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 
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protivlomenga alarmnega sistema se opravi 4x letno na tri mesece, intervento 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) 

Najmanj enkrat letno je potreben servis klorne naprave in filtrirne naprave. Prav tako je 
potrebno redno umerjati merilnike motnosti in pretokov na sistemu. 

Ostali načrtovani odhodki:električna energija, 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 dovedene 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). 

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

Predvidena količina dovedene vode v letu 2016 je 41.327 m3/mesec oz. 495.924 m3/leto. 

 

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. 

 

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

Predvidena količina dovedene vode v letu 2016 je 2685 m3/mesec oz. 32.220 m3/leto. 

Na sistemu se opravlja analiza vode oz. spremlja zdravstvena ustreznosti pitne vode in 

obvladovanje tveganj. 
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3130 – vodovodni sistem Gornji Ig 

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

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

 

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. 

 

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) kot 
prihodkovni strani. 

Znesek vzdrževalnine je v enak tudi na odhodkovni strani (proračunska postavka 0516002). 
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VODOVODNI SISTEM: PREDVIDENI PRIHODKI v letu 
2016(v EUR) 

Količina v m3 

 BREZ DDV Z DDV  

Golo Zapotok 110.697,61 121.213,88 190.570,00 

IG – Vodarna Brest 209.731,77 229.656,29 465.023,43 

Gornji Ig 2.473,06 2.708,00 4.362,00 

Visoko – Rogatec 17.431,55 19.087,55 22.447,00 

Iška vas 43.318,42 47.433,67 74.675,00 

Kremenica, Draga – Vod.  Brez. noga 13.287,71 14.550,04 53.646,00 

SKUPAJ: 396.940,12 434.649,43 

 

810.723,43 

 

 

KANALIZACIJSKI SISTEM: PREDVIDENI PRIHODKI v letu 
2016 (v EUR Z DDV) 

Omrežje Ig 37.998,24 

Omrežje Matena 9.795,79 

SKUPAJ: 47.794,03 

 

SISTEM: PREDVIDENI PRIHODKI v letu 
2016 (v EUR z ddv) 

Vodovod 434.649,43 

Kanalizacija 47.794,03 

SKUPAJ 482.443,46 

 

 

 

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 227.144 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Števčnina je namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja obračunskega vodomera, ki je sestavni 
del vodovodnega priključka. Stroški zajemajo servisiranje in overitve vsakihpet let ter 
zamenjavo vodomera vsakih deset let. Tarifa se obračunavata mesečno glede na velikost 
napriključku 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. 
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Števčnina je upoštevana v enakem znesku tako na odhodkovni kot prihodkovni strani. 

V letu 2016 je predvidenih za umerjanje in menjavo 699 vodomerov. Iz prejšnjih let jih je 
potrebno umeriti oz. zamenjati še 563 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 241.517 € 

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  tudi na prihodkovni strani. 

 

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 62.308 € 

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 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. 
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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 14.057 € 

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 manjih 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. Plačilo po podjemni pogodbi za oskrbnico 
pokopališča s pripadajočimi dajatvami. 

V letu 2016 so v načrtu zgolj nujna vzdrževalna dela za ureditev pokopališča Ig, da ga pred 
ponovnimi vandali zaščitimo in tako dolgoročno ohranimo strošek popravila škod po vandalizmu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Na pokopališču želimo vzdrževati red.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi porabe v letu 2015. 
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1016003 POKOPALIŠČE TOMIŠELJ 8.037 € 

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 

Na pokopališču želimo vzdrževati red.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izhodišča so pregled porabe sredstev/nastali fiksni stroški preteklega leta. 

 

1016004 POKOPALIŠČE GOLO 8.109 € 

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. V letu 2016 
imamo v načrtu sanacijo strehe na mrliški vežici, saj streha zamaka in je nujna potrebna 

sanacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izhodišča so pregled porabe sredstev/nastali fiksni stroški preteklega leta. 
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1016005 POKOPALIŠČE KUREŠČEK 32.105 € 

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 manjšh 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. V letu 2016 
imamo v načrtu ureditev zemljišča za novi del pokopališča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izhodišča so ocenjena vrednost potrebnih sredstev za zaključek projektne dokumentacije. 
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010 OBČINSKA UPRAVA  5.027.037 €  

 

01 POLITIČNI SISTEM 8.947 € 

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 kampaniji  (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 8.947 € 

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 sveta01019002 Izvedba in nadzor volitev in 
referendumov01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 8.947 € 

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.) 
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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 8.947 € 

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, ki so financirane iz očinskega proračuna so: SMC, SD, SDS, SLS. 

Višina sredstev je v letu 2016 nižja za 20 %. 

 

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 
člana sveta.  

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.550 € 

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 
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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 1.550 € 

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 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.550 € 

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 1.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 1.550 eur namenjamo za plačila provizije za vodenje računa Upravi za javna 

vplačila za razporejanje javno finančnih prihodkov ter stroškov Banki Slovenije.  
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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 

 

0203 Fiskalni nadzor 7.000 € 

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 

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 7.000 € 

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. 
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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 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za izvedbo notranje revizije poslovanja občine in javnih zavodov (Vrtec 

Ig, OŠ Ig).  

 

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 195.917 € 

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 9.500 € 

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 
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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 2016 je kvalitetno izvajanje nalog, ki so začrtani v okviru 
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 9.500 € 

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 4.500 € 

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 2015. 

 

1104011 IZDELAVA GRBA IN ZASTAVE 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Leta 2011 sta bili dve skupini kolišči z Iga  uvrščeni na Unesco Seznam svetovne kulturne 
dediščine v skupni nominacije še 5 držav - in odločitev o novi občinski simboliki je ponovno 
postala aktualna.  

Ob sprejetju proračuna za leto 2015 je bil sprejet sklep, da se del sredstev, ki so namenjena za 
promocijo občine nameni za začetek postopka o spremembi simbolike. 

Junija 2015 je bil sprejet nov predlog grba in zastave Občine Ig in ravno tako Odlok o grbu in 
zastavi Občine Ig. Ker imamo po odloku eno leto časa za vse spremembe, ki so povezane z 
novo občinsko simboliko bodo stroški nastali tudi v letu 2016. Spremeniti bo potrebno simbole 

na določenih priznanjih, domovih, tablah. 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 32.648 € 

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 in programov, ki prispevajo med 
drugim tudi k zvišanju kvalitete življenja v občini.  

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 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so na kontu 402099 namenjena za izdelavo in pripravo 

priznanj nagrajencem ob občinskem prazniku. 
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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 

Izhodišča so na osnovi realizacije prejšnjih let.  

 

1104001 KULTURNI PRAZNIK 786 € € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju z Osnovno šolo Ig Občina vsako leto pripravi prireditev ob praznovanju 
slovenskega kulturnega praznika-8. februar. Nastali stroški vsebujejo pripravo reklamnega 
materiala, tehnično podporo stroške dvorane in stroški za nadomestilo sodelovanja gosta na 

prireditvi. 

 

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 2015. 

 

1104002 OBČINSKI PRAZNIK 4.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izpeljavo  osrednje prireditve v občini v mesecu marcu - 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 predvidenih stroškov organizacije prireditve. 

 

1104004 OBČINSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 939 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občini Ig je zborovsko petje zelo razvito. Vsako leto  pripravimo revijo na kateri se predstavijo 
tako odrasli kot otroški pevski zbori, ki delujejo v naši občini. Planirana sredstva predstavljajo 
strošek za pripravo prireditve ( reklama, priznanja, tehnična podpora, sodelovanje strokovnega 
ocenjevalca revije). 

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 

 Izračun temelji na podlagi ocene. 

 

1104005 NOVOLETNA OBDAROVANJA 18.291 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so namenjena za obdaritev otrok od 0-6 let (cca.600) in za 
obdaritev starejših od 80 let (od 250 - 300) 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 

/ 

 

1104010 RAZPISI - PRIREDITVE 7.542 € 

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. 

Na razpis se prijavi približno deset društev z različnimi dejavnostmi. Aktivnost društev se kaže v 
njihovi pripravljenosti organizirati dogodke, ki predstavljajo tudi velik promocijski potencial ne le 
društev ampak tudi občine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Pravica porabe zaradi povišanja kvalitete dogodkov in društev ostane na nivoju iz leta 2015. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 153.769 € 

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, 
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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 zagotovljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi 
organi ter zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
občine ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Ig 

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 55.010 € 

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 stanovanja na naslovu Zagorica 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 

/ 
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1004004 RTC ZAPOTOK 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev prostorov za hrambo opreme in inventarja društev. 

 

1018001 DOM ZAPOTOK 48.359 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za tekoče vzdrževanje (čistilni material, ogrevanje, elektrika) in plačilo 
podjemne pogodbe. Prenašajo se neporabljena sredstva iz leta 2015 za nakup opreme in 

investicijsko vzdrževanje za odprte obveznosti. 

 

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 40.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402001   čistilni material in storitve   

Sredstva se namenjajo nabavi potrebnih čistilnih sredstev, s katerimi zaposlena čistilka čisti 
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.   

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 predhodnjem 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 
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finančne službe občine Ig, zaračunavalo tudi posameznim najemnikom v Centru Ig, in to po 
predhodnjih 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 razdeljo na najemnike 
prostorov, po predhodnjih 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 
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.    

402300 goriva in maziva za prevozna sredstva 

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 

Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje dvigala in hladilnega agregata. 

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. 

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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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 472.788 € 

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. 

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 ravni0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 

ravni 4.100 € 

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 2015 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 službam06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti06019003 
Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

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 
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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 2015. 

 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 3.000 € 

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. 
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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 3.000 € 

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 in  Turizma Ljubljana, ki vodi RDO. 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 468.688€ 

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.&nbsp 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001  Administracija občinske uprav 

 

06039001 Administracija občinske uprave 457.644€ 

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 
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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 

 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 
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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 457.644 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na kontih od 400000 do 401500 so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim  v 
občinski upravi. 

 

Načrtovani so odhodki za stroške pisarniškega materiala, čistil, storitev varovanja objekta, 
strokovno literaturo, dnevni časopis, svetovalne storitve pri izvedbi javnih naročil, izdatke za 
reprezentanco in drugi splošni material (urejanje arhiva, ikebane, ključ, drugi SMS), servis 
gasilkov. Načrtovana so sredstva za zdravniške preglede zaposlenih in nakup delovne obleke.  
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 in programke opreme, najemnina fotokopirnega stroja in tiskalnika in tekoče 
vzdrževanje objekta. Predvidena so tudi sredstva za izobraževanje zaposlenih in udeležbe na 
seminarjih. 

 

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 2015, glede na cene trenutnih storitev in glede 
na potrebe zaposlenih po določenih storitvah. 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 11.044 € 

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 



 

109 

 

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 11.044 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtujemo uvedbo sistema za upravljanje dokumentov in procesov za sodobno pisarniško 
poslovanje. Mobilni telefoni se bodo kupili v primeru potrebe po zamenjavi oz. okvar. Prenašajo 

se sredstva za poplačilo odprtih obveznosti. 

 

 

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  in potreb 
izvajanja delovnega procesa. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 264.837 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje obramba in 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 
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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 264.837 € 

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 gasilskih 
društev ter štaba, enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v naši občini. Dolgoročni cilj je povečanje pripravljenosti in 
opremljenosti vseh enot v primeru naravnih in drugih nesreč, ki se kaže v hitrejši odzivnosti 
članov vseh desetih prostovoljnih gasilskih društev v Občini Ig in članov štaba CZ. 

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 15.310 € 

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 
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 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. Skladno z ukrepi države na področju 
varstva pred naravnimi nesrečami so dolgoročni cilji zmanjšanje št. naravnih nesreč oziroma 
boljša ozaveščenost prebivalcev tudi s strani gasilske službe, da se v primeru, vnaprej 
napovedane nevarnosti najprej sami pripravijo na bližajočo se nesrečo. Ob tem je dolgoročni cilj 
gasilkih enot in članov štaba CZ varovanje ljudi in premoženja. 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. Cilji so: izboljšanje pripravljenosti, 
odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, ter z 
izobraževanji občanov pripraviti le-te, da se najprej na nevarnost pripravijo sami. Cilj zaščite, 
reševanja in pomoči pa je obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno 
dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč. Prav tako je cilj 
zadostno zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema 
opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Skrb za opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, 
reševanje in pomoč predstavlja dolgoročni cilj, s katerim je dosežena kvalitetna in strokovna 
pripravljenost.  

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 z nudenjem pomoči prostovoljnih sil za zaščito in reševanje, v kolikor to dopušča 
kadrovski potencial prostovoljnih enot. 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 15.310 € 

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 redna izobraževanja bolničarjev 
pred vsakoletnim regijskim preverjanem enot prve pomoči bolničarjev občine Ig. Načrtuje se 
izobraževanje za udeležbo na regijskem preverjanju ekip prve pomoči ter na vajah s simualcijo, 
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 opreme za bolničarje; popolnitev torbic, nakup manjkajoče gasilske opreme manjše 
vrednosti, za potrebe Civilne zaščite. Predvideni so stroški telefona za poveljnika CZ ter goriva. 
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V okviru nakupa gasilske opreme pa je v načrtu nakup večjega agregata, ki bo v primeru izpada 
električne energije, kot je bilo pri žledu januarja 2014, omogočal nemoteno delovanje večjih 

zavodov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt: popolnitev torbic ekip prve pomoči. Projekt: dokup gasilske opreme (agregata in 
repetitorja) za potrebe štaba civilne zaščite.  

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 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 249.527 € 

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 in naravnih nesreč, skrbi za 
varnost občanov. Dolgoročni cilj podprograma je, skrajšanje odzivnega časa v primeru naravne 
nesreče ali požara ter povečati varnost občanov tako življenj, kot stvari in nepremičnin. 
Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda tudi zaradi 
kvalitetnega preventivnega delovanja.  
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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 
intervecij in preventivnega delovanja.Spremljanje realizacije finančnega načrta. Nakup opreme 
za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev  
za zaščito in reševanje, zavarovanje, zdravniški pregledi, izobražavenje ter vzdrževanje 
nepremičnin. Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem 
informiranosti prebivalstva. Načrtovanje razvojnega dela gasilske javne službe. 

 

1007001 GASILCI 249.527 € 

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 tranfere 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. 

Požarna taksa je načrtovana v višini 12.800 eur. 

 

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 
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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 

/ 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.968 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje porabe Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in 
notranje varnosti v občini. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti sredstva za prometno in siceršnjo varnost občanov. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig 

 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.968 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti varnost občanom v cestnem prometu in splošno varnost v občini. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Kazalci: 

-število preventivnih programov; 

-osveščenost udeležencev v prometu; 

-osveščenost prebivalcev glede osebne in splošne varnosti; 

-število nesreč. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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08029001 Prometna varnost 2.968 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Zagotoviti varnost občanom v cestnem prometu (kazalec: število preventivnih programov, 
osveščenost udeležencev v prometu, zmanjšanje števila nesreč) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Vzdrževati program Lili&Val in izvesti program Jumicar. 

 

1108000 PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU 2.968 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Občini Ig deluje Svet za preventivo v cestnem prometu občine Ig.  

Za leto 2016 se sredstva zagotovi za vzdrževanje mobilne aplikacije Lilly&Val.  

Sredstva se zagotovi še za program JUMICAR. To je kakovosten licenčni izobraževalni program z 

zanimivim teoretičnim in praktičnim delom, ki otroke uči, kako se vesti v prometnem okolju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 54.629 € 

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 
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1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11.286 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe  v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj 
in prilagajanje podeželjskih območi 

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 območij 

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 11.286 € 

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 nasledenje 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 
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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 
progeramskega obdobja.Občina Ig je prijavila projekt Igrišče Brest, kateteri 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 sofinananciranjem 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 
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 5.286 € 

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 vzpodbuja občina in jih 
nato prijavijo na JR, 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 2015. 

 

1011006 LEADER 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za projekte v okviru programa Leader so predvidena sredstva za delovanje LAS-a in za projekte 
LAS. Pripravila se bo nova Lokalna strategija za novo programsko obdobje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 bo se bodo zbirale projektne ideje za novo programsko obdobje.  . 

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.  
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.500 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali v okviru meja naše občine 

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 8.500 € 

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 sklenitit tudi v letu 2016.     

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 8.500 € 

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 glede na št. 
registriranih psov v občini, 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 

Občina si prizadeva za zmanjšanje števila odlovoljenih mačk in psov, katere lastniki odvržejo. 

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 34.293 € 

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 ces 

 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 34.293 € 

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 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), v pripravi je nov za novo programsko 
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obdobje. 

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 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 21.383 € 

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 goznih 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 2016. Sredstva so razdeljena na zasebne in državne 

gozdove s pogodbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Načrt izvedbe gozdnih cest za leto 2016. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

Izhodišče je plan izvedbe gozdnih cest za leto 2016 s strani ZGS. 

 

1011005 KMETIJSTVO - GOZDNE VLAKE 12.910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig v okviru pripravljenega Predloga rekonstrukcij in novogradenj gozdnih vlak na 
območju Občine Ig v letu 2016 s strani ZGS KE Škofljica opredeli višino potrebnih finačnih 
sredstev. Rekonstrukcija oz. novogradnja gozdnih vlak je sofinancirana strani proračuna občine 
Ig v višini 50 % vrednosti, ostalih 50% pa krije lastnik gozda. Postopek pridobivanja dovoljenj, 
gozdno gojitvnega načrta ter ostalih dovoljen s strani prostojnih institucij pridobi ZGS KE 
Škofljica. Pridobivanje soglasij s strani lastnikov gozdov je bila sedanja praksa tako s strani ZGS 
Ke Škofljica kot s strani Občine Ig. Dosedanja praksa izbora izvajalca je bila, da je Občina Ig 
vodila postopek. V letu 2016 pa se načrtuje, da bodo lastniki gozdov sami našli izvajalca, in ga 
sami tudi poplačali, šele na podlagi tega, pa bodo na občino naslovili zahtevek za nakazilo 50% 
sredstev. Spremembo v samem postopku uvajamo zaradi  neporavnanih obveznosti s strani 

lastnikov gozdov do občine Ig. 

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 

Izhodišče je plan izvedbe gozdnih vlak za leto 2016 s strani ZGS 

1105 Ribištvo 550 € 

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 ribištv 

 

11059001 Program razvoja ribištva 550 € 

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 550 € 

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. 

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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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 691.096 € 

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 691.096 € 

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. 

 

Občina Ig ima preko 120 km kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest, katere 
povezujejo naselja med seboj. Dolgoročno namerava občina izvesti protiprašno zaščito vseh 
makadamskih cest (asfaltiranje), katerih je cca 25 km. 

Izvesti namerava tudi sanacijo prometno bolj prevoznih cest (avtobusna proga), katere so 
dotrajane. 

 

Dolgoročno bo Občina izdelala elaborat prometne signalizacije in s tem tudi kataster le - te. S 
tem bo lažji pregled nad vso vertikalno oziroma horizontalno prometno signalizacijo na / ob 
občinskih cestah. 

 

Na podlagi veljavnih predpisov glede javne razsvetljave bo občina postopoma zamenjala 
dotrajane svetilke, katere ne ustrezajo predpisov. Ob gradnji komunalne infrastrukture ter 
izvedbi pločnikov in protiprašne zaščite makdamskih cest bo občina dogradila omrežje javne 
razsvetljave oziroma ga bo posodobila. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Na podlagi letnega cilja namerava občina izvesti krpanje asfaltnih cestišč (luknje), pravtako 
namerava izvesti krpanje lukenj na makadamskih cestah znotraj in zunaj naselij. 

 

Namerava tudi izvesti sanacijo varnostno odbojne ograje na lokalni cesti Zapotok - Golo - Škrilje 
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- Ig. 

 

Poleg tega bo občina na podlagi pregledniškega ogleda izvedla nasipanje poljskih poti po občini. 
Na podlagi sprejetega proračuna bo izvajalec letnega oziroma zimskega vzdrževanja naredil 
letni plan dela na občinskih cestah. 

 

Občina namerava v letu 2014 izvesti asfaltiranje ceste v Škriljah - Ledine (dolžina cca 700m) ter 
na Igu - Škurhova ulica (dolžina 163m). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029003 Urejanje cestnega prometa13029004 Cestna razsvetljava 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 321.000 € 

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 in naslednji) 

 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/1998 in naslednji) 

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
46/2000, 110/2006, 49/2008 in naslednji) 

 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 145.000 € 

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 izvajalec, ki je izbran v postopku javnega razpisa za obdobje 5-tih let. 
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Pogodba z dosedanjim koncesionarjem je veljavna do zaključka javnega razpisa za izbiro 
izvajalca za vzdrževanje občinskih cest v občini Ig za obdobje 2014 - 2018. 

 

V občini Ig je trenutno kategoriziranih (na podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih cest) 95 km 
cest. Poleg tega se vzdržujejo tudi nekategorizirane občinske ceste ter poljske poti (teh je za 65 
km). 

 

1. redno vzdrževanje prometnih površin (makadam, asfalt)  55.000,00 

2. redno vzdrževanje bankin     15.000,00 

3. redno vzdrževanje odvodnjavanja    7.500,00 

4. redno vzdrževanje brežin     3.900,00 

5. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme  3.000,00 

6. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev   3.750,00 

7. redno vzdrževanje obcestne vegetacije  

    (košnja,obrezovanje dreves in grmovja)   12.000,00 

8. zagotavljanje preglednosti     2.700,00 

9. čiščenje cest in poti      5.400,00 

10. redno vzdrževanje cestnih objektov    30.000,00 

11. intervencijski ukrepi      6.000,00 

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 176.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva v višini 176.000,00 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 izvaja, na podlagi pogodbe o opravljanju JGS izvajalec, ki je 
izbran v postopku javnega razpisa. Zimsko vzdrževanje je odvisno od vremenskih razmer. 

 

Pogodba z dosedanjim koncesionarjem je veljavna do meseca aprila 2018. 

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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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 45.978 € 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja ininvesticijsko vzdrževanje lokalnih 
cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnihpoti ter trgov, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne 
ograje, ovire za umirjanjeprometa - grbine) 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB 1/ (Uradni list RS, št. 33/2006) 

 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/1998) 

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
46/2000, 110/2006, 49/2008) 

 Odlok o občinskih cestah (Uradne objave, Mostiščar 3/99) 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig (Uradni list RS, št. 
122/2000). 

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 20.283 € € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Sredstva smo planirali za izdelavo projektne dokumentacije - novelacija - rekonstrukcija 
Barjanske ceste. Predvidena je cesta širine 5,0m ter hodnik za pešce širine 1,5m (za pločnik je 
predvidena gradnja po nivojskem sistemu - kot Škurhova ulica). 

 

420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE 

Potrebno bi izdelati tudi dokument indentifikacije projekta za Barjansko ulico. 

 

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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1413002 UREDITEV OKOLICE CENTRA IG brez P + R 25.695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se uskladila z novim Iinvest programom za prijavo na javni razpis za pridobitev 

evropskih sredstev, ki ga je razpisalo Ministrtvo za gospodarstvo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je povezan z 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 porabljna sredstva se izkazujejo v izdelanem investicijskem programu 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 218.118 € 

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) 

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 

402099 Drugi splošni material in storitve 

Sredstva so planirana za nakup bencina za košnjo avtobusnih postajališč, spomenikov, parkov 
ter za nakup drobnega inventarja (metla, lopata). 
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402100 Uniforme in službena oprema 

Za vzdrževalca je potrebno skladno s predpisi zagotoviti sredstva za nakup zaščitne opreme ter 
unifrome. 

 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 

Namenjena so sredstva za vzdrževanje javnih površin. občina namerava obnoviti klopce v 
samem središču občine (pred vodnjakov na Govekarjevi cesti). 

 

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 

Sredstva so predvidena za nakup nove motorne kosilnice za košnjo parkov, pokopališč, 
avobusnih postajališč. Prav tako za pripadajočo opremo (varnostna čelada z vezirjem). 

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 156.488 € 

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 obeležbo talnih označb (avtobusna postajališča na cestišču - 
mestni promet). Prav tako se sredstva namenijo za električno energijo prikazovalnika prihodov 
oziroma odhodov mestnega in medkrajevnega avtobusa. 

 

Sredstva v višini 35.000 EUR so planirana za izgradnjo avtobusnega postajališča v Kotu. 
Projektna dokumentacija je izdelana ter poslana v soglasje na pristojen organ, DRSI, Ljubljana 

 

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 28.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
402503 Tekoče  vzdrževanje drugih objektov 
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). 
 
Sredstva se namenijo za izdelavo elaborata prometne signalizacije (skladno z veljavno 
zakonodajo). Izdelan bo tudi kataster prometne signalizacije za lažjo vzdrževanje le te. 
 
402510 tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 

Predvidijo se sredstva za servisiranje table - prikazovalnik hitrosti. 

 

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 1.330 € 

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 

 

13029004 Cestna razsvetljava 106.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje omrežja cestne (javne) razsvetljave. 
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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 98.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju omrežja javne razsvetljave (popravilo svetilk, 
zamenjava dotrajanih oziroma poškodovanih drogov in svetilk). 
 
Sredstva so namenjena za izdelavo oziroma novelacijo katastra javne razsvetljave. Z samo 
izdelavo elaborata bo lažje vzdrževanje javne razsvetljave. 
 
402200 Električna energija 
Na kontu električna energija so sredstva namenjena za porabljeno električno energijo 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 

/ 

 

1313002 JAVNA RAZSVETLJAVA - novogradnje 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za izdelave javne razsvetljave ob izgradnji avtobusnih postajališč v naselju 

Kot. 

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 

/ 

 

14 GOSPODARSTVO 36.474 € 

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 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.474 € 

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 vspodbuditi 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 nadalnji razvoj turizma in gostinstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039001 Promocija občine 24.925 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za promocijske prireditve, predstavitev kulturne in naravne 
dediščine ter druge promocijske aktivnosti. 
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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. 

 

1514008 IŽANSKI SEJEM 2.240 € 

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 in ostala društva s svojo dejavnostjo, kar samo dogajanje še posebej popestri in da sejmu 
še dodano vrednost. 

Poleg sejemskih stojnic na katerih je moč kupiti predvsem izdelke domače proizvodnje in 
umetnostne obrti. Sejem vedno spremljajo tudi otroške prireditve in predstavitve domačih 
društev. 

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 dejansko porabo v letu 2015. 

 

1514016 PROMOCIJA OBČINE 10.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za leto 2016 so  namenjena za posodobitev in ponatis obstoječega reklamnega 
materiala, priprava koledarja prireditev ki ga ima občina za svojo promocijo in je nujno 
potreben v kolikor želimo nadaljevati s predstavitvijo naše dediščine tako naravne kot kulturne, 
tudi zunaj naših okvirov. Poleg tega je potreben, zaradi spremembe grba, nov občinski 
promocijski material. Začeli bi s pripravo na nov občinski zbornik, del sredstev pa bo tudi 
namenjen za konservatorko restavratorska dela na rimskih kamnitih elementih ketere bi 
sčasoma predstavili širši publiki. Izvedli bomo tudi razstavo-predstavitev del študentov 
arhitekture na temo "Kolišča na Igu". 

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 načrtovana na podlagi ocene za izvedbo. 

 

1514020 PUSTNI KARNEVAL 11.830 € 

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 v 
sprevodu, 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 

 Izračun temelji na podlagi ocene stroškov za izvedbo prireditve. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 11.549 € 

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 turizm 

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, turističnih znamenitosti, predvsem pa kvalitene prireditve. 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 ( vsaj ena na mesec) podprtih preko javnega razpisa na nivoju društev, ki 
prispevajo k promociji turizma ali k oblikovanju nove turistične ponudbe. 
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1514000 TURISTIČNA DRUŠTVA 10.359 € 

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. S 
sofinaciranjem želimo spodbuditi društva, da izvajajo tiste programe, ki prispevajo k zviševanju 

kvalitete življenja v občini in 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 nivoju leta 2015. 

 

1514004 VRBCA 400 € 

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. 

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 organizacija dogodka. 

 

1514006 UČNA POT DRAGA 290 € 

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 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strošek predstavljajo dodatni kontejnerji za smeti v sezoni od maja do septembra v Iškem 
vintgarju. 
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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 

Predlogi stroškov temeljijo na podlagi ocene. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 447.485 € 

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 povazano 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 252.519 € 

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 9.987 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabava 
oziroma najem posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč in goznih jam oz. breznov, odvoz 
kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB-1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-      ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008) 

 Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/2002, 57/2008) 

 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 in 
odprava črnih odlagališč v Občini Ig. 

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) posebno na predelih 
gozda in jam oz. breznov na pobočju Krima in Mokrca. 

 

1015001 ČIŠČENJE GOZDNIH ČRNIH ODLAGALIŠČ 4.987 € 

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. 

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 

/ 
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1315000 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije (nakup vrečk). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1315008 ZBIRNI CENTER MATENA 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za redno ter izredno vzdrževanje Zbirnega centra Matena. 

 

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 242.532 € 

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 omrežjeDolgoročni 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. 

 

1215004 KANALIZACIJA 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OB037-14-008 

V letu 2016 je načrtovana sanacija fekalne kanalizacije na Igu (čez vodo) v višini 10.000 eur 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1215006 KANALIZACIJA TOMIŠELJ 107.357 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OB037-16-005 

V oktobru 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije Tomišelj - 
Podkraj.V letu 2015 je bila izdana s strani Upravne enota odločba s podaljšanjem veljavnosti 
gradbenega dovoljenja za dve leti (do 22.10.2017). 

 

V letu 2016 je načrtovana gradnja kanalizacije v Tomišlju iz sredstev okoljske dajatve zaradi 
odvajanja odpadnih voda. Načrtovana so sredstva za gradnjo, strokovni nadzor, projektno 
dokumentacijo (PZI), varnosti načrt ter koordinacijo, spremljanje gradnje s strani arheologov, 
nadzor DRI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1215009 KANALIZACIJA IŠKA VAS - IŠKA 124.775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OB037-15-010 

V mesecu oktobru 2013 smo prejeli gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije Iška vas - 
Mala vas - Iška. V letu 2015 je bil izgrajen kanal I1 iz sredstev okoljske dajatve. 

 

V proračunu 2016 so načrtovana sredstva za izgradnjo kanalizacije v Iški vasi iz sredstev 
okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda. Kot strošek so poleg gradnje vključeni 
strokovni nadzor, nadzor DRI zaradi poteka cevovoda po državni cesti, arheološko spremljanje 
gradnje, varnostni načrt in koordinacija, projektna dokumentacije PZI ter stroški tehničnega 
pregleda. 
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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 

/ 

 

1215010 KANALIZACIJA MATENA - IŠKA LOKA 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

NRP OB037-11-026. 

Zaradi manjših sprememb trase kanalizacije in vodovoda (prilaganje obstoječi cesti) je bilo 
potrebno umakniti vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, skleniti služnostne pogodbe z 
lastniki zemljišč po katerih poteka spremenjena trasa ter naročiti izdelavo projektne 
dokumentacije (PGD) za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja. Manjše težave so 
nastala v postopku pridobivanja vodnega soglasja s strani ARSO, zato vloge za uporabno 
dovoljenje ne bo mogoče vložiti v letu 2015. 

V letu 2016 so načrtovana sredstva za stroške tehničnega pregleda za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov                                                        194.966 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje vodotokov in zagotavljanje protipoplavne varnosti v 
občini Ig.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob vodotokih Iška 
in Draščica. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Glavni izvedbeni cilji in kazalci so merljivi in izkazujejo zaščito urbaniziranih območij (objektov) 
pred poplavami. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
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15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 194.966 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se bodo sredstva uporabljala za izvedbo protipoplavnih nasipov, 
posameznih zaščit objektov z betonskimi zidovi in zagotavljanje protipoplavnih panelov oziroma 
protipoplavnih vreč. Vsa dela se bodo izvajala skladno s pridobljeno projektno dokumentacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah- ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/2002 in spremembe) 

Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja v razrede ogroženosti (UL RS 60/2007) 

Zakon o graditvi objektov – ZGO- 1 (Uradni list RS, št: 102/2004 in spremembe) 

Strategija prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št: 35/2012) 

Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št: 35/2012, 77/2012, 8/2015) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje protipoplavne varnosti na urbaniziranih območjih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

 

1415001 PROTIPOPLAVNI NASIPI                                                              194.966 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta se bodo zagotavljale dejavnosti za zagotavljanje poplavne varnosti na 
vodotoku Iška,  

v več fazah in vodotoku Draščica. 

1. Faza izgradnja nasipa Brest, zid Brest 36 in Tomišelj 

2. Faza: izgradnja protipoplavnega zidu Iška vas 

3. Faza ureditev protipoplavne varnosti ob vodotoku Draščica 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

     Pridobljena projektna dokumentacija 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 53.297 € 

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 aministracija1603 Komunalna dejavnost1605 
Spodbujanje stanovanjske gradnje1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 11.300 € 

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 realiziranje načrtovanih nalog v okviru dolgoročnih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc16029002 Nadzor nad prostorom, 
onesnaženjem okolja in narave16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 5.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev 
in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objekto 

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 
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 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.) 

 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 dela  

 

1016000 GEODETSKE EVIDENCE 5.800 € 

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 2015. 

 



 

142 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 5.500 € 

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,-       
priprava strokovnih podlag,-       vzdrževanje in novelacije prostorske baze podatkov,-       
evidenca nepozidanih stavbnih zemljišč, 
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1416000 STRATEGIJA IN PROSTORSKI RED OBČINE IG 5.500 € 

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 dokumnta,  
vodi postopek, da je dokument pravno formalno pravilno izdelan in obravnavan. Ko je sprejet 

na občinskem svetu pa se bjavi 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 

/ 

 

1603 Komunalna dejavnost 8.900 € 

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 

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 400 € 

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, 
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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 obmojču 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 

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 

 

1216018 VODOVOD MATENA - IŠKA LOKA 400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

NRP OB037-11-026. 

Zaradi manjših sprememb trase kanalizacije in vodovoda (prilaganje obstoječi cesti) je bilo 
potrebno umakniti vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, skleniti služnostne pogodbe z 
lastniki zemljišč po katerih poteka spremenjena trasa ter naročiti izdelavo projektne 
dokumentacije (PGD) za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja. Manjše težave so 
nastala v postopku pridobivanja vodnega soglasja s strani ARSO, zato vloge za uporabno 
dovoljenje ne bo mogoče vložiti v letu 2015. 

V letu 2016 so načrtovana sredstva za stroške tehničnega pregleda za pridobitev uporabnega 

dovoljenja. 

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 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 2.000 € 

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) 
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 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 

/ 

 

1116003 INVENSTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotovi za investicijsko vzdrževanje igrišč. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 6.500 € 

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 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

402200 Sredstva se namenijo za porabo električne energije za novoletno osvetlitev. 

402503 Sredstva se namenijo za izvedbo novoletne praznične osvetlitve. 
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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 na postavki so predvidena na podlagi porabe v prejšnjih letih 

 

1316004 IZOBEŠANJE ZASTAV 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih oziroma ob 
posebnih priložnostih. 

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 5.500 € 

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 5.500 € 

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 ) 



 

147 

 

 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 

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 5.500 € 

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 2015. 
Načrtovana so tudi sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje. 

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

stavbna 27.597 € 

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 2016 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 27.597 € 

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 27.597 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena so sredstva za urejanje občinskih zemljišč - geodetske odmere, notarske storitve in 

nakupe zemljišč. 

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 2015. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 43.542 € 

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 

/ 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 43.542 € 

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 varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 33.000 € 

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) 

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 brezposlenim (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 33.000 € 

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. 
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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  in predvidevanj o povečanju brezposlenosti 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 10.542 € 

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  

 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 10.542 € 

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 360.080 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema programe športa in kultura v Občini Ig, na podlagi podanih predlogov športnih 
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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. Nekakatera 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, 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803  Programi v kulturi 

1805  Šport in  prostočasne dejavnosti. 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.150 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje kulturne dediščine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev učinkovitega sistema za ohranjanje kulturne dediščine 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zaščita in vzdrževanje spomenikov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščin 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 6.150 € 

Opis podprograma 

Program predstavlja skrb za kulturno dediščino. To pomeni vzdrževanje in obnavljanje 
spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oz. skrbeti zanje. 
Občina delno sofinancira tudi tudi vzdrževanje in obnovo spomenikov ostalih lastnikov (npr. 
verskih skupnosti, društev, zavodov). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS št. 96/02)- Zakon o varstvu 
kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99, 110/2-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci so:- vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja 
kulturne dediščine pomembne za kulturno identiteto občine  (kazalnik: število obnovljenih, 
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evidentiranih kulturnih spomenikov);- izboljšanje dostopnosti kulturne dediščine (kazalniki: 
število obiskovalcev); 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zaščita in vzdrževanje spomenikov 

 

1118001 VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV 6.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vzdrževanje kulturnih spomenikov se v letu 2016 sredstva namenijo za obnovo sakralnih in 
NOB spomenikov ter za cvetje in sveče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1803 Programi v kulturi 272.591 € 

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 založništvo18039003  Ljubiteljska kultura18039004 Mediji in 
avdiovizualna sredstva18039005 Drugi programi v kulturi 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 104.152€ 

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 
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knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003); 

 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost  v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Standardov za splošne knjižnice za 
obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015, sprejetih  21. aprila pri Nacionalnem svetu za 
knjižnično dejavnost RS.  

 Zakon o knjižničarstvu  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 

Kazalniki: 

-obseg zbirke glede na normative/pravilnik (zahteva 26.070;  2013: 25919;doseženo 99,42 %) 

-obseg zbirke glede na standard  (zahteva 28.184; 2013: 25919; doseženo 91,96 %) 

-obseg prirasta glede na normative/pravilnik (zahteva: 1.409; 2013: 1.144; doseženo 81,18 %) 

-obseg prirasta glede na standarde (zahteva 1.762;  2013: 1.144, doseženo 64,94 %) 

-obrat gradiva (2013: 2,399)  

-povečanje števila aktivnih članov (stanje 31.12.2013: 1.494; 21,2% vseh prebivalcev, novih v 
letu 2013: 122) 

-povečanje števila obiskovalcev (v letu 2013: 20.074) 

-povečanje števila obiskovalcev prireditev in izobraževanj (2013: 1.895) 

-povečanje odstotka mladih med aktivnimi člani knjižnice (2013: 10,5 % med 15. in 19. letom 
starosti) 

-povečanje števila udeležencev izobraževanj za uporabnike (2013: 482) 

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 104.152€ 

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, skupaj 35,5 ur. Z novimi, večjimi prostori je zagotovoljena 
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 
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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. Knjižnica Ig razpolaga s 25.919 enotami knjižnega 
gradiva. Za financiranje nakupa knjižničnega gradiva se za leto 2015 nameni 12.000 eur. 

Za knjižnično opremo, drobni inventar in informacijsko komunikacijsko opremo se nameni 3.000 
eur.  

Podatki na dan 31.12.2013 izkazujejo, da je Knjižnico v letu 2013 obiskalo 1.494 aktivnih 
članov, kar predstavlja 21,2% vseh prebivalcev. Število aktivnih članov se vsako leto povečuje. 
Dobro so obiskane tudi prireditve, udeležilo se jih je 1.794 uporabnikov. V letu 2013 je bilo 
izposojenih 51.188 enot knjižničnega gradiva. 

 

Skupni stroški dela nastajajo pri izvajanju skupnih dejavnosti in so naslednji: 

a.v okviru mreže MKL   

-stroški vodenja knjižnice; 

-stroški administracije; 

-stroški računovodstva; 

-stroški kadrovske, pravne in splošne službe, 

-stroški službe za razvoj, 

-stroški službe za nabavo in obdelavo gradiva, 

-stroški službe za delo z uporabniki, 

-stroški službe za vzdrževanje in logistiko. 

 

b.v okviru območne enote Knjižnice Prežihov Voranc: 

-stroški vodenja območne enote, 

-stroški vodenja bibliopedagoških in prireditvenih dejavnosti v območni enoti; 

-stroški vodenja domoznanske dejavnosti  za območje občine 

-stroški vzdrževanja in logistike v območni enoti 

 

Osnova za določitev deleža pokrivanja skupnih stroškov dela v breme posamezne občine je 
skupni bruto strošek dela zaposlenih pri omenjenih dejavnostih. Delež občine je enak deležu 
prebivalcev občine v skupnem številu prebivalcev, za katere MKL izvaja dejavnost. 

 

c.v okviru izvajanja dejavnosti s potujočo knjižnico (bibliobusom): 

-stroški vodenja dejavnosti bibliobusa 

-stroški voznika 

-stroški dela z uporabniki 

 

Osnova za določitev deleža pokrivanja stroškov dela zaposlenih v bibliobusu v breme Občine je 
vsakoletni delež prebivalcev občine v skupnem številu prebivalcev občine v skupnem številu 
prebivalcev, za katere MKL izvaja dejavnost.   

 

Skupni programski stroški, ki nastajajo pri izvajanju skupnih dejavnosti, vključujejo stroške za: 

-administrativno delo (pisarniški materiali, tonerji, strokovni pripomočki, strokovna literatura.....) 
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-nabavo, obdelavo in odpis gradiva (pisarniški materiali, čitalniki za popise) 

-opremo in distribucijo gradiva (materiali za zaščito in opremo gradiva, plastični zaboji za 
dostavo ipd.) 

-vzdrževanje skupne računalniške in programske opreme (nakup in vzdrževanje programskih 
licenc, varnostnih programov, programi za registracijo prisotnosti, za samostojno tiskanje) 

-vzdrževanje druge opreme 

-poslovanje z uporabniki (tisk ini zdajanje publikacij, izkaznice, obrazci, vabila in obvestila 
uporabnikom, avtorske pravice, celostna grafična podoba in oznake knjižnic, materiali za 
delavnice, stroški telefonov) 

-izobraževanje zaposlenih v skupnih dejavnostih 

-stroški skupne komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 

-bančne in poštne storitve 

-gorivo, registracije in zavarovanja vozil (upoštevajo se bibliobus, eno vozilo skupnih služb, eno 
vozilo območne enote in vozilo informatikov) 

-čiščenje skupnih prostorov in bibliobusa (toaletni in čistilni materiali). 

 

Osnova za določitev deleža pokrivanja materialnih programskih stroškov  skupnih služb v breme 
občin izven MOL je 18,16 % vseh stroškov iz tega člena, razen stroškov bibliobusa. Ta odstotek 
je določen na podlagi površine prostorov, v katerih delujejo skupne službe MKL. 

 

Osnova za določitev deleža pokrivanja materialnih programskih stroškov bibliobusa so vsi stroški 
bibliobusa (programski stroški, splošni neprogramski stroški). 

 

Delež od osnov iz prejšnjih odstavkov za občino je enak vsakoletnemu deležu prebivalcev 
občine v skupnem številu prebivalcev, za katere MKL izvaja dejavnost. 

 

Skupni splošni neprogramski stroški, ki nastajajo pri izvajanju skupnih dejavnosti za celotno 
mrežo MKL, so sledeči: 

-obratovalni stroški (elektrika, voda, odvoz smeti, ogrevanje, hlajenje, upravljanje) 

-varovanje prostorov 

-vzdrževanje prostorov in opreme (beljenje, čiščenje oken in popravila opreme v skupnih 
službah, vzdrževanje dvigala, klimatskih in ogravalnih naprav) 

-najemnine 

 

Osnova za določitev deleža pokrivanja splošnih neprogramskih stroškov v breme občin izven 
MOL je 18,16 % vseh stroškov. Delež od osnove za občino je enak vsakoletnemu deležu 
prebivalcev občine v skupnem številu prebivalcev, za katere MKL izvaja dejavnosti  

 

Stroški nakupa prostorov in opreme, ki nastajajo pri izvajanju skupnih dejavnosti za celotno 
mrežo MKL so sledeči: 

-drobni inventar za skupne službe, 

-pohištvena in druga oprema za skupne službe 

-IKT in druga elektronska oprema za skupne službe 

-investicije za potrebe skupnih služb. 

 

Osnova za določitev deleža pokrivanja stroškov v breme posamezne občine je skupni bruto 
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strošek nakupa. Delež občine je enak deležu prebivalcev občine v skupnem številu prebivalcev, 

za katere MKL izvaja dejavnost.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

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 delovanje društev in njihovih sekcij (kazalci: število 
društev, sekcij)  - 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 
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Sklada za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti Ljubljana okolica. Sredstva za leto 2016 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. 

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 47.042 € 

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 in kvaliteta 
prispevkov, oddaj, obvestil na radiu, 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 47.042 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig izdaja občinsko glasilo Mostiščar. Na leto izide 9 številk. Trenutno je nekaj več kot 20 
naročnikov na Mostiščar. Prihodek predstavljajo oglasi in zahvale. Sredstva se za leto 2016 

nameni tudi 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 104.850 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema  vzdrževanje dvoran. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dologoročni cilj podprograma je:- zagotoviti prostorske pogoje za družbene dejavnosti v 
posameznih delih občine (število primernih prostorov za družbene dejavnosti) - 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 delovanej društev v občini. 

 

1118007 DVORANA GOLO 6.962 € 

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 

/ 

 

1118008 DVORANA IG 97.888 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za Dvorano Ig se v proračunu za leto 2016 nameni  97.888,00 eur. Od tega na kontu 420401 
novogradnje 90.000,00 eur, na kontu 420801 investicijski nadzor 4.888,00 eur, na kontu 
420899: 3.000,00 eur. 

Na prihodkovni strani  se predvideva sredstva v višini 94.888,00 eur iz državnega proračuna za 
sofinanciranje investicij občinam po 21. členu  ZFO v višini 2% primerne porabe. 

 

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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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 81.339 € 

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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

 

18059001 Programi športa 81.339 € 

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 
aktvnosti ter s tem posledično  tudi zdrav način življenja 
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1118005 ŠPORT IN REKREACIJA - DVORANA 14.092 € 

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 67.247€ 

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 2016. 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 1.702.321 € 

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 
izobraževanja. 

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. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok1903 Primarno in sekundarno izobraževanje1906 
Pomoči šolajočim 
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.425.337 € 

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 Vrtec 

19029001 Vrtci 1.425.337 € 

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. 

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); 

-k zagotovitvi dodatnih vsebin za predšolske otroke (kazalnik: št. otrok vključenih na letovanje, 
mini počitnice); 

-k zagotovitvi pogojev, enakovrednih za vse otroke (kazalnik:  spremljevalec gibalno oviranega 
otroka, strokovna pomoč otrokom z odločbo)    

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. 
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1119000 VRTEC IG - eko. cena 1.270.014 € 

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 okvirno 35%, razliko pa na podlagi izstavljenih 
računov vrtcev, zagotavlja občina. Za otroke vključene v vrtec, od katerih ima vsaj eden od 
staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Ig, plačuje občina razliko med ceno 
programa vrtca in plačilom staršev. V Vrtec Ig je trenutno vključenih nekaj manj kot 400 otrok. 
Ekonomska cena bo zaradi višjih stroškov za hrano in za stroške dela z letom 2016 višja. Občina 
je dolžna doplačevati razliko med dejanskim številom vključenih otrok in najvišjim možnim 
normativom. Pod to postavko so vključena tudi sredstva, ki jih ustanovitelj zagotavlja za 
nadomeščanje odsotnih  in ostalih delavcev zaradi bolezni do 30 dni. 

Otroci pred vstopom v šolo se iz vrtca izpišejo v času počitnic v juliju oz. avgustu, zato je 
doplačilo občine za te otroke večje (izpraznjeno mesto brez prehrane).  

Pod to postavko so tudi zdravstvene rezervacije. Rezervacija znaša 40 % cene, ki jo starši 

plačujejo  na podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca. 

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 118.400 € 

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 in ima eden od staršev stalno prebivališče v občini Ig.  

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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1119007 VRTEC IG - DODATNI PROGRAM 32.753 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Otrokom z odločbo nudi dodatno pomoč svetovalna delavka, ki je redno zaposlena. Po 
sistematizaciji vrtcu pripada 82 % delež zaposlitve za redno svetovalno delo. Delavka je 
zaposlena za polni delovni čas, ker poleg rednega svetovalnega dela nudi tudi dodatno 
strokovno pomoč otrokom, ki imajo odločbo o usmeritvi. Ta delež predstavlja 18 % stroškov  in 
so v strošku dodatnega programa. Za izvajanje dodatne strokovne pomoči vrtec več ne 
potrebuje zunanjih sodelavcev. 

 

Spremljevalka gibalno oviranega otroka spremlja otroka s posebnimi potrebami oz. gibalno 
oviranega otroka. 

 

Spremljevalka dolgotrajno bolnemu otroku spremlja otroka z dolgotrajno boleznijo. 

 

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 4.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicije se za leto 2016 nameni sredstva za: 

-klima napravo (pralnica) 

-žlebovi na nadstreških 

-peskovnik s pregrinjalom 

-mali hladilnik 

 

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 482.240 € 

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 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

-omogočiti učencem čimboljše pogoje za vzgojnoizobraževalno delo (kazalnik: izvedba 
adaptacije šolskih prostorov, nakup dodatne opreme, izvedba ureditve okolice podružnične šole) 

-ohranjati in hkrati izboljševati bivalni standard šolskih stavb (kazalnik: energetska sanacija 
šolskih stavb) 

-učencem in uporabnikom zagotoviti varno okolje v šolskih prostorih in neposredni okolici šole 
(kazalnik: izvedba zunanjega videonadzora) 

-gibalno oviranemu učencu zagotoviti dostop v vse šolske prostore (kazalnik: izvedba 
stopniščnega vzpenjalnika) 

-ohraniti učencem in zaposlenim že pridobljeni standard in ga še povečati (kazalnik: izboljšan 
standard ponudbe obrokov) 

-omogočiti učencem ustrezne pogoje za igro in športne dejavnosti (kazalnik: izvedba športnih in 
igralnih površin v okolici šole) 

-omogočiti kontrolo nad vnosom odpadkov pri športni dvorani, vzpostaviti urejenost prostora, 
zmanjšati stroške odvoza glede na obstoječe stanje (kazalnik: izvedba nadstrešnice za 
zabojnike) 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

 

19039001 Osnovno šolstvo 482.240 € 

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-         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 
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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) 

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 131.700 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1119003 ŠKODNI ZAHTEVKI - OŠ 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V oktobru 2015 je v OŠ Ig prišlo do izliva vode v starem delu šole. Zavarovalnica  je priznala 
35.000 eur  škode. Za kritje odprave škode je šola porabila v letu 2015 sredstva v višini 5000 

eur, preostalih 30.000 eur pa bo v letu 2016. 

 

1119004 PREVOZI OTROK 101.749 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bilo izvedeno javno naročilo za prevoze šoloobveznih otrok. Izbran je bil 
prevoznik Vučko tours. Z njim je bil sklenjen okvirbni sporazum za 4 leta. Učenci, ki se vozijo v 
šolo zaradi ogroženosti zaradi medveda so iz vasi Visoko,  Rogatec, Zapotok.  Stroške prevozov 
na nevarnih poteh refundira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, 
za kar ima Občina Ig z Ministrstvom sklenjeno pogodbo. 
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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 

/ 

 

1119010 OŠ IG - DODATNI PROGRAM 61.363€ 

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 

-0,60 delovnega mesta za varstvo vozačev (z možnostjo povečanja do max 0,80 delovnega 
mesta) 

-1 delovno mesto učitelja podaljšanega bivanja na PŠ Iška vas 

-1 delovno mesto 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 

/ 

 

1119011 OŠ IG - INVESTICIJE 88.226€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

OŠ Ig za leto 2016 sredstva za investicije v višini 42.590 zagotovi iz sredstev presežka in 8000 
eur od najemnin.  

Na kontu 420804 se sredstva v višini 37.636,19 eur zagotovi za projektno dokumentacijo za 

širitev matične šole in energetsko sanacijo matične šole. 

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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1119012 OŠ IG - TEKOČE VZDRŽEVANJE 29.161 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se zagotovi financiranje nujnih popravil in vzdrževanje opreme, od tega v višini 
2000 eur od najemnin šolskih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

1119015 ŠOLA TOMIŠELJ 10.041 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za adaptacijo in rekonstrukcijo POŠ Tomišelj bosta dva računa v višini 10.041 poravnana v 

začetku 2016. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

 

1119021 OŠ IG - STARI VRTEC 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za šolsko leto 2016/2017 je potrebno zagotoviti 3 dodatne učilnice zaradi povečanega števila 
otrok v šoli. V ta namen se preuredi prostore starega vrtca in zagotovi opremo. 

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 38.655 € 

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 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 38.655 € 

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 38.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 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. Teh otrok je vedno več (trenutno 28) in so v 

šolah v različnih ustanovah. 

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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20 SOCIALNO VARSTVO 289.414 € 

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 1.500 € 

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 družini 

 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 1.500 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zajeta sredstva za darilo ob rojstvu otroka. 

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 

/ 
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1120000 DARILO OB ROJSTVU OTROK 1.500 € 

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 zagotovi 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 287.914 € 

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 

Zagotoviti pomoč na domu za starejše in invalidne občane (kazalec: število oskrbovalk, število 
oskrbovancev) 

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 

 

20049001 Centri za socialno delo 44.033 € 

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 
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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 44.033 € 

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 bila za uporabnike Občine Ig doslej brezplačna. V letu 
2016 se predvideva, da občina pomoč na domu krije 60 %, ostalo bodo CSD krili uporabniki. V 
kolikor uporabnik ne bo mogel plačati storitev, bo lahko zaprosil za oprostitev (če bo do tega 
upravičen; presodi CSD). Storitev pomoč na domu se bo v letu 2016 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 2016 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 

/ 

 

20049002 Socialno varstvo invalidov 150.323 € 

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

/ 

 

1120002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 129.923 € 

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 20.400 € 

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 
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 84.208 € 

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); 
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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 79.868 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Ig zagotavlja 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 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

1120011 MEDGENERACIJSKI CENTER 4.340 € 

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, 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 8.650 € 

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 
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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) 

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 

Zagovotoviti sredstva in izvajati pomoč materialno ogroženim. 

 

1020000 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN 7.000 € 

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 subvencionoranje 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 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2012 je bil sprejet 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 Pravilniku občani vlagajo vloge na Centru za 
socialno delo Ljubljana Vič, kjer izdajo odločbe, občina pa upravičencem nakaže sredstva. V letu 

2016 so v ta namen predvidena nižja sredstva. 
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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 

/ 

 

1120010 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se v proračunu za leto 2016 nameni za materialno ogrožene v višini 500,00 eur. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 700 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotovi sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih 
programov društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini  Ig (Mostiščar, UO št. 
2/04); 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je:- sofinancirati socialne in humanitarne programe društev (kazalec: število 
sofinanciranih društev v skladu s Pravilnikom). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je izvesti razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih  programov. 

 

1120005 HUMANITARNE OGRANIZACIJE 700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje Rdečega križa se v letu 2016 nameni 700 eur. 

 

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 

/ 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 48.414€ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranjeobčinskega 
proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za 
zagotavljanjeuravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja 
proračunske porabe prispeva kdoseganju 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 dolga 

 

2201 Servisiranje javnega dolga 48.414€ 

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 

Dolgorocni cilj je pravočasno zagotoviti zanesljive ter cenovno najugodnejše vire financiranja. 

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 zadolževanje 
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22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 48.414€ 

Opis podprograma 

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 

 

1622001 STROŠKI ZADOLŽEVANJA 48.414€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 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 

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 102.367  € 

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 76.527 € 

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. 
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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. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 

 

23029001 Rezerva občine 76.527 € 

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 76.527 € 

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 ima oblikovano  rezervo, v višini 76.527eur. 

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 25.840 € 

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 rezervacija 

 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 25.840 € 

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 25.840 € 

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 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. 

Za leto 2016 imamo teh sredstev le 25.840 eur. 

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  80 .233 €  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 80.233 € 

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.  

0406001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 

Postavka predstavlja skupne letne stroške inšpektorata in redarstva, ki zajemajo bruto plačo z 
vsemi predpisanimi davki in prispevki, nadomestili (splošni dodatki, regres za letni dopust, 
povračilo stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za 
nadurno delo, prispevke za pokojninsko in obvezno zdravstveno zavarovanje, premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja, starševsko varstvo). V skladu z Odlokom o ustanovitvi 
skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica, stroški navedene postavke pomenijo tretjinski 
strošek vsake občine soustanoviteljice. V letu 2015 se planira zaposlitev dodatnega redarja. 

 

0406002  Materialni stroški 

Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju skupne občinske uprave. Zajeti so potni 
stroški, založniške in tiskarske storitve, stroški telefona, fotokopiranja, strokovne literature, 
časopisov, revij, knjig, registracije vozil, vzdrževanje in popravilo vozil, stroški dnevnic za 
službena potovanja v državi (dnevnice, hotelske storitve, cestnine, parkirnine), stroški prevoza v 
državi, strokovno izobraževanje zaposlenih in vzdrževanje komunikacijske ter druge opreme. 
Večji del planiranih sredstev predstavlja pisarniški material in storitve, poštnina in kurirske 
storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, zavarovanje vozil, strošek za nakup uniforme in 
službene opreme za dodatnega redarja, vzdrževanje licenčne programske opreme, sodni stroški 
in stroški odvetnikov, ter predvideni mesečni najemi stacionarnega radarja za mejenje hitrosti. 
Te stroške si občine ustanoviteljice delijo na tretjine.  

 

0400603 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 

S postavke se bodo financirali stroški upravljanja prostorov, kjer deluje Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo, na naslovu Taborska cesta 1, in so v lasti Občine Grosuplje. 

Naloge upravljavca so izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih 
prostorov, skupnih vgrajenih naprav in predstavljajo strošek občin ustanoviteljic. 

 

0400604 Obratovalni stroški poslovnih prostorov 

Ta postavka je rezervirana za plačilo stroškov obratovanja prostorov, kjer deluje Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, kot so varovanje, stroški električne energije, ogrevanja, vode in 
komunalnih storitev, ter odvoza smeti. Občina Grosuplje bo stroške zaračunava 
soustanoviteljicama v tretjinskih deležih.  
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0400605 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

Sredstva bodo namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. Stroški iz tega naslova so stroški za čiščenje, tekoče vzdrževanje prostorov in 
opreme, zavarovalne premije za prostore in opremo. Stroške si občine ustanoviteljice delijo na 
tretjine. 

 

0400606 Investicije in investicijsko vzdrževanje  

V letu 2015 se izvede nakup osnovne opreme za delovanje skupne uprave, in sicer računalnika, 
dodatne integrirane mobilne enote, telekomunikacijske in licenčne programske opreme. V 
skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne uprave občin Grosuplje, Ig in Škofljica, stroški navedene 
postavke pomenijo tretjinski strošek vsake občine soustanoviteljice. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupraviOdlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat 
in redarstva občin Grosuplje, Škofljica in IgDogovor 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 80.233 € 

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 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
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06029002 Delovanje zvez občin 80.233 € 

Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za  tekoče vzdrževanje prostorov MI, čistilni material in storitve, 
stotitve 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 80.233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvaja za občine soustanoviteljice naloge inšpekcijskega 
nadzora in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin soustanoviteljic 
skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja v pristojnosti treh občin. 

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 tretinski 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 tretjine. V  drugi polovici leta 2016 se planira zaposlitev dodatnega 
redarja. 

Sredstva so namenjena za delovanje medobčinskega inšpektorata. V planiranih sredstvih so 
predvidena sredstva za plače, prispevke, regres, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim, 
prispevke za socialno varnost, za blago in storitve ter nakup najnujnejše opreme. 

 

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 oceni porabe. 
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043 SVETI  VAŠKE SKUPNOSTI  42 .087 €  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 42.087 € 

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 42.087 € 

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.&nbsp 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001  Administracija občinske uprave 
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06039001 Administracija občinske uprave 42.087 € 

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. Uspešno sodelovanje 
občinske uprave in vaških svetov, bo prispevalo k dolgoročnemu enotnemu 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 se aktinvo vključi posamezne dogodke občine ali 
vaškega sveta.  
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2006000 SVS DOBRAVICA 3.754  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Dobravica so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 1.348  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Golo-Selnik so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

2206000 SVS IŠKA LOKA 1.064  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Iška Loka so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/ 

 

2306000 SVS IŠKA VAS 1.405  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Iška vasso predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

2406000 SVS IŠKA 1.123  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Iška so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

2506000 SVS KOT 922 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Kot so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 
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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 1.529  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS  Matena so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

2706000 SVS VISOKO - ROGATEC 1.177  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Visoko - Rogatec so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za 
reprezentanco in druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi 
zahtevka za izdajo naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s 
katero lahko naroči blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše 
dobavnico, katero predloži občinski upravi). 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 

/ 

 

2806000 SVS SARSKO 1.998  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Sarsko so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
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naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

2906000 SVS ŠKRILJE 954 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Škrilje so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

3006000 SVS TOMIŠELJ 1.105  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Tomišelj so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 
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3106000 SVS VRBLJENE 887  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Vrbljene so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

3206000 SVS ZAPOTOK 992€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Zapotok so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

3306000 SVS KREMENICA 3.649  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Kremenica so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP 

/  

 

3406000 SVS BREST 1.091 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Brest so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

3506000 SVS GORNJI IG 2.149  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Gornji Ig so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

3606000 SVS IG 1290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Ig so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 
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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 972 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Strahomer so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

3806000 SVS STAJE 1.437  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Staje so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

3906000 SVS PODGOZD 5.325  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Podgozd so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in 
druga polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
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naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

4006000 SVS PODKRAJ 2.683  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Podkraj so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 

 

4106000 SVS SUŠA 3.044 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Suša so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 
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4206000 SVS DRAGA 2.190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za SVS Draga so predvidena sredstva v višini 490 € in sicer polovica za reprezentanco in druga 
polovica za drugi splošni material in storitve. Vaški svet  na podlagi zahtevka za izdajo 
naročilnice, ki jo predloži na občino, v izbrani trgovini pridobi  naročilnico s katero lahko naroči 
blago ali storitve. Naročilo mora biti skladno z zakonodajo (podpiše dobavnico, katero predloži 
občinski upravi). 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 

/ 
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3 PRILOGE 

KADROVSKI NAČRT OBČINE IG ZA LETO 2016 

 

1). Namen in vsebina 

 

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 
69/08-Zzavar-E in 74/09-Odl.US) 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 74/09-
Odl. US) in v Pravilniku o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list 
RS št. 60/06, 83/06, 701/07 in 96/09). 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 2016 

 

Osnova za pripravo kadrovskega načrta za leto 2016 je načrt delovnih mest za leto 2015, ki je bil sprejet 
ob sprejemu proračuna za leto 2015 in z rebalansom proračuna 2015. V Občinski upravi je bilo ob koncu 
leta 2015 v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih zaposlenih 6 uradnikov, od tega 1 uradnik na položaju 
- direktor občinske uprave,  10 strokovno  tehničnih delavcev, ter v skladu z Zakonom o lokalni 
samoupravi je bil zaposlen 1 funkcionar - župan.  

 

Novih zaposlitev v letu 2016 ne predvidevamo. Med letom predvidevamo, da bomo omogočili občasno 
delo domačim dijakom in študentom, ki bodo opravljali obvezno prakso.  

 

Kadrovski načrt za leto 2016 je usklajen s  predlogom proračuna Občine Ig za leto 2016. V predlogu 
proračuna so predvidena potrebna finančna sredstva za zaposlene.   

 

Predvideno stanje zaposlenosti je razvidno iz priložene tabele.  
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KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

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 

31.12.2015-

31.12.2016

31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016

1. Uradniki 6 0 6 6 0 6

2. Strokovno - tehnični delavci 10 0 10 10 0 10

3. Funkcionarji 0 1 1 0 1 1

4. Pripravniki 0 0 0 0 0 0

Skupaj 16 1 17 16 1 17

Pripravil: Janez Miklič Občina Ig

Župan

Janez Cimperman

Ig, 13.11.2015

Št.: 00702/001/2015
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3.2 NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE IG ZA LETO 2016 

 

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja  

Upravljavec:   OBČINA IG 

 

ZAPOREDNA  

ŠTEVILKA 

VRSTA  

NEPREMIČNINE  

 

SAMOUPRAVNA  

LOKALNA  

SKUPNOST  

 

OKVIRNA  

VELIKOST  

 

PREDVIDENA  

SREDSTVA  

 

1 del 127 k.o. 
Tomišelj 

Ig cca 1300 m2 1.794,00 (menjava 
za 848 k.o. Tomišelj) 

2 499/2 k.o. 1700 
Ig 

Ig 215 m2 2.150,00 

3 472/3 k.o. 1700 
Ig 

Ig 447 m2 6.705,00 

4 732/22 k.o. 
Zapotok 

Ig 259 m2 15.540,00 

                                     SKUPAJ: 26.189,00  

 

  



 

197 

 

Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči  

Upravljavec:  OBČINA IG 

ZAPORED
NA  

ŠTEVILKA 

SAMOUPRAV
NA  

LOKALNA  

SKUPNOST  

 

KATASTRSK
A  

OBČINA IN  

ŠIFRA  

KATASTRSKE  

OBČINE  

 

PARCELNA  

ŠTEVILKA  

 

KVADRATUR
A 
POSPLOŠEN
A  

 

TRŽNA OZ.  

ORIENTACIJSKA  

VREDNOST  

NEPREMIČNINE  

 

1 Ig k.o. 1702 
Tomišelj 

848 1158 m2 1.783,00 

(menjava 1) 

2 Ig k.o. 1700 Ig 2432/25 576 m2 25.920,00 

3 Ig k.o. 1700 Ig 2432/30 593 m2 26.685,00 

4 Ig k.o. 1699 
Dobravica 

1487/24 456 m2 

20% stavbno 

4.460,00 

5 Ig k.o. 1707  

Iška vas 

618/4 1369 m2 95.830,00 

6 Ig k.o. 1700 Ig 1857/20 2172 m2 217.000,00 

7 Ig k.o. 1702 

Tomišelj 

1477/1 

1478 

1558/4 

1424/4 

1424/6 

1544/2 

2021 

2022 

1465 

1558/1 

1558/2 

2404 

1424/3 

289/2 

289/4 

289/9 

5936 m2 
(1/3) 

4625 m2 
(1/3) 

1479 m2 
(1/3) 

835 m2 
(2/15) 

112 m2 
(2/15) 

4962 
m2(2/15) 

4891 
m2(2/15) 

4381 
m2(2/15) 

705 m2 
(7/36) 

1839 
m2(7/36) 

2449 
m2(7/36) 

43.552,00 
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4867 m2 
(1/3) 

4861 
m2(1/3) 

1372 
m2(1/3) 

910 m2 (1/3) 

1307 
m2(1/3) 

8 Ig k.o. 1702  

Tomišelj 

582/4 
Vodarna 
Brest 

1239 m2 Brezplačna odsvojitev po 24. čl. 
ZSPDSLS 

9 Ig k.o. 1702  

Tomišelj 

856/5 

Vodarna 
Brest 

2888 m2 Brezplačna odsvojitev po 24. čl. 
ZSPDSLS 

10 Ig k.o. 1702  

Tomišelj 

586/4 

Vodarna 
Brest 

918 m2 Brezplačna odsvojitev po 24. čl. 
ZSPDSLS 

11 Ig k.o. 1702  

Tomišelj 

598/2 

Vodarna 
Brest 

1177 m2 Brezplačna odsvojitev po 24. čl. 
ZSPDSLS 

12 Ig k.o. 1702  

Tomišelj 

598/3 

Vodarna 
Brest 

627 m2 Brezplačna odsvojitev po 24. čl. 
ZSPDSLS 

13 Ig k.o. 1702  

Tomišelj 

624/3 

Vodarna 
Brest 

453 m2 Brezplačna odsvojitev po 24. čl. 
ZSPDSLS 

14 Ig k.o. 1702  

Tomišelj 

582/1 

Vodarna 
Brest 

32 m2 Brezplačna odsvojitev po 24. čl. 
ZSPDSLS 

15 Ig k.o. 1702  

Tomišelj 

384/4 

Vodarna 
Brest 

339 m2 Brezplačna odsvojitev po 24. čl. 
ZSPDSLS 

                   SKUPAJ: 415.230,00 
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb  

Upravljavec:        OBČINA IG   

 

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:       OBČINA IG  

 

ZAPOREDNA  

ŠTEVILKA  

 

VRSTA PREMIČNEGA  

PREMOŽENJA  

 

KOLIČINA PREDVIDENA  

SREDSTVA  

 

1. Poltovorno vozilo 4x4 
, ročni menjalnik 

1x 35.000,00 

    

    

    

    

    

    

                               SKUPAJ:   35.000,00 

  



 

201 

 

Obrazec št. 4: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem  

Upravljavec:    OBČINA IG  

 

ZAPOREDNA  

ŠTEVILKA  

 

VRSTA  

PREMIČNEGA  

PREMOŽENJA  

 

KOLIČINA ORIENTACIJSKA  

VREDNOST  

 

    

    

    

    

    

    

    

SKUPAJ:  / 
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P
R

IH
O

D
K

I
Podkonto Tip premoženja 

(zemljišča, zgradbe in 

prostori, oprema - 

brez prevoznih 

sredstev, prevozna 

sredstva, druga 

osnovna sredstva)

Opis premoženja Prenos v 2016
Šifra Naziv

1 2 3 4 5

1 1755/1 k .o. IŠKA LOKA (109m2) zemljišče razpolaganje 1.000 

2 del 415/73 k .o. IG (1779m2) zemljišče razpolaganje - menjava 2

3 del 415/73 k .o. IG (1420m2) zemljišče razpolaganje - menjava 3

4 1494/3, 1494/2 k .o. DOBRAVICA (176m2, 9m2) zemljišče razpolaganje - menjava 4

5
1339/1, 1341/8, 1341/10, 1339/2 k .o.ZAPOTOK (56m2, 181m2, 

88m2, 538m2)
zemljišče razpolaganje - menjava 5

6 del 1462/6 k .o. DOBRAVICA (87m2) zemljišče razpolaganje - menjava 6

15 1344/8 k . ZAPOTOK (204m2) zemljišče razpolaganje-menjava 24 2.398 

Prihodki: 8.632 

16

Prenos prihodkov iz preklega leta:

8.632 Razpoložljiva sredstva skupaj:

Plan

2016

6

415.230 

415.230 

7 1447/66 k .o. GOLO (617m2) zemljišče razpolaganje - menjava 7

8 2292/10, 2292/9, 2292/5 k .o.GOLO (4m2, 4m2, 3m2) zemljišče razpolaganje - menjava 8

14 1783/6 k .o. IŠKA LOKA (259m2) zemljišče razpolaganje 100 

9 636 k .o. IŠKA LOKA (8990m2) zemljišče razpolaganje - menjava 9

10

11

463/2, 454/6, 454/4 k .o IG (214m2, 17m2, 42m2) zemljišče Barjanska razpolaganje-menjava 17 2.007 

460/17 k .o. IG (223m2) zemljišče barjanska razpolaganje-menjava 18 1.783 

12 377/3 k .o. IG (139m2), 1487/21 k .o. DOBRAVICA (482m2) zemljišče razpolaganje-menjava 22 1.244 

848 k .o Tomišelj (1158 m2) zemljišče - nasip razpolaganje-menjava 29 0 1.783 

13 1487/27 k .o. DOBRAVICA (369m2) zemljišče razpolaganje-menjava 23 100 

17 1487/24 k .o. Dobravica (456m2) zemljišče razpolaganje 4.460 

18 1857/20 k .o. IG (2172 m2) zemljišče razpolaganje 217.000 

19 2432/25 k .o. IG zemljišče razpolaganje 25.920 

zemljišče razpolaganje 26.685 

18 618/4 k .o. Iška vas (1369 m2) zemljišče razpolaganje 95.830 

17 2432/30 k .o. IG (8593 m2)

191477/1, 1478, 1558/4, 1424/6, 1544/2, 2021, 2022, 1465, 1558/1, 1558/2, k .o. Tomišelj zemljišče razpolaganje 43.552 



 

203 

 

1 499/2 k .o. IG (225m2) zemljišče pridobivanje-odkup

pridobivanje-odkup

zemljišče pridobivanje-menjava 3 100 

3 732/22 k .o. ZAPOTOK (259m2) zemljišče pridobivanje-odkup

2 472/3 k .o. IG (447m2) zemljišče

zemljišče pridobivanje-menjava 4 100 

4 489/5, 489/6 k .o. IG(1590m2, 189m2) zemljišče pridobivanje-menjava 2 100 

5 408/1 k .o. IG (1420m2)

zemljišče pridobivanje-menjava 6 100 

6 757/35 k .o.ZAPOTOK (68m2) zemljišče pridobivanje-menjava 100 

7 1180/7, 1180/10 k .o. DOBRAVICA (377m2, 93m2)

zemljišče pridobivanje-menjava 8 in odkup 2.950 

8 544/2, 545/2, 542/2, 507/4, 544/5 k .o. ZAPOTOK (184m2, 

613m2, 367m2, 378m2, 160m2)

zemljišče pridobivanje-menjava 5 100 

9 1330/6 k .o. DOBDRAVICA (87m2)

zemljišče pridobivanje 200 

10 del 2291/3 k .o. GOLO (617m2) zemljišče pridobivanje-menjava 7 100 

11 2135/2, 2141/5, 2135/4 k .o. GOLO (1m2, 18m2, 51m2)

15.195 

12 del 154/1 k .o. IŠKA LOKA (99m2) zemljišče pridobivanje-menjava 9 100 

13 1035/192, 1035/190 k .o.GOLO (369m2, 218m2)

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki): -6.563 

29

Odhodki skupaj:

2.150 

6.705 

15.540 

26.189 

389.041

16 2105/16, 2105/17, 2105/28, 2105/30 k .o. GOLO (16m2, 6m2, 

6m2, 11m2)

zemljišče pridobivanje 1.950 

14 1035/232 k .o. GOLO (51m2) zemljišče pridobivanje 100 

15 789/11 k .o. GOLO (40m2) zemljišče pridobivanje 100 

17 460/17, 460/19 k .o. IG (223m2, 59m2) zemljišče Barjanska pridobivanje-menjava 12 2.484 

18 462/6, 462/11, 461/8 k .o. IG (121m2, 72m2, 31m2) zemljišče Barjanska pridobivanje-menjava 13 1.639 

19 461/5 k .o. IG (171m2) zemljišče Barjanska pridobivanje 1.710 

20 465, 466/5 k .o. IG (120m2, 42m2) zemljišče Barjanska pridobivanje 1.620 

21 33/62 k .o. ZAPOTOK (236m2) zemljišče pridobivanje 100 

22 195/, 195/6, 198/6, 198/7, 198/8 k .o. DOBRAVICA (114m2, 

71m2, 61m2, 81m2, 418m2) in 2568/3 k .o. IG (70m2)

zemljišče pridobivanje-menjava 14 604 

23 479/10 k .o. DOBRAVICA (369m2) zemljišče pridobivanje-menjava 15 100 

24 670/2 k .o. ZAPOTOK (160m2) zemljišče pridobivanje-menjava 17 638 

25 688/2 k .o. GOLO (401m2) zemljišče pridobivanje 100 

28

100 

26 del 127 k .o. Tomišelj (cca1300) zemljišče - nasip pridobivanje-menjava 18 1.794 

6

Podkonto

Tip premoženja 

(zemljišča, zgradbe in 

prostori, oprema - 

brez prevoznih 

sredstev, prevozna 

sredstva, druga 

osnovna sredstva)

Opis premoženja Prenos v 2016
Plan

2016

Šifra Naziv

O
D

H
O

D
K

I

1 2 3 4 5

27 22 k .o.Zapotok (381m2-2/3) zemljišče pridobivanje
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4 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) 

 

 

Načrt razvojnih programov (NRP) je tretji del proračuna, ki  je bil uveden z ZJF leta 1999 in s 
katerim je bilo uveljavljeno, da se izdatki proračuna za investicije in državne pomoči izkazujejo 
za obdobje štirih let ter z vsemi viri financiranja (proračunski in ostali viri). Na tej podlagi je bil 
prvi proračun v treh delih sprejet za leto 2001. 

NRP je torej sestavni del občinskega proračuna in se skladno s splošnim in posebnim delom 
proračuna pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje. 

O izvrševanju NRP se poroča med letom v sklopu Polletnega poročila ter po zaključku leta v 
sklopu Zaključnega računa proračuna. 

 

Program ali projekt se lahko uvrsti v NRP, če  izpolnjuje naslednje pogoje: 

 Usklajenost s cilji razvojnega načrtovanja in razvojnimi dokumenti. 

 Za projekt mora biti izdelana dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. list  RS 60/06 in dopolnitve) in sicer najmanj dokument identifikacije projekta. 

 Program ali projekt mora biti izvedljiv v predvidenem obdobju (realno načrtovanje časa za 

pridobitev projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj, zemljišč, izvedbo javnega 

razpisa…). 

 Za program ali projekt, ki vsebuje elemente državne pomoči, mora biti izveden postopek v 

skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS št. 37/04 in dopolnitve). 

 

V NRP je torej potrebno zajeti vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v 
okviru skupine kontov: 

 42  -Investicijski odhodki oziroma podskupine kontov(vključno s finančnim najemom), 

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

 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ter  

 41-tekoči transferi (410-subvencije-del, ki predstavlja državno pomoč 

 

Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega 
premoženja občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki povečujejo ali 
ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v 
njihovih bilancah stanja (sredstva za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup 
opreme, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev, nakup zemljišč, sredstva za 
rekonstrukcije in adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in 
podobno). 

Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov 
prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter za njihovo investicijsko vzdrževanje in obnovo. 

V  NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že 
realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo 



 

205 

 

sestavljajo tako sredstva proračuna, kakor tudi drugi viri, potrebni za financiranje izvedbe 
projekta. Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.   

Podatki o projektih so v NRP torej prikazani s celotno vrednostjo projektov ter načrtovanimi 
viri financiranja za njihovo izvedbo in sicer po posameznih letih tj. za proračunsko leto, na 
katerega se proračuna nanaša in za naslednja tri leta (n+3); za projekte, ki se nadaljujejo v 
naslednja leta, pa  je predstavljen še seštevek potrebnih sredstev za obdobje do predvidenega 
zaključka financiranja posameznega projekta. Ob pripravi oziroma spremembi posameznih 
letnih proračunov se NRP v tem delu dopolni ter potrdi za naslednje štiriletno obdobje. 

Pri načrtovanju projektov se praviloma najprej zagotovi vire za projekte in programe, ki se jih 
v NRP uvršča in se bodo začeli izvajati v naslednjem planskem obdobju (v pripravi). 

V procesu priprave  NRP se torej izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi veljavni 
projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe 
načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi 
proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje projektov, je 
treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega izmed projektov oziroma 
programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s 
planom v okviru letnega proračuna. Šele po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP 
lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter 
razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP. 

Poseben segment načrta razvojnih programov predstavljajo projekti in programi , za katere je 
predvideno sofinanciranje sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih 
evropskih virov, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. Finančna konstrukcija teh 
posameznih projektov mora izhajati iz celotne vrednosti projekta in predvideni morajo biti tudi 
ostali stroški, tj. tisti, ki niso upravičeni po pravilih financiranja iz skladov Evropske unije. 

Za vse projekte občin, ki se (so)financirajo tudi iz virov državnega proračuna pa velja, da 
morajo biti sestavni del NRP državnega proračuna, podatki pa usklajeni s tistimi v proračunu 
občine. Ministrstvo za finance namreč pripravi predlog načrta razvojnih programov državnega 
proračuna v postopku usklajevanja državnega proračuna na podlagi podatkov neposrednih 
proračunskih uporabnikov državnega proračuna, ki so predhodno usklajeni na ravni 
pristojnega predlagatelja finančnega načrta in po predhodni uvrstitvi projektov v NRP 
občinskega proračuna, skladno z ZFO-1.  

V primeru, da je občina vključena tudi v programe državnih pomoči, uvrsti te projekte v NRP 
ob upoštevanju postopka, ki je opredeljen v ZSDrP. 

 

Predlog NRP mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. 

Če predlog NRP ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj uskladiti s proračunom v 30 
dneh po uveljavitvi proračuna, običajno pa se uskladi že v postopku sprejemanja proračuna. 

 

OPIS NAČRTOVANIH POLITIK OBČINE 

Občina bo sledila začrtanemu razvojnemu programu na področju oskrbe z vodo in odvajanja 
odpadnih komunalnih vod. Na področju oskrbe z vodo bo še vedno poudarek na znižanju 
vodnih izgub, kar bomo dosegli z obnovo obstoječih vodovodnih sistemov. Zaradi pomanjkanja 
vode v vodovodnem sistemu Golo-Zapotok, bomo proučili najugodnejšo rešitev zagotovitve 
dodatnih vodnih virov. Prav tako je potrebno med vodovodnima sistemoma Iška vas in Ig 
zgraditi ustrezni povezovalni vod. 

 



 

206 

 

Na področju odvajanja komunalnih odpadnih vod bomo nadaljevali z gradnjo kanalizacijskih 
sistemov na območju Iška vas in Mala vas, ter na območju Tomišelj in Podkraj. Trenutno je 
možno financiranje teh projektov le s sredstvi okoljske dajatve, saj so lastni viri omejeni.  Za 
oba projekta bomo zato skušali pridobiti  tudi nepovratna sredstva iz državnega proračuna, 
kajti pridobivanje sredstev Evropskega kohezijskega sklada na področju aglomeracij pod 2000 
enot ni možno. Na hribovitem predelu občine in ostalih manjših zaselkih pa bomo poiskali 
način, s katerim bomo postopno subvencionirali nakup malih čistilnih naprav za gospodinjstva.  

 

V občini je še kar nekaj  km makadamskih javnih poti, katerih vzdrževanje je glede na 
vzdrževanje asfaltnih površin dražje. Zato je cilj v obdobju 2016-2019 urediti zgornji ustroj čim 
več odsekov le teh. 

 

Nadaljevali bomo z investicijama izgradnje nove kulturne dvorane na Igu in večnamenskega 
igrišča na Golem.  V NRP 2016-2019 smo vključili izgradnjo kulturne dvorane Ig. Ker trenutno 
nimamo razpoložljivih lastnih virov, s katerimi bi investicijo zaključili skladno s potrjenim IP-
jem, bo le tega potrebno popraviti tako v dinamiki financiranja, kakor tudi v virih financiranja.  

V naslednjih štirih letih zato načrtujemo postopno financiranje s sredstvi po 21. čl. ZFO-1 in le 
manjšim deležem lastnih sredstev. 

Za večnamensko igrišče na Golem pa še ni pripravljena ustrezna investicijska dokumentacija, 
iz katere bi bila razvidna vrednost projekta. 

 

Na področju pokopališke dejavnosti je potrebna širitev pokopališča Kurešček. Tudi za to 
investicijo potrebna investicijska dokumentacija še ni pripravljena. 

 

Zaradi pričakovanja pomanjkanja učnih prostorov v OŠ Ig (vse več otrok) bo potrebno 
pripraviti ustrezne študije, ki bodo podlaga za morebitno širitev šole, prav tako tudi ureditev 
zunanjih površin za potrebe telesne vzgoje. Le te nameravamo pripraviti v letu 2016 in 
investicijo vključiti v NRP. Potrebna pa je tudi sanacija PŠ Tomišelj. 

 

Prav tako je potrebna ustrezna sanacija šole v Zapotoku, ki služi kot počitniški objekt za 
mlade. 

 

Za naslednje proračunsko obdobje je nujno potrebno pripraviti dolgoročne načrte tekočega in 
investicijskega vzdrževanja in obnove sredstev in objektov v lasti občine, saj brez ustrezno 
pripravljenih večletnih načrtov težko načrtujemo. K pripravi načrtov bodo pozvani tudi  vsi 
proračunski uporabniki, katerih investicije so financirane  s strani občinskega proračuna.  

 

 

Da je posamezen projekt lahko uvrščen v NRP, mora skladno z 42. Členom Uredbe 
o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
(občinskega) proračuna zanj biti pripravljena ustrezna investicijska 
dokumentacija. 

Iz vsega navedenega sledi, da trenutno predlog proračuna in NRP nista usklajena, 
zato tudi NRP ni priložen. Uskladiti ju načrtujemo najkasneje v roku 30 dni po 
sprejemu proračuna. 


