POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE DOBJE ZA
LETO 2018 V OBDOBJU JANUAR –
JUNIJ 2018

Župan Občine Dobje
Franc Leskovšek

Dobje pri Planini, julij 2018

Na podlagi 38. in 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB-4, 14/2013 popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018) in 4. člena Odloka o proračunu
Občine Dobje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/2018) je župan dolžan poročati občinskemu svetu o
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Občinski svet Občine Dobje je proračun Občine Dobje za leto 2018 sprejel na 17. redni seji, dne
27.3.2018. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 23, z dne 6.4.2018. Do sprejetja proračuna je
potekalo financiranje nalog na podlagi sklepa o začasnem financiranju Občine Dobje in sicer:
- Sklepa o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2018 (Uradni
list RS, št. 75/2017).
Izhodišča za pripravo proračuna so temeljila na ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo
predloga občinskega proračuna. V sprejetem proračunu za leto 2018 so bili predvideni skupni prihodki
in prejemki v višini 1.167.768,53 EUR, in sicer:
• prihodki v višini 1.042.237,00 EUR
• zadolževanje v višini 39.895,00 EUR
• stanje sredstev na računu 31.12.2017 85.636,53 EUR
in odhodki ter izdatki v višini 1.167.768,53 EUR, in sicer
• odhodki v višini 1.163.517,53 EUR
• odplačila domačega dolga v višini 4.251,00 EUR.
Sproti smo poravnali zapadle obveznosti, opravili manjše prerazporeditve v skladu s sprejetim
Odlokom o proračunu občine za leto 2018 in črpali sredstva iz naslova splošne proračunske rezervacije.
Objavljen je bil razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za leto 2018 na področju
kmetijstva. Sredstva so bila na osnovi prispelih vlog ustrezno razdeljena, nakazila sredstev pa bodo
potekala v skladu z določili pogodb. Razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih (individualnih ali
skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu
2018 se je zaključil 10. julija 2018. Razpisi za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za leto 2018
na področju kulture, športa in upokojenskih društev bodo objavljeni v prihodnjih mesecih.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobje za leto 2018 za obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018
sestavljata:
1. SPLOŠNI DEL in
2. POSEBNI DEL.
Tabele, ki so sestavni del tega poročila, so v splošnem in posebnem delu pripravljene tako, da vsebujejo
naslednje podatke:
Sprejeti proračun 2018 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za
leto 2018 kot jih je potrdil Občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2018.
Veljavni proračun 2018 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po
sprejetih prerazporeditvah.
Realizacija januar-junij 2018 vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev (plačano) za
obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018. Realizacija je obrazložena s poudarkom na večjih odstopanjih v
okviru sprejetega proračuna.
Indeks prikazuje procent realizacije v primerjavi z veljavnim planom

1

SPLOŠNI DEL

Elementi

I.

II.

III.

IV.

VI.

VII.
VIII.

PRIHODKI
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki
ODHODKI
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ/
PRESEŽEK
PREJETA
VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA
IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA

Sprejeti
proračun
2018
(1)
1.042.237
776.372
76.940
45.332
143.593
1.163.517
327.309
408.040
411.252
16.916
-121.280

Veljavni
proračun
2018
(2)
1.042.237
776.372
76.940
45.332
143.593
1.163.517
328.285
408.040
410.276
16.916
-121.280

Realizacija
1.1. –
30.6.2018
(3)
435.237
391.237
38.132
0
5.868
376.733
148.381
161.242
66.643
467
58.504

0

0

0

0

0

0

39.895
4.251

39.895
4.251

0
2.125

Indeks
(3)/ (2)

41,8
50,4
49,6
0
4,1
32,4
45,2
39,5
16,2
2,8

Poročilo o realizaciji prihodkov proračuna
Skupni prihodki so v obdobju januar – junij realizirani v višini 42 % letnega plana kar ocenjujemo za
primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Izpad prihodkov je pretežno posledica narave
posameznih vrst prihodkov, ki nimajo značaja enakomernih mesečnih prilivov ampak enkratnih ali
občasnih prilivov v proračun, ki v prvem polletju še niso bili realizirani v planirani višini.
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Deleži realiziranih prihodkov - 30.6.2018
Nedavčni prihodki
9%

Transferni prihodki
1%

Davčni prihodki
90%
Davčni prihodki

Nedavčni prihodki

Transferni prihodki

Iz grafa »Deleži realiziranih prihodkov – 30.6.2018« je razvidno, da v strukturi predstavljajo najvišji
odstotek vseh prihodkov davčni prihodki 90 % vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju 2018.
Davčnim prihodkom sledijo nedavčni in transferni prihodki. Kapitalski prihodki v prvem polletju 2018
niso bili realizirani.
Prihodki
Davčni prihodki
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki in prispevki
Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in
storitev
Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
Transferni prihodki
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Realizacija januar – junij
2018
391.237
362.206
23.579
5.825
-373
38.132
10.737

Indeks realizacije
50%
50%
66%
37%
50%
55%

272
375
17.324

45%
8%
48%

9.424
0
0

60%
0%
0%

5.868
5.868

4%
4%

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo obvezna, nepovratna in
nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davki na
dohodek in dobiček (dohodnina odstopljeni vir občinam), davki na premoženje, domači davki na blago
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in storitve, drugi davki in prispevki. Najpomembnejši davčni vir je dohodnina – občinski vir, ki je bila v
tem obdobju realizirana v višini 362.206 EUR.
Med davki na premoženje je najpomembnejši vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil
realiziran v višini 20.540 EUR. Nadomestilo je uvedeno z odlokom, odmerja se z odločbo, obračuna in
pobira pa ga finančna uprava na podlagi evidenc, ki jih zagotavlja občina. Davki na promet nepremičnin
so realizirani v višini 2.460 EUR ali 49 % planiranih.
Domači davki na blago in storitve (realizacija 5.825 EUR) - Med davke na posebne storitve uvrščamo
davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek.
Realizirani so bili v višini 132 EUR. Drugi davki na uporabo blaga in storitev – sem spadajo turistična
taksa, komunalna taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ti prihodki so bili realizirani v višini 5.693 EUR.
Za segment Drugi davki nimamo planiranih vrednosti. Občina Dobje je imela na dan 30.6.2018
evidentirano negativno stanje na podkontu 706099 – Drugi davki in prispevki v višini - 373 EUR.
Negativno stanje na podkontu pomeni, da je Finančna uprava iz podkonta prerazporedila več plačil kot
jih je v tem obdobju na kontu prejela.
Konti skupine 71 – nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo
prihodke iz naslova prihodkov od obresti, premoženja (najemnine), prihodkov od prodaje blaga in
storitev, plačanih upravnih taks, glob za prekrške ter drugih nedavčnih prihodkov in so bili doseženi v
višini 50 % planiranih. Največ prihodkov je realizirano na postavkah prihodki od prodaje blaga in
storitev (17.323 EUR) ter prihodki od najemnin za stanovanja (10.123 EUR). Drugi izredni nedavčni
prihodki so bili realizirani višje kot je bilo planirano (297 % realizacija), saj je občina prejela nakazana
denarna sredstva (5.000 EUR) osebe vključene v storitev institucionalnega varstva za katero storitev
doplačuje Občina Dobje.
Na kontih skupine kapitalski prihodki v prvem polletju 2018 ni bilo realizacije.
Na kontih skupine 74 – transferni prihodki se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih
institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja
ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, niti
niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, temveč predstavljajo transfer
sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.
Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 1 % delež. Iz naslova transfernih prihodkov je občina
Dobje v prvem polletju leta 2018 prejela nakazana sredstva Eko sklada za nakup polnilnice za električna
vozila (2.870 EUR). Za financiranje skupnega opravljanja nalog medobčinskega inšpektorata in
redarstva v letu 2017 pa je Občina Dobje v prvem polletju leta 2018 prejela nakazanih 2.267 EUR. 731
EUR pa predstavljajo prejeta sredstva požarne takse.

Poročilo o realizaciji odhodkov proračuna
Izdatki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Spodnji graf prikazuje realizacijo odhodkov proračuna po vrstah odhodkov v primerjavi s planom.
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Realizacija odhodkov prvo polletje 2018
450.000
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467

0
Tekoči odhodki

Tekoči transferi
Veljavni proračun 2018

Investicijski odhodki

Investicijski transferi

Realizacija 30.6.2018

Skupni odhodki proračuna Občine Dobje so bili v prvih šestih mesecih realizirani v višini 376.733 EUR,
kar predstavlja 32 % planiranih odhodkov. Izpad je pretežno posledica posameznih vrst izdatkov, ki
nimajo značaja enakomernih mesečnih odlivov, saj so nekateri povezani z določenimi postopki (javna
naročila, javni razpisi). Bistveno nižja realizacija v primerjavi s planirano je bila pri investicijskih
transferih in investicijskih odhodkih, saj se plačila načrtujejo za drugo polovico leta 2018.
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroške materiala in druge izdatke
za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov in sredstva izločena v rezerve.
Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov (s podatki o realizaciji v prvem polletju 2018), in
sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim (37.857 EUR), prispevki delodajalcev za socialno varnost ( 5.867
EUR) in izdatki za blago in storitve (101.668 EUR). Poleg teh vključujejo tudi sredstva rezerv (2.989
EUR).
Največji delež realiziranih tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki so namenjeni
operativnemu delovanju občinskih organov in izvedbi programskih nalog. Sem štejemo izdatke za
pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in
komunikacije, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanje, za plačila najemnin in zakupnin
ter druge operativne odhodke. Dinamika porabe je odvisna od narave programov. Glede na ekonomski
namen je bilo največ sredstev za izdatke za blago in storitve porabljenih za tekoče vzdrževanje, in sicer
59.852 EUR (59 % vseh realiziranih izdatkov za blago in storitve). Večina od teh sredstev je bilo
porabljenih na podprogramu 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.
Glede na planirane izdatke je poraba na tekočih odhodkih dosegla 148.381 EUR oziroma 45 %.
Tekoči transferi - Subvencije občine v prvem polletju 2018 niso bile realizirane. Izplačila se pričakujejo
v drugem polletju 2018. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili izplačani v višini 113.055
EUR, kar predstavlja 46 % veljavnega proračuna. Največji delež transferov posameznikom in
gospodinjstvom predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (64 %).
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili izplačani v višini 2.028 EUR oziroma 7 % na
tem segmentu sprejetega proračuna. Ta skupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere
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nevladnemu neprofitnemu sektorju (dobrodelne organizacije, društva, kulturne organizacije in
podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu). Drugi tekoči domači transferi so bili
realizirani v višini 46.160 EUR ali 39 % veljavnega proračuna.
Na kontih skupine 42 – investicijski odhodki smo realizirali plačila namenjena pridobitvi in nakupu
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte,
novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter drugih pomembnih naprav. Investicijski
odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine, tj. povečanje realnega premoženja občine.
Investicijski odhodki so bili v prvem polletju 2018 realizirani v višini 66.643 EUR oziroma 16 % plana,
investicijski transferi pa v višini 467 EUR oziroma 3 % plana.
Razlogi za nizko realizacijo v prvem polletju so vezani na dejstvo, da se nekateri investicijski projekti še
izvajajo, nekateri se bodo začeli izvajati v začetku drugega polletja, nekateri pa so bili že izvedeni vendar
še nismo poravnali obveznosti zanje. Pričakovati je, da bo realizacija v drugi polovici leta bistveno višja.

Poročilo o presežku ali primanjkljaju
V prvih šestih mesecih je nastal v proračunu občine presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini
58.504 EUR.

Poročilo o zadolževanju (račun financiranja)
V prvem polletju 2018 nismo koristili predvidenega zadolževanja. Zadolžitev občine pri državnem
proračunu se predvideva v drugi polovici leta 2018. Občina Dobje je v prvem polletju 2018 plačala 1.
obrok kredita v višini 2.125,28 EUR.

Ocena realizacije do konca leta
Po pregledu polletne realizacije in ob dejstvu, da bo večina prihodkov in odhodkov, ki ob polletju niso
dosegli načrtovane višine, realizirana v drugem polletju, ocenjujemo , da bo do konca tekočega leta
realizacija potekala v okviru planiranih sredstev. Odstopanja lahko pričakujemo na prihodkih iz naslova
kapitalskih prihodkov.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Vse nezapadle neporavnane obveznosti leta 2017 so bile poravnane v prvem polletju tekočega leta iz
proračunskih sredstev leta 2018 po posameznih planiranih ekonomskih namenih. Že zapadlih a
neporavnanih obveznosti konec leta 2017 nismo imeli.

Vključitev novih obveznosti v proračun
V skladu z 41. členom Zakona o javnih financah bi lahko župan v primeru, da bi bil po sprejemu
proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega bi za občino nastale nove obveznosti, lahko te
obveznosti vključil v proračun in določil obseg izdatkov za ta namen. Takšnega primera v prvem polletju
ni bilo, smo pa z ukrepom koriščenja splošne proračunske rezervacije oblikovali nekaj novih kontov v
okviru obstoječih proračunskih postavk.

Sprememba neposrednih uporabnikov
Sprememb v zvezi z neposrednimi uporabniki v tem obdobju ni bilo.

6

Prerazporejanje proračunskih sredstev
V prvi polovici leta 2018 so bile opravljene prerazporeditve kot jih prikazuje spodnja tabela
Prerazporeditev (iz)

Datum dok. Štev. dok.
27.03.2018 0001-2018 PP
KONTO
NRP
27.03.2018 0002-2018 PP
KONTO
NRP
27.03.2018 0005-2018 PP
KONTO
27.03.2018 0006-2018 PP
KONTO
27.03.2018 0007-2018 PP
KONTO
16.04.2018 0009-2018 PP
KONTO
04.06.2018 0013-2018 PP
KONTO

06007
420703
OB154-18-0002
06007
420703
OB154-18-0002
13021
402999
18009
402599
19018
411999
13002
402199
11013
402599

Prerazporeditev (na)

Nakup opreme v upravi
NAKUP LICENČNE PROGRANSKE OPREME
Nakup računalniške opreme
Nakup opreme v upravi
NAKUP LICENČNE PROGRANSKE OPREME
Nakup računalniške opreme
Ureditev parkirišča
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Upravljanje in tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Dobje
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Sofinanciranje cene programov - Vrtec Dobje
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Zimsko vzdrževanje LC in JP
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE
Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

Znesek

PP
06005 Materialni stroški občinske uprave
KONTO 402007 RAČUNALNIŠKE STORITVE

793,00

PP
06005 Materialni stroški občinske uprave
KONTO 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

300,00

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

13021
420501
18009
402201
19018
413300
13002
402300
11013
402944

Ureditev parkirišča
OBNOVE
Upravljanje in tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Dobje
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sofinanciranje cene programov - Vrtec Dobje
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Zimsko vzdrževanje LC in JP
GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA
Tekoče vzdrževanje gozdnih cest
DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB FURS

31,00
32,00
6.000,00
76,00
20,49

Poraba sredstev rezerve:
• Splošna proračunska rezervacija
V poročevalskem obdobju je bila poraba splošne proračunske rezervacije 1.444 EUR. Prikaz
prerazporeditev na proračunske postavke je viden v spodnji tabeli.
Prerazporeditev (iz)

Datum dok. Štev. dok.
27.03.2018 0003-2018 PP
KONTO
27.03.2018 0004-2018 PP
KONTO

23002
409000
23002
409000

Tekoča proračunska rezerva
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Tekoča proračunska rezerva
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

13.04.2018 0008-2018 PP
KONTO
30.04.2018 0010-2018 PP
KONTO
25.05.2018 0011-2018 PP
KONTO
25.05.2018 0012-2018 PP
KONTO

23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000

Tekoča proračunska rezerva
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Tekoča proračunska rezerva
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Tekoča proračunska rezerva
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Tekoča proračunska rezerva
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

•

Prerazporeditev (na)
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

06005
402204
13011
420299
OB154-18-0009
18003
402201
16004
402514
18009
402504
16012
402504

Znesek

Materialni stroški občinske uprave
ODVOZ SMETI
Prometna signalizacija, označevalne table, znaki
NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV
Prometna signalizacija, označevalne table, znaki
Dejavnost knjižnice (JZ Knjižnica Šentjur, Izposojevališče Dobje)
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Upravljanje in tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Dobje
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
Tekoče vzdrževanje in uprav. stanovanj
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

110,00
86,00

233,00
1.000,00
11,00
4,00

Proračunska rezerva

V prvem polletju 2018 smo oblikovali proračunsko rezervo v višini 2.989 EUR. Namen in višina porabe
sredstev proračunske rezerve sta razvidna iz spodnje tabele:
Zap. št.
Namen
1. geološko poročilo za plaz v območju LC Večje Brdo –
Lažiše - Lešje

Znesek v EUR
2.989 EUR
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POSEBNI DEL
PU 1000 Občinski svet
Sredstva proračunskega uporabnika so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 16 % plana. V
prvi polovici leta 2018 sta bili izvedeni 2 redni seji občinskega sveta.
Realizacija je nižja od planirane saj bo večina stroškov nastala v drugi polovici leta 2018 (stroški izvedbe
lokalnih volitev, financiranja političnih strank, stroški občinskih nagrad in priznanj ter stroški
organizacije prireditve ob občinskem prazniku).

PU 2000 Nadzorni odbor
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 24 %.

PU 3000 Župan, Podžupan
Pri porabi planiranih sredstev proračunskega uporabnika v obdobju od 1.1. do 30.6.2018 ni bilo večjih
odstopanj. Sredstva so bila porabljena v višini 36 % veljavnega proračuna.

PU 4100 Občinska uprava
Pri porabi sredstev proračunskega uporabnika v obdobju od 1.1. do 30.6.2018 ni bilo večjih odstopanj.
Sredstva so bila porabljena v višini 33 % plana.
Ekonomska in fiskalna administracija nastala je realizacija v višini 415 EUR oziroma 52 % plana.
Na področju znanost in tehnološki razvoj v prvem polletju 2018 ni bilo realizacije.
Na področju proračunske porabe Lokalna samouprava so v prvem polletju leta 2018 nastali stroški plač
zaposlenih v občinski upravi Občine Dobje, materialni stroški občinske uprave, stroški povezani z
delovanjem medobčinskega inšpektorata in redarstva in stroški nakupa opreme v upravi v skupni višini
58.172 EUR oziroma 50 % plana. V prvem polletju 2018 so bile v občinski upravi zaposlene 3 javne
uslužbenke. Za potrebe delovanja občinske uprave je bil nabavljen nov UPS za strežnik v vrednosti 811
EUR.
Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so bila GZ Šentjur nakazana sredstva v višini
1.628 EUR. Realizacija področja znaša 5 % plana.
Na področju notranjih zadev in varnosti v prvem polletju 2018 ni bilo realizacije.
Na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva je bil objavljen javni razpis o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2018. Izplačilo sredstev
bo potekalo v drugi polovici leta 2018, zato je znašala realizacija področja samo 5 %.
Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je bilo realizirano v višini 32 % planiranih
sredstev. Za letno vzdrževanje je bilo do 30.6.2018 porabljenih 377 EUR, za zimsko vzdrževanje 57.867
EUR (realizacija bo višja saj v realizaciji še ni zajetih vseh že nastalih stroškov). Občina Dobje je v prvem
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polletju 2018 za investicijsko vzdrževanje cest namenila 47.537 EUR. Stroški bodo bistveno višji, saj
občina še ni prejela vseh računov za izvedbo investicijskih del na cestah. So pa v prvem polletju 2018
bili plačani računi za prikazovalnik hitrosti pri OŠ Dobje in umirjevalce prometa na cesti Večje Brdo –
Lažiše v skupni vrednosti 2.586 EUR. Na področju cestne razsvetljave smo mesečno plačevali račune za
električno energijo in plačali račun za dela na javni razsvetljavi iz leta 2017.
Na področju gospodarstva v prvem polletju 2018 ni bilo realizacije.
Na področju varovanja okolja in naravne dediščine je bilo v obravnavanem obdobju porabljenih 174
EUR. Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav je bil zaključen 10.7.2018.
Odhodki na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti so bili v prvem
polletju 2018 realizirani v višini 12.454 EUR, od tega se 10.434 EUR nanaša na stroške izdelave
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Poraba sredstev na proračunskih postavkah namenjenih zdravstvenemu varstvu je bila v skladu s
planiranimi zneski in je znašala 4.735 EUR.
Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij so znašali odhodki v prvem polletju 11.528 EUR
oziroma 31 % planiranih. Proračunske postavke katerih postavke se razdeljujejo po razpisih bodo
realizirane po objavi le-teh.
Področje izobraževanja je bilo realizirano v višini 107.264 EUR oziroma 45 %. Realizacija podprograma
19029001 Vrtci znaša 76.220 EUR oziroma 46 %.
Odhodki na področju socialnega varstva na dan 30.6.2018 znašajo 33.663 EUR in predstavljajo 48 %
planirane porabe.
Na področju intervencijskih programov in obveznosti je bilo v opazovanem obdobju realizirano 6 %
planiranih sredstev. Občina je z Ministrstvom za okolje in prostor že podpisala pogodbo o
sofinanciranju sanacijskih ukrepov za plaz Večje Brdo - Lažiše (meja Laško), prav tako je že zaključen
javni razpis za izbor izvajalca del.

PU 4200 Režijski obrat
Odhodki režijskega obrata so v prvi polovici leta 2018 znašali 12.383 EUR oziroma 28 % plana. Na
proračunsko postavko so bila prerazporejena sredstva tekoče proračunske rezerve v višini 1.000 EUR
namenjena vzdrževanju programske opreme. Izvedba investicijskih del na vodovodu je predvidena v
drugi polovici leta 2018.
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