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Transakcijski račun Občina Dobje - proračun: SI56 01354-0100005063
Zakladniški podračun EZR Občine Dobje: SI56 01354-7777000029

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. 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. Občina obsega 17,5 km2 in se po podatkih
Statističnega urada po površini med slovenskimi občinami uvršča na 204. mesto. Občina šteje 966
prebivalcev1.
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. Župan in podžupan
občine Dobje opravljata funkciji nepoklicno. Nadzorni odbor Občine Dobje sestavljajo 3 člani,
Občinski svet Občine Dobje pa 7 članov občinskega sveta. Občinski svet je ustanovil delovna telesa
občinskega sveta.
Občinska uprava Občine Dobje je organizirana kot enovit organ. Naloge občinske inšpekcije in
redarstva se izvajajo v okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) Občin Dobje, Dobrna,
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.
Občina Dobje nima ožjih delov občine je pa ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Dobje,
soustanoviteljica Razvojne agencije Kozjansko in Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko
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središče. Občina ima delež v kapitalu v Razvojni agenciji Savinjske regije, d.o.o. in v Regionalni
razvojni agenciji Celje, d.o.o.
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 2017 do leta 2020, 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 in iz sredstev državnega
proračuna. 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 2017, ki je bil
sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Dobje dne 21.4.2017 in objavljen v Uradnem listu
RS, št. 24/2017. S sprejetjem proračuna za leto 2017 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 2017.
Glavne naloge v letu 2017

-

menjava strešne kritine na OŠ Dobje
nakup in vgradnja biološke čistilne naprave za potrebe OŠ Dobje in poslovno-stanovanjskega
objekta Dobje
ureditev parkirišča s postavitvijo polnilne postaje za električna vozila
letno in zimsko vzdrževanje LC in JP
asfaltiranje ceste v Dobje
razširitev dela ceste v Škarnicah
prenova mostu na cesti v gospodarski coni
odmera nekaterih cest v Občini Dobje
začetek postopkov potrebnih za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gospodarsko cono Zgornje Brezje
sanacija plazov, ki so se sprožili zaradi močnega deževja v letu 2014
prenova dela zunanje razsvetljave v Dobju
zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
zagotavljanje sredstev za investicijo v RCERO
nakup programske opreme in računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave
sofinanciranje športnih in kulturnih programov
sofinanciranje programov upokojenskih društev
pomoč kmetijskim gospodarstvom
zagotavljanje sredstev za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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zagotovitev investicijskih sredstev za vzdrževanje gasilskega doma in sofinanciranje nakupa
novega gasilskega vozila - kombija
zagotavljanje sredstev za področje izobraževanja in socialnega varstva
zagotavljanje sredstev za delovanje knjižnice Šentjur in enote v Dobju
nakup opreme za mrliško vežico Dobje
odprava posledic naravnih nesreč

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2017 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 žal nismo uspeli realizirati, nekatere smo uspeli realizirati le delno, nekatere v celoti
Prihodki proračuna so bili v letu 2017 realizirani v višini 933.526 EUR, kar je za 3,7 % več kot je bilo
planirano. Odhodki proračuna Občine Dobje za leto 2017 pa so znašali 957.327 EUR oziroma 7,8 %
manj od planiranih.
Občina Dobje je v letu 2017 uspešno zaključila investicijo v objekt OŠ Dobje menjave strešne kritine.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2017 projekt sofinanciralo v višini 26.037
EUR. Občina Dobje je za investicijo v letu 2017 prejela tudi 39.056 EUR dolgoročnega kredita iz
državnega proračuna. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega
zadolževanja občin iz 10. b člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008,
36/2011 in 14/2015 – ZUUJFO, 71/2017) prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni bilo potrebno
pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance. Obrestna mera koriščenja povratnih sredstev
znaša 0 % letno in je nespremenljiva do končnega vračila vseh povratnih sredstev.

Slika 1: Menjava strešne kritina na OŠ Dobje
V poletnih mesecih leta 2017 je bila pri Osnovni šoli Dobje za potrebe OŠ Dobje in PSO Dobje
vgrajena biološka čistilna naprava za 99 PE.
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Slika 2: Vgradnja čistilne naprave pri OŠ Dobje
JZ OŠ Dobje smo zagotavljali sredstva za nemoteno delovanje šole in vrtca. 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. Občina Dobje je v letu 2017
sofinancirala del plače za eno zaposleno v OŠ Dobje preko programa javnih del.
Kar nekaj investicij je bilo izvedenih tudi na področju cestnega prometa in infrastrukture. Tako je bilo
v letu 2017 urejeno parkirišče s postavitvijo polnilne postaje za električna vozila. Občini Dobje je bila
za ukrep nakupa polnilne postaje odobrena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada v višini 2.870
EUR. Sredstva so bila občini nakazana v letu 2018.

Slika 3: Parkirišče pred ureditvijo

Slika 4: Parkirišče po ureditvi
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Slika 5: Polnilna postaja za električna vozila
V letu 2017 so bila uspešno izvedena tudi dela na cesti Dobje – Presečno, cesti Škarnice in mostu na
cesti v gospodarsko cono. Nadaljevanje del na cesti Škarnice se načrtuje v letu 2018.
V Uradnem listu št. 30/2017 je bil objavljen Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gospodarsko cono Zgornje Brezje. Sprejem podrobnega prostorskega načrta
za gospodarsko cono se predvideva v letu 2018.
Občina Dobje je na področju Delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč PGD Dobje
zagotavljala sredstva za delovanje in investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme. Med
drugim je Občina Dobje v letu 2017 sofinancirala nakup novega vozila – kombija za potrebe PGD
Dobje.
V letu 2017 je Občina Dobje sanirala plaz Brezje, ki je bil vključen v Program odprave posledic
neposredne škode na stvareh zaradi poplav v letu 2014. Stroške sanacije plazu je sofinanciralo
Ministrstvo za okolje in prostor, v višini 20.640,43 EUR.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobje se je uspešno prijavil na javni poziv
Javne agencije RS za varnost prometa o sodelovanju pri razvijanju in pospeševanju preventivnih
programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2017. V okviru uspešne prijave smo
med drugim prejeli digitalizacijo šolskih poti za OŠ Dobje in del sredstev za postavitev opozorilnega
sistema COPS@road v višini 1.408 EUR.

Slika 6: Opozorilni sistem COPS@road ob regionalni cesti
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V letu 2017 so bili objavljeni javni razpisi za področja kmetijstva, kulture, športa in sofinanciranja
programov upokojenskih društev. 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.
Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode. Razpisana sredstva so bila v celoti razdeljena.
Na področju socialnega varstva smo s sofinanciranjem oskrbe institucionalnega varstva invalidom,
institucionalnega varstva v domovih za starejše in z zagotavljanjem socialno varstvene storitve pomoč
na domu uspeli doseči da so lahko te osebe dosegle raven kakovosti življenja, ki je ustrezala merilom
človeškega dostojanstva.
Na področju oskrbe s pitno vodo smo uporabnikom javnega vodovoda kljub suši zagotovili nemoteno
oskrbo s pitno vodo. Na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti je bila v letu 2017 za
potrebe mrliške vežice nabavljena potrebna manjkajoča oprema. Občinski svet Občine Dobje je v
mesecu decembru 2017 sprejel Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje in nov cenik pogrebnih in
pokopaliških storitev, ki se uporablja od 1.1.2018.
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
V letu 2017 ni bil realiziran načrtovan odkup zemljišč po katerih potekajo občinske ceste.
Prav tako se v letu 2017 niso nadaljevale aktivnosti skupnega regijskega projekta gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij, za katere je Občina Dobje v letu 2016 naročila
pripravo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, ki je osnovni pogoj, da bodo občine lahko
kandidirale za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za gradnjo omrežja.
Občina Dobje v letu 2017, zaradi nepričakovanih okoliščin, ni nadaljevala s pripravo strateškega plana
občine kot temeljnega planskega dokumenta občine.
Nadaljevanje postopkov za sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko
cono Zgornje Brezje in komunalna ureditev gospodarske cone se bo nadaljevala v letu 2018. Prav
tako bo občina v letu 2018 nadaljevala z investicijami v cestno infrastrukturo.
V naslednjem letu se pričakuje tudi realizacija ostalih nerealiziranih projektov.
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

6

Letno poročilo Občine Dobje za leto 2017

zavedati, da mora občina če želi izkoristiti razvojne priložnosti ki jih ponujajo različni razpisi zagotoviti
tudi zadosten obseg lastnih sredstev.
Občina Dobje je v letu 2017 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem
proračunu, nato pa korigirala s prerazporeditvami proračunskih postavk.
Stopnja odpisanosti opreme = popravek vrednosti opreme (AOP 007) / oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva (AOP 006).
Stopnja odpisanosti opreme kaže stopnjo izrabljenosti opreme. Stopnja v Občini Dobje za leto 2017
znaša 0,62.
Delež terjatev v celotnem prihodku = kratkoročna sredstva AOP 012 – (denarna sredstva v blagajni
AOP 013 + dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014) / celotni prihodki
Vrednost kazalnika za Občino Dobje v letu 2017 je 0,13. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež
terjatev v prihodkih.
Koeficient zapadlih obveznosti = zapadle obveznosti na dan 31.12.2017 / mesečni promet do
dobaviteljev
Koeficient se izračuna tako, da se zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2017 primerja z
mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Ciljna vrednost
koeficienta je 0. Občina Dobje na dan 31.12.2017 ni imela zapadlih neplačanih obveznosti.
Kazalnik zadolženosti = tuji viri (AOP 034 + AOP 047 + AOP 048 + AOP 054 + AOP 055) / Obveznosti do
virov sredstev (AOP 060)
Pod tuje vire zajemamo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene
prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik izraža delež tujih virov v vseh
obveznosti do virov sredstev. Ciljna vrednost kazalnika je 0, z večanjem vrednosti kazalnika se veča
stopnja zadolženosti. Občina Dobje ima v letu 2017 kazalnik zadolženosti 0,04, kar kaže na nizko
stopnjo zadolženosti.
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = Kratkoročna sredstva (AOP 012) + zaloge
(AOP 023) / kratkoročne obveznosti (AOP 034)
Kazalnik za Občino Dobje v letu 2017 je 1,67 kar kaže na dobro likvidnost občine.

Ocena notranjega finančnega nadzora
Občina Dobje se je tudi v letu 2017 posluževala svetovanja državne notranje revizorke. Nadzore nad
poslovanjem občine pa izvaja tudi Nadzorni odbor Občine Dobje.
Zaradi majhnosti in kadrovskih omejitev je težko vedno zagotavljati ločenost funkcij odobravanja,
evidentiranja in izvajanja, potrebno pa bo tudi pripraviti ustrezne pravne podlage za posamezna
področja poslovanja.
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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 (Uradni list RS, št.
115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010,
104/2011 in 86/2016). Občina Dobje posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri
vodenju poslovnik knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C in 114/2006-ZUE), Pravilnik o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.
134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012,
100/2015 in 75/2017), Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007,
48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/2015) ter slovenske računovodske standarde.

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

V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Dobje na
dan 31.12.2017.
Med dolgoročnimi sredstvi Občina Dobje izkazuje neopredmetena sredstva, nepremičnine, opremo
in ostala opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne terjatve iz
poslovanja ter terjatve za sredstva dana v upravljanje JZ OŠ Dobje 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
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007,
48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/2015).
Iz bilance stanja je razviden porast dolgoročnih sredstev.
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Neopredmetena sredstva - Vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2017 povečala za 3.681
EUR. Za 3.660 EUR so se povečale premoženjske pravice zaradi plačila drugega obroka programske
opreme – modula za izdelavo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, za 21 EUR pa
so se povečale premoženjske pravice za sredstva, ki jih ima v najemu Simbio d.o.o.
Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev po stanju 31.12.2017 znaša 6.736 EUR.
Nepremičnine se razdeljene na:
➢ Zemljišča – v evidenci na dan 31.12.2017 so zemljišča v vrednosti 303.584 EUR. Vrednost
zemljišč se je v letu 2017 povečala za 133.468 EUR. Povečanje je nastalo predvsem zaradi
doknjiženja vrednosti zemljišč po katerih potekajo občinske ceste in ki so v lasti občine
(vrednosti zemljišč so bile povzete po vrednostih GURS).
➢ Zgradbe – nabavna vrednost zgradb se je v letu 2017 povečala za 121.709 EUR. Vrednost se
je povečala predvsem zaradi stroškov ureditve parkirišča, ureditve cest in čistilne naprave pri
OŠ Dobje. Vrednosti zgradb, ki jih ima v najemu Simbio d.o.o. so se v letu 2017 povečale za
124 EUR.
Amortizacija za leto 2017 je znašala 108.949 EUR.
➢ Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so nedokončana vlaganja, ki se po dokončanju aktivirajo
in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi se v
letu 2017 znižala za 321 EUR in je po stanju na dan 31.12.2017 znašala 98.623 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva – neodpisana vrednost opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2017 znaša 18.520 EUR.
Nabavna vrednost opreme se je v letu 2017 povečala za 7.813 EUR. Povečala pa se je tudi vrednost
opreme, ki jo ima v najemu podjetje Simbio d.o.o. za 494 EUR. V skladu z elaboratom inventurne
komisije, ki ga je potrdil župan občine, je bila odpisana oprema v višini 1.140 EUR, ki je imela na dan
31.12.2017 sedanjo vrednost 0 EUR.
Na kontih drobnega inventarja se izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od leta dni. Na
dan 31.12.2017 je neodpisana vrednost drobnega inventarja znašala 0 EUR. V letu 2017 je bil
nabavljen drobni inventar v vrednosti 79 EUR. Drobni inventar je bil odpisan v celoti ob nabavi
oziroma aktiviranju.
Občina Dobje na dan 31.12.2017 izkazuje drugo opredmeteno sredstvo - spominsko obeležje ob 25.
obletnici samostojne Slovenije in dogodkov v osamosvojitveni vojni v vrednosti 3.859 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe Občine Dobje so:
•
•
•

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

500,00 EUR
250,00 EUR
2.033,03 EUR

Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 276 EUR predstavljajo sredstva rezervnega sklada, ki so se
zbirala na računu podjetja Atrij Fisa d.o.o.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje – Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki
jih je občina dala v upravljanje. V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
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obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013) se višina le-teh izkaže
na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov.

Uporabnik
JZ OŠ Dobje
Knjižnica
Šentjur
JZ Regijsko
študijsko
središče
Skupaj

Vrednost po stanju
31.12.2016
874.069,12
609,99

Vrednost po stanju
31.12.2017
934.105,98
0,00

2,13

0,74

874.681,24

934.106,72

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Vrednost kratkoročnih sredstev se je v primerjavi s preteklim letom znižala.
Denarna sredstva na računih - Občina Dobje izkazuje na dan 31.12.2017 stanje na računu 84.801
EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev – so se v primerjavi z lanskim letom zmanjšale in znašajo 40.365
EUR. Med njimi največji delež predstavljajo terjatve do uporabnikov priključenih na javni vodovod za
porabo vode in plačilo okoljske dajatve, terjatve za najemnino grobov, ter terjatve do upravljavca
stanovanj podjetja Atrij Fisa d.o.o. in naslova neodvedenih najemnin. Večina terjatev zapade v plačilo
v letu 2018.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – zajemajo terjatve do Eko sklada
za nakazilo finančne spodbude za nakup polnilne postaje za električna vozila, terjatve do CUDV
Dobrna iz naslova doplačil institucionalnega varstva in terjatve do JZ OŠ Dobje za porabo vode v
skupni višini 5.739 EUR.
Druge kratkoročne terjatve v višini 14.404 EUR predstavljajo terjatve iz naslova dajatev, za katere je
nadzornik Finančna uprava Republike Slovenije v višini 11.519 EUR in terjatve za zaračunane globe, ki
jih izstavlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 2.885 EUR.
Neplačani odhodki so na osnovi računov in zahtevkov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali
opravljene storitve do 31.12.2017 ki zaradi predpisanih plačilnih rokov in usklajevanj niso bile
poravnane do 31.12.2017, obveznosti do zaposlenih, obveznosti iz naslova opravljenega dela po
pogodbi o delu ter obveznosti za nadomestila funkcionarjem in sejnine v skupni višini 57.662 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 so poknjižene menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev delimo na:
•
•

kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
lastne vire in dolgoročne obveznosti
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KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih - v višini 6.285 EUR predstavljajo obveznosti za plače,
prispevke in druge izdatke zaposlenim za mesec december 2017.
Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače,
nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezanimi davki in prispevki.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – v višini 19.365 EUR so se v primerjavi z lanskim letom
znižale. Obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane v letu 2018.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – v višini 7.477 EUR so se v primerjavi z lanskim letom
znižale. Del obveznosti predstavljajo obveznost za nerazporejena plačila države v višini 1.324 EUR, ki
zmanjšujejo saldo terjatev in zmanjšujejo saldo terjatve iz naslova dajatev, za katere je nadzornik
Finančna uprava Republike Slovenije.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja pa zajemajo tudi obveznosti za sejnine in nadomestila
funkcionarjem za december, obveznost za prispevke na BOD, obveznost za davek na dodano
vrednost, obveznost po podjemni pogodbi in obveznost občine do upravičencev iz naslova vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - v tej skupini se zagotavlja
razčlenjeno evidentiranje obveznosti ki se nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega
načrta. Občina je na kontih skupine 24 na dan 31.12.2017 izkazovala obveznosti v višini 27.363 EUR.
Kratkoročne obveznosti do financerjev - v višini 4.251 EUR predstavljajo del dolgoročnih finančnih
obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita iz državnega proračuna, ki zapade v plačilo v letu 2018.
Neplačani prihodki – Na kontih skupine 28 se izkazujejo neplačani prihodki v višini 56.844 EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Na pasivni strani bilance stanja beležimo porast splošnega sklada, ki znaša 4.562.727 EUR.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - so oblikovane v višini sredstev rezervnega sklada, ki so se
zbirala na računu podjetja Atrij Fisa d.o.o. in znašajo 276 EUR.
Dolgoročne finančne obveznosti – so dolgoročna posojila, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od
leta dni. Občina Dobje je v letu 2016 prejela posojilo iz državnega proračuna v višini 38.255 EUR in v
letu 2017 še 39.056 EUR. V letu 2018 zapade v plačilo 4.251 EUR dolgoročnega kredita, zato smo
sredstva v višini 4.251 EUR v bilanci stanja prestavili na kratkoročne obveznosti do financerjev.
Pasivni konti izvenbilančne evidence v višini 23.610 EUR predstavljajo menične izjave za odpravo
napak v garancijski dobi.
Iz Pregleda stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je
razviden porast neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti v primerjavi s
stanjem na dan 1.1.2017. Najbolj se je v letu 2017 povečala nabavna vrednost zemljišč in zgradb.
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C in
114/2006-ZUE) se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim
načelom denarnega toka (plačane realizacije). Po 3. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005,
114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015 in 75/2017) pomeni
načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:
•
•

poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal ter
je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

Izkaz prihodkov in odhodkov občine izkazuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in
predhodnem letu.
PRIHODKI
V obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 je bilo realiziranih 933.526 EUR prihodkov. Celotni prihodki
doseženi v letu 2017 so bili za 12,82 % večji od doseženih prihodkov v letu 2016.
Tabela prikazuje proračunske prihodke v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo realizacijo in
strukturo teh prihodkov za leto 2017:

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 2016

Realizacija 2017

Struktura 2017

656.448
74.223
1.988
0
94.803
0

736.716
93.344
6.026
0
97.440
0

78,92
10,00
0,64
0,00
10,44
0,00

827.462

933.526

100,00

Če primerjamo realizirane prihodke v letu 2017 z realiziranimi prihodki iz leta 2016 vidimo, da so se v
primerjavi s predhodnim letom povečale vse vrste prihodkov.

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 in prispevki. Dohodnina – odstopljen vir občinam
predstavlja največji delež občinskih prihodkov. Znesek prejete dohodnine v letu 2017, je bil v
primerjavi z letom 2016 višji za 59.028 EUR.
Z davki na premoženje je občina v letu 2017 zbrala 37.127 EUR.
Med Domače davke na blago in storitve (704) sodijo:
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•
•
•

okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
davek na dobitke od iger na srečo in
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Občina Dobje je imela na dan 31.12.2017 evidentirano negativno stanje na podkontu 706099 –
Nerazporejeni davki in prispevki. Negativno stanje na podkontu pomeni, da je Finančna uprava RS v
poročevalskem obdobju iz podkonta 706099 razporedila več plačil kot so jih v tem obdobju na tem
kontu prejeli. Podkonto 706099, na dan 1.1. nima začetnega stanja, zato prihaja z razčiščevanjem
neidentificiranih plačil in prenosom plačil na ustrezne podkonte prihodkov, na podkontu 706099 do
negativnega stanja.
Občina Dobje je imela na dan 31.12.2017 na podkontu 706099 evidentirano negativno stanje v višini
2.525 EUR. Zato smo v skladu s priporočili Ministrstva za finance, v Izkazu prihodkov in odhodkov
znesek preknjižili na podkonto 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki.

Nedavčni prihodki (71)
Nedavčni prihodki zajemajo:
• prihodke od premoženja
• upravne takse in pristojbine
• globe in druge denarne kazni
• prihodke od prodaje blaga in storitev
• druge nedavčne prihodke
Občina je v letu 2017 realizirala 93.344 EUR nedavčnih prihodkov.

Prihodke od premoženja (7103) v višini 17.162 EUR tvorijo:
• najemnine za stanovanja
• najemnine za kulturni dom
• najemnine za mrliško vežico in postavitev svečomata
• najemnine za komunalno infrastrukturo – Simbio
• najemnina za kmetijsko zemljišče
• prihodki iz naslova podeljenih koncesij – za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Prihodki od upravnih taks in pristojbin (711) so bili v letu 2017 realizirani v višini 613 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 6.745 EUR.
Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so bili v letu 2017 realizirani v višini 56.942 EUR in so bili
večji kot v letu 2016. Občina Dobje je v letu 2017 začela izstavljati račune za porabo vode na vsako
tromesečje, zato so prihodki večji, saj zajemajo prihodke iz naslova vodarin za leto 2016 in deloma
tudi za leto 2017.
Med druge nedavčne prihodke (714) sodijo:
• prihodki od komunalnih prispevkov (4.118 EUR)
• prihodki iz naslova novih priklopov na javni vodovod (5.842 EUR)
• doplačila uporabnikov storitve pomoč na domu (1.480 EUR)
• plačila dedičev za doplačila institucionalnega varstva občine (2.930 EUR)
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priznani stroški vnosa vlog v Ajdo (24 EUR)
vračila preplačil (13 EUR)

Višina nedavčnih prihodkov v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 znaša 14.407 EUR, vendar smo
zaradi negativnega stanja na podkontu 706099 – Nerazporejeni davki in prispevki na dan 31.12.2017
v Izkazu prihodkov in odhodkov, višino podkonta 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki zmanjšali
za 2.525 EUR.

Kapitalski prihodki (72) zajemajo prihodke od prodaje zemljišča parc. št. 628/2 k.o. Brezje na podlagi
menjalne pogodbe.

Transferni prihodki (74)
Skupni transferni prihodki za leto 2017 so bili realizirani v višini 97.440 EUR.
Transferni prihodek
Finančna izravnava
Sredstva 21. člena ZFO-1 za leto 2017
Požarna taksa
Vzdrževanje gozdnih cest
Sofinanciranje skupnih občinskih uprav –
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Sredstva MOP – plaz Jezerce (izvedeno 2016)
Sredstva MOP – plaz Brezje
Sredstva Javne Agencije RS za varnost prometa
Skupaj

Realizacija po ZR 2017 (v EUR)
17.779
26.037
2.230
175
2.253
26.918
20.640
1.408
97.440

ODHODKI
Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 957.327 EUR in so bili za 6,7 % večji od doseženih
odhodkov v letu 2016.
Občina Dobje na dan 31.12.2017 ni imela neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti.
Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše sklope,
realizacija in struktura teh odhodkov pa je za leto 2017 naslednja:
Vrsta odhodkov
40 – tekoči odhodki
41 – tekoči transferi
42 – investicijski odhodki
43 – investicijski transferi
SKUPAJ ODHODKI

Realizacija 2016
241.971
388.297
205.529
61.438
897.235

Realizacija 2017
251.853
387.643
283.318
34.513
957.327

Struktura 2017
26,31
40,49
29,59
3,61
100,0

Višina realiziranih odhodkov v letu 2017 je višja od realiziranih odhodkov v letu 2016, prav tako je
spremenjena struktura odhodkov 2017 v primerjavi z letom 2016 in sicer so se v letu 2017 v
primerjavi s predhodnim letom zvišali tekoči in inversticijski odhodki, zmanjšali pa so se investicijski
transferi.
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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 iz naslova povečanega obsega del,
regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim) so bili realizirani v višini 66.029 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 10.072 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, 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 161.845 EUR.

409 - Rezerve
V proračunu Občine Dobje je bila oblikovana in porabljena proračunska rezerva v višini 13.907 EUR.

Tekoči transferi (41)
V letu 2017 je bilo realiziranih 387.643 EUR tekočih transferov. V strukturi vseh odhodkov
predstavljajo tekoči transferi 40,49 %.

410 - Subvencije
V Občini Dobje so bila v letu 2017 realizirana izplačila subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dobje v višini 15.227 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, doplačila za šolo v naravi in drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom. V zaključnem računu proračuna za leto 2017 so sredstva za transfere posameznikom
in gospodinjstvom realizirana v višini 239.368 EUR.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Za te namene je občina v letu 2017 namenila 27.496 EUR.
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413 - Drugi tekoči domači transferi
Zajemajo tekoče transfere občinam, prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga
plačujejo občine, 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 105.552
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 2017 283.318 EUR. V strukturi vseh odhodkov
predstavljajo investicijski odhodki 29,59 %. Investicijski odhodki so se v primerjavi s predhodnim
letom zvišali za 37,8 %.
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 2017 realizirani v
višini 34.513 EUR. V primerjavi z letom 2016 so se investicijski transferi zmanjšali za 43,8 %. V
strukturi vseh odhodkov predstavljajo investicijski transferi 3,61 %.
Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 23.801
EUR.
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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 2017 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 je v letu 2017 zadolžila pri državnem proračunu v višini 39.056 EUR. Zadolžitev pri
državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015-ZUUJFO in 71/2017),
prav tako za takšno zadolžitev občini ni bilo potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za
finance. Prvi polletni obrok za vračilo povratnih sredstev zapade v plačilo 15. marca 2019 in zadnji
polletni obrok 15. septembra 2027. Obrestna mera koriščenja povratnih sredstev znaša 0 % letno in
je nespremenljiva do končnega vračila vseh povratnih sredstev.
Sredstva na računu Občine Dobje so se na dan 31.12.2017 povečala za 15.255 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov sestavljajo tisti drugi uporabniki, ki imajo v
svoji sestavi režijske obrate iz 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011-ORZGJS40). Izkaz
je le evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov. Režijski obrati vodijo ločeno
računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih,
veljavnih za gospodarske družbe.
Občine niso zavezanke za davek od dohodkov pravnih oseb, zato se v izkazu nikoli ne
pojavlja znesek obračunanega davka niti za režijski obrat.
V letu 2017 so bili evidentirani prihodki od poslovanja v višini 24.777 EUR in drugi prihodki
(sredstva proračuna) v višini 19.979 EUR. Na odhodkovni strani so bili evidentirani stroški
blaga, materiala in storitev v višini 29.512 EUR, stroški amortizacije v višini 13.686 EUR in
ostali drugi stroški v višini 1.558 EUR.

