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Občina Dobje je ena mlajših in hkrati manjših slovenskih občin, ki je bila ustanovljena leta
1998, s samim delovanjem pa je pričela leta 1999. Občina sodi pod Upravno enoto Šentjur.
Površina občine obsega 17,5 km2. Občina Dobje leži v hriboviti pokrajini, ki sega v
predalpski svet in sega v osrčje Kozjanske pokrajine. Na severu, vzhodu in jugu meji z
občino Šentjur, na zahodu pa z občino Laško. Na južni strani se razprostira masiv Bohorja,
na zahodu pa Lisca s pogorjem Voluške gore.
Naselja
Občina obsega 13 naselij: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Gorica pri Dobjem, Jezerce
pri Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, Slatina pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje
Brdo in Završe pri Dobjem.
Naloge občine so podrobneje opredeljene v 6. in 7. členu Statuta Občine Dobje. Občina
opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene s statutom in zakoni.
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela, med drugim, določajo tudi številni
področni zakoni in podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.
Cilji
Dolgoročni cilji
Občina Dobje ima dolgoročne razvojne cilje zastavljene z Načrtom razvojnih programov
občine za obdobje od leta 2013 do leta 2016, ki odraža razvojno politiko občine na področju
investicijskih vlaganj in državnih pomoči. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za
izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz
sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej
vključeni projekti, ki niso v naprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo

razvojno politiko občine. Načrt razvojnih programov občine se vsako leto dopolnjuje in
usklajuje ob sprejemanju proračuna.
Letni cilji občine
Letni cilji Občine Dobje so bili planirani s sprejetim proračunom Občine Dobje za leto 2013, ki
je bil sprejet na 13. redni seji občinskega sveta občine Dobje dne 28. 6. 2013. S sprejetjem
proračuna za leto 2013 smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili
programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in
aktivnosti leta 2013.
Glavne naloge v letu 2013

-

Rekonstrukcija odseka ceste Repuš – Suho v naselju Repuš
Nadaljevanje priprave dokumentacije in odkupa še potrebnih zemljišč za izgradnjo ceste
Repuš – Jezerce
modernizacija ceste Loke – Jesenik
izgradnja kanalizacije do čistilne naprave Ravno 1,2 ter pričetek obratovanja obeh
čistilnih naprav
Energetska sanacija OŠ Dobje
Zagotavljanje nemotenega delovanja oskrbe s pitno vodo
Nadaljevanje projekta povezave vodovodnih omrežij občin Dobje in Šentjur
nadaljevanje postopkov potrebnih za sprejem novega občinskega prostorskega načrta
zagotavljanje sredstev za investicijo v RCERO
sofinanciranje športnih in kulturnih programov
pomoč kmetijskim gospodarstvom
zagotavljanje sredstev za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in
pomoč
zagotavljanje sredstev za delovanje knjižnice Šentjur in Enote v Dobju
zagotavljanje sredstev za področje izobraževanja in socialnega varstva

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem zastavljenih projektov. Z izvrševanjem proračuna in
sprejetih programov ter projektov na občinskem svetu smo v občini tem ciljem sledili.
Nekaterih zastavljenih ciljev zaradi objektivnih razlogov nismo uspeli realizirati, nekatere smo
realizirali delno, nekatere v celoti.
Občina Dobje je v letu 2013 na razpis na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin
prijavila projekt Rekonstrukcija odseka ceste Repuš – Suho v naselju Repuš. Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo je projekt sofinanciralo v višini 52.748EUR.
V letu 2013 se je nadaljevalo z odkupom zemljišč za cesto Repuš – Jezerce, izdelana je bila
še dodatna projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina je na
podlagi že izdelane projektne dokumentacije vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja
za cesto Repuš- Jezerce.
Občina Dobje je v letu 2013 prejela še sredstva II. Faze iz projekta »Za čistejše okolje v
občini Dobje« z akronimom RČN Ravno v višini 10.097 EUR. Projekt se je odvijal v okviru
Leader programa LAS. V letu 2013 je bila načrtovana izgradnja kanalizacijskih vodov do

čistilnih naprav Ravno 1 in 2, ki je bila tudi uspešno dokončana. Čistilni napravi sta bili
predali v uporabo.
Občina Dobje je v letu 2012, z namenom izboljšanje energetske učinkovitosti JZ OŠ Dobje
prijavila na razpis Ministrstva in infrastrukturo in prostor. V mesecu marcu 2013 smo prejeli
Sklep s katerim se je vlogi ugodilo. Projekt energetske sanacije se je pričel izvajati v mesecu
juniju 2013 zaključil pa meseca novembra. Situacije so bile v pretežni meri poplačane za kar
je del sredstev MZIP že nakazalo v letu 2013, preostali del pa se je sklano s sklenjenim
aneksom med Občino in MZIP prestavil v izplačilo v leto 2014.
Sledili smo potrebam na področju predšolske vzgoje. Ugotovljen presežek prihodkov nad
odhodi JZ OŠ Dobje iz stroškovnega mesta Vrtec leta 2012, se je s sklepom občinskega
sveta namenil za nakup igral. V mesecu septembru se je odprl dodatni polovični oddelek 1.
starostne skupine.
Na področju osnovnošolskega izobraževanja smo JZ OŠ Dobje zagotavljali sredstva za
nemoteno delovanje. Izpolnili smo cilj, da smo s sofinanciranjem sredstev za plače učiteljev v
kombiniranih oddelkih zagotovili pogoje za kvalitetnejše pogoje za pridobivanje znanja in
omogočili otrokom enake standarde. Zagotovili pa smo tudi sredstva za sofinanciranje
zimske in poletne šole v naravi, programa v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti in
sredstva za varstvo vozačev.
Občina Dobje je realizirala cilj zagotavljanja varnega prihoda učencev v osnovno šolo z
zagotovitvijo sredstev za prevoz otrok v OŠ Dobje. Prav tako smo namenili sredstva za
prevoz otrok, ki so skladno z odločno vključeni v osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim
programom.
Izpolnjen je bil cilj spodbujanja glasbene nadarjenosti otrok s sofinanciranjem šolnine v
Glasbeni šoli Šentjur in v Glasbeni šoli Antona Martina Slomška v Mariboru.
V letu 2013 so bili objavljeni javni razpisi za področja kmetijstva, kulture in športa. Na
področju kulture in športa smo dosegli cilj in s sofinanciranjem programov spodbudili
ustvarjalnost društev na področju kulture ter poskrbeli za aktivnosti na področju športa in
rekreacije.
Na področju socialnega varstva smo s sofinanciranjem oskrbe institucionalnega varstva
invalidom, institucionalnega varstva v domovih za starejše in z zagotavljanjem socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu uspeli doseči da so lahko te osebe dosegle raven
kakovosti življenja, ki je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.
Seveda je občina vse leto posvečala pozornost tudi ostalim ciljem njenega delovanja in
razreševanju problematike na številnih področjih, za katera je pristojna.
Pojasnila o nedoseženih zastavljenih ciljih
Proračun občine je dinamičen dokument, ki se ne more fizično in finančno zaključiti s
proračunskim letom. Občina Dobje je v letu 2013 prijavila na razpis za ukrep 322 Obnova in
razvoj vasi projekt:
 rekonstrukcijo ceste Loke – Jesenik – Dežno, odsek Loke – Jesenik.
V proračunu smo planirali izvedbo in dokončanje projekta že v letu 2013. Občina je bila na
razpisu uspešna, a smo odločbo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
prejeli šele konec meseca avgusta, zaradi česar smo izvedbo prestavili v leto 2014. V letu
2013 pa je bil izveden postopek javnega naročanja in izbran je bil izvajalec del.

Realizacija nerealiziranih projektov se je skladno s spremenjenimi terminskimi plani
prestavila v leto 2014.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Za izvajanje dejavnosti občine ne obstajajo posebne sistemske podlage in merila za
ocenjevanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Zakon o javnih financah določa, da je
potrebno pri pripravi in izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in
gospodarnosti. Načelo učinkovitosti zahteva učinkovito uporabo danih sredstev za dosego
maksimalnih učinkov, načelo gospodarnosti pa pomeni doseganje danega učinka z
minimalnim obsegom sredstev. Država občinam skozi predpise in zakone nalaga dodatne
naloge, pri čemer pa za te namene ne namenja dodatnih sredstev. Občina se trudi z
omejenimi finančnimi sredstvi doseči čim boljše rezultate, pri čemer pa se je potrebno
zavedati, da mora občina če želi izkoristiti razvojne priložnosti ki jih ponujajo različni razpisi
zagotoviti tudi zadosten obseg lastnih sredstev.
Ocena notranjega finančnega nadzora
Občina Dobje se je tudi v letu 2013 posluževala svetovanja državne notranje revizorke.
Nadzore nad poslovanjem občine pa opravlja tudi Nadzorni odbor Občine Dobje.

Računovodsko poročilo

Računovodsko poročilo za Občino Dobje je pripravljeno v skladu z Pravilnikom o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva Občine Dobje, naložbe v deleže podjetij,
dolgoročne terjatve iz poslovanja ter sredstva v upravljanju.
Prilogi k bilanci stanja sta:



stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Med dolgoročnimi sredstvi Občina Dobje izkazuje neopredmetena sredstva, nepremičnine,
opremo, dolgoročne finančne naložbe dolgoročne terjatve iz poslovanja in terjatve za
sredstva dana v upravljanje JZ OŠ Dobje, Knjižnici Šentjur in JZ Regijsko študijsko središče.
Neopredmetena osnovna sredstva se pripoznajo po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev se poleg nakupne cene po dobaviteljevem računu vštevajo
tudi vsi odvisni stroški povezani z nabavo in usposobitvijo sredstva.
V poslovnih knjigah se ločeno izkazujejo nabavne vrednosti in popravki vrednosti osnovnih
sredstev. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
Iz bilance stanja je razviden porast dolgoročnih sredstev.
Neopredmetena sredstva - Vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2013 povečala
za 2 EUR kar predstavlja povečanje premoženjskih pravic Občine Dobje v okviru projekta
RCERO. Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev po stanju 31.12.2013
znaša 8.155 EUR.
Nepremičnine se razdeljene na:
 Zemljišča – v evidenci so zemljišča v vrednosti 78.228 EUR. Vrednost zemljišč je v
letu 2013 ostala nespremenjena.
 Zgradbe – nabavna vrednost zgradb se je v letu 2013 zvišala za 560.678 EUR, od
tega je znašala v višini 439.975 EUR energetska sanacija JZ OŠ Dobje, ki je bila v
letu 2013 prenesena na sredstva v upravljanje JZ OŠ Dobje in prikazana kot znižanje
nabavne vrednosti zgradb. Neodpisana vrednost zgradb po stanju na dan 31.12.2013
znaša 2.826.620 EUR.

Oprema – neodpisana vrednost opreme po stanju na dan 31.12.2013 znaša 11.087 EUR.
Nabavna vrednost opreme se je v letu 2013 povečala za 2.531 EUR.
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe Občine Dobje so:




ustanovitveni delež RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
500 EUR
umetniško delo – slika Dobja
250 EUR
ustanovitveni delež RRA Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
2.033 EUR

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 4.279 EUR predstavljajo sredstva rezervnega
sklada, ki se zbirajo na računu stanovanjske zadruge Atrij.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje – Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za
sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje.
Uporabnik
JZ OŠ Dobje
Knjižnica Šentjur
JZ Regijsko
študijsko središče
Skupaj

Vrednost po stanju
Vrednost po stanju
31.12.2013
31.12.2012
931.648
517.190
5.163
6.775
3
3
936.814

523.968

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Vrednost kratkoročnih sredstev se je v primerjavi s preteklim letom znižala.
Denarna sredstva na računih - Občina izkazuje na dan 31.12.2013 stanje na računu
126.236 EUR, 102.438 EUR pa je bilo na dan 31.12.2013 vezanih v depozitu na odpoklic.
Kratkoročne terjatve do kupcev – so se v primerjavi z lanskim leto povečale in so znašale
59.246 EUR.
Dani predujmi in varščine v višini 1.556,16 EUR – Občina Dobje je v skladu s Pozivom
Okrajnega sodišča v Šentjurju že v letu 2011 založila predujem za delo cenilcev gozdarske,
kmetijske in gradbene stroke v zapuščinski zadevi in v katero se je prijavila tudi Občina
Dobje, v letu 2012 pa je bilo potrebno predujem za izvedence dopolniti še v višini 42,42 EUR.
V letu 2013 ni bilo sprememb.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – zajemajo terjatve do
Ministrstva za kmetijstvo in okolje po pogodbi o vzdrževanju gozdnih cest in terjatve do JZ
OŠ Dobje za porabo vode v skupni višini 2.036 EUR.
Druge kratkoročne terjatve v višini 2.252 EUR predstavljajo terjatve do DURS za
nadomestilo za stavbno zemljišče.
Neplačani odhodki so na osnovi računov in zahtevkov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljene storitve do 31.12.2013, ki zaradi predpisanih plačilnih rokov in
usklajevanj niso bile poravnane do 31.12.2013, in obveznosti do zaposlenih ter nadomestila
funkcionarjem v skupni višini 50.843 EUR.

Aktivni konti izven bilančne evidence - Na izvenbilančne konte knjižimo poslovne
dogodke, katerih knjiženje ni predvideno v uradnih bilančnih evidencah. Knjiženje v
izvenbilančni evidenci nima neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in
obveznosti do njihovih virov, so pa vir informacij o poslovanju ter tako omogočajo boljše
nadziranje poslovnih procesov in informiranje. Na kontu je poknjižena bančna garancija
pridobljena v javnem naročilu v letu 2011.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev delimo na:



kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
lastne vire in dolgoročne obveznosti

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih - v višini 3.466 EUR predstavljajo obveznosti za
plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim za mesec december 2013.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – v višini 21.247 EUR so se v primerjavi z
lanskim letom znižale. Obveznosti do dobaviteljev bodo poravnane v letu 2013.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – v višini 5.919 EUR so se v primerjavi z
lanskim letom znižale. Obveznosti predstavljajo obveznost za nadomestila funkcionarjem za
december, obveznost za prispevke na BOD, obveznost za davek na dodano vrednost in
obveznost občine do upravičencev iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - v višini 23.202
EUR predstavljajo obveznosti do proračunskih uporabnikov kot so šole, vrtci, glasbene šole,
zdravstveni domovi, CSD, zavod za zdravstveno varstvo, domovi, UJP, ministrstvo in občina.
Neplačani prihodki – Na kontih skupine 28 se izkazujejo neplačani prihodki v višini 60.006
EUR.
Pasivne časovne razmejitve – Predstavljajo sredstva danega predujma Okrajnemu sodišču
Šentjur.
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Na pasivni strani bilance stanja beležimo sorazmerni porast splošnega sklada, ki znaša
4.212.573 EUR.
Pasivni konti izvenbilančne evidence v višini 6.022 EUR so bančne garancije prejete v letu
2011.
Iz Pregleda stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je
razviden porast neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti. Najbolj
se je v letu 2013 povečala nabavna vrednost zgradb.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Izkaz prihodkov in odhodkov občine izkazuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu
in predhodnem letu in sicer v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.
V obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 je bilo realiziranih 1.098.315 EUR prihodkov.
Tabela prikazuje proračunske prihodke v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo
realizacijo in strukturo teh prihodkov za leto 2013:
Vrsta prihodkov Izkaz
prihodkov in odhodkov
70 – davčni prihodki
71 – nedavčni prihodki
72 – kapitalski prihodki
73 – prejete donacije
74 – transferni prihodki
78 – prejeta sredstva iz Evropske
Unije
SKUPAJ PRIHODKI

Realizacija v €

Delež v %

740.235
77.331
0
0
280.749
0

67,40
7,04
0
0
25,56
0

1.098.315

100,00

Višina realiziranih prihodkov v letu 2013 je večja od realiziranih prihodkov v 2012 za 19,3%,
prav tako je spremenjena struktura prihodkov 2013 v primerjavi z letom 2012 in sicer so se v
letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom znižali davčni in nedavčni prihodki, medtem ko so
se transferni prihodki v letu 2013 povečali.
Davčni prihodki (70)
Davčni prihodki zajemajo konte 700 Davki na dohodek in dobiček, 703 Davki na premoženje,
704 Domači davki na blago in storitve in 706 Drugi davki. Dohodnina – odstopljen vir
občinam predstavlja največji delež občinskih prihodkov. Znesek prejete dohodnine v letu
2013, je bil v primerjavi z letom 2012, nižji za 5.847 EUR.
Z davki na premoženje je občina v letu 2013 zbrala 23.223 EUR.
Med Domače davke na blago in storitve (704) sodijo:
 davek na dobitke od iger na srečo
 okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Drugi davki (706)
Z uvedbo poenostavitve vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 1.10.2011, se je spremenil
tudi način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil (prihodkov) v analitičnih in zbirnih
knjigovodskih evidencah DURS ter posledično način poročanja.
Nedavčni prihodki (71)
Nedavčni prihodki zajemajo:
 udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja






takse in pristojbine
globe in druge denarne kazni
prihodke od prodaje blaga in storitev
druge nedavčne prihodke

Občina je v letu 2013 realizirala 77.331 EUR nedavčnih prihodkov.
Prihodki od obresti (7102) zajemajo prihodke od od obresti kratkoročno danih depozitov.
Prihodke od premoženja (7103) v višini 15.733 EUR tvorijo:
 najemnine za stanovanja
 najemnine za kulturni dom
 najemnine za mrliško vežico
 najemnine za komunalno infrastrukturo – Simbio
 prihodki iz naslova podeljenih koncesij – za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Prihodki od upravnih taks in pristojbin (711) so bili v letu 2013 realizirani v višini 301
EUR.
Med globe in denarne kazni (712) sodijo globe za prekrške pobrane v okviru
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče v višini 4.125 EUR.
Med druge nedavčne prihodke (714) v skupni višini 12.274 EUR sodijo:
 prihodki od komunalnih prispevkov,
 prihodki od plačanih prispevkov za priključitev na javni vodovod,
 doplačila uporabnikov storitve pomoč na domu,
 nakazila sredstev Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje programa javnih del,
 nakazilo odškodnine iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti,
 sredstva Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za
sofinanciranje izvajanja praktičnega usposabljanja z delom za šolsko leto 2012/2013.
Kapitalski prihodki (72)
so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih
osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).
Občina Dobje je v letu 2013 ni imela kapitalskih prihodkov.
Transferni prihodki (74)
Skupni transferni prihodki za leto 2013 so bili realizirani v višini 280.749 EUR.
Realizacija po ZR 2013
Prihodki na podlagi 23. člena ZFO-1
Leader sredstva - projekt »Izgradnja ČN
Ravno«
Energetska sanacija OŠ Dobje - MZIP
Požarna taksa
Tekoča poraba – skupna občinska uprava
Skupaj

52.748
10.097
213.742
2.029
2.133
280.749

ODHODKI
V letu 2013 je bilo realiziranih 1.205.966 EUR odhodkov.
Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše
sklope, realizacija in struktura teh odhodkov pa je za leto 2013 naslednja:
Vrsta odhodkov
40 – tekoči odhodki
41 – tekoči transferi
42 – investicijski odhodki
43 – investicijski transferi
SKUPAJ ODHODKI

Realizacija v EUR
266.959
338.330
582.420
18.257
1.205.966

Delež v %
22,14
28,05
48,29
1,52
100,00

Višina realiziranih odhodkov v letu 2013 je večja od realiziranih odhodkov v 2012 za 47,2%,
prav tako je spremenjena struktura odhodkov 2013 v primerjavi z letom 2012 in sicer so se v
letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom povečali investicijski odhodki, tekoči odhodki,
ostala dva sklopa odhodkov pa sta se zneskovno gledano zmanjšala.
Tekoči odhodki (40)
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so sredstva za vsa tekoča plačila, nastala zaradi
stroškov dela (to so sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za
nadurno delo, regres za letni dopust jubilejne nagrade in druge izdatke zaposlenim) so bili
realizirani v višini 47.882 EUR.
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste
obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih so bili realizirani v višini 7.420 EUR.
402 - Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter
plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala,
goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, zakupnine ter izdatki za vse
vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi
izdatke za nakupe drobne opreme, plačila članom komisij in odborov, plačila županu in
podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije, plačila po podjemnih pogodbah, plačila
avtorskih honorarjev, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatke za službena
potovanja, plačila poštnih in bančnih storitev itd. Največji delež teh odhodkov predstavljajo
izdatki za tekoče vzdrževanje (lokalnih cest in javnih poti, gozdnih cest, vodovoda,
pokopališča, stanovanjskih objektov itd. …). Izdatki za blago in storitve so v zaključnem
računu proračuna realizirani v višini 200.569 EUR.
409 - Rezerve
V proračunu Občine Dobje je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 10.900 EUR in
porabljena splošna proračunska rezervacija v višini 188 EUR.

Tekoči transferi (41)
V letu 2013 je bilo realiziranih 338.330 EUR tekočih transferov. V strukturi vseh odhodkov
predstavljajo tekoči transferi 28%.
410 - Subvencije
V Občini Dobje so bila v letu 2013 realizirana izplačila subvencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v višini 17.089 EUR.
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Tu so zajeta sredstva na področju predšolske vzgoje, regresiranja prevozov v šolo, darila ob
rojstvu otroka, regresiranja oskrbe v domovih, drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom. V zaključnem računu proračuna so sredstva za transfere posameznikom in
gospodinjstvom realizirana v višini 185.060 EUR.
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Za te namene je občina v letu 2013 namenila 20.159 EUR.
413 - Drugi tekoči domači transferi
Zajemajo tekoče transfere občinam, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki, transfere v javne zavode, javne sklade in javne agencije.
Realizirani so bili v višini 116.022 EUR.
Investicijski odhodki (42)
Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter
vključujejo izdatke za nakup opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja, sredstva za
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove.
Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije ter plačila
drugih storitev in dokumentacije. Realizacija investicijskih odhodkov je bila v letu 2013
582.420 EUR. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo investicijski odhodki 48%.
Investicijski transferi (43)
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup
osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili v
zaključnem računu proračuna za leto 2013 realizirani v višini 18.257 EUR. V strukturi vseh
odhodkov predstavljajo investicijski transferi 1,5%.
Negativna razlika med prihodki in odhodki v Izkazu prihodkov in odhodkov za leto
2013 znaša 107.651 EUR.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih
posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.
Občina Dobje v letu 2013 ne izkazuje prometa v Izkazu računa finančnih terjatev in naložb.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil
dolgov v računu financiranja.
Občina Dobje se v letu 2013 ni zadolževala.

