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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB-4,
14/2013 - popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018 in 195/2020), 15. in 67.
člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/2018) je Občinski svet Občine Dobje na _____.
redni seji, dne ____________ sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Dobje za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja,
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Dobje za leto 2020.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2020
znašajo:
A.
I.
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
722
74
740

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2020
Skupina/podskupina kontov
v EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
994.143,23
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
920.787,92
DAVČNI PRIHODKI
861.070,54
Davki na dohodek in dobiček
814.806,00
Davki na premoženje
33.343,00
Domači davki na blago in storitve
12.589,24
Drugi davki in prispevki
332,30
NEDAVČNI PRIHODKI
59.717,38
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
12.221,96
Takse in pristojbine
483,50
Globe in druge denarne kazni
2.375,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.671,79
Drugi nedavčni prihodki
9.965,13
KAPITALSKI PRIHODKI
3.271,89
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.300,00
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
sredstev
971,89
TRANSFERNI PRIHODKI
70.083,42
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
70.083,42
1

II.
40
400
401
402
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski
transferi
proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči
transferi)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA
KAPITALSKIH
DELEŽEV
(750+751+752)

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

75

20.128,79
94.000,60
275.718,60
275.718,60
20.740,46
19.340,42
1.400,04

75.454,02

III/1.

IV.

918.689,21
303.058,41
110.839,05
17.396,86
160.322,50
14.500,00
319.171,74
11.714,28
193.328,07

75.450,60

IN

298.557,77

Realizacija 2020
v EUR
0

0
0
0
2

KAPITALSKIH DELEŽEV
44
VI.

C.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V)

0
0

Realizacija 2020
v EUR
30.025,00
30.025,00
30.025,00

VII.
50
500

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

VIII.
55
550

ODPLAČILA DOLGA (550+551)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga

13.022,90
13.022,90
13.022,90

IX.

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

92.456,12

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

17.002,10

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.)

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12 PRETEKLEGA LETA

-75.454,02

98.928,89

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Številka: 410-0002/2021
Dobje, dne

Župan Občine Dobje
Franc Leskovšek
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Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo občine pripraviti zaključne račune
svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s
predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil
sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe
sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s
področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja
javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila.
Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2020 je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta Občine
Dobje dne 29.4.2020 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/2020. Financiranje funkcij in nalog Občine
Dobje se je na podlagi določb ZJF, do sprejema proračuna za leto 2020 začasno nadaljevalo na
podlagi proračuna za leto 2019 in sklepov o začasnem financiranju:
•
•

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2020 (Uradni list
RS, št. 77/2019)
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2020 (Uradni
list RS, št. 29/2020).

Zakonske podlage za izdelavo zaključnega računa so:
1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18),
2. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF – C, 114/06 - ZUE),
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04,
117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15,
84/16, 75/17, 82/18 in 79/19)
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10,
104/10, 104/11, 86/16 in 80/19)
6. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12,
100/15, 75/17 in 82/18)
7. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13,
100/15) in
8. Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni
list RS, št. 76/20, 82/20).
Skladno z 98. členom Zakona o javnih financah in 4. členom Odloka o proračunu Občine Dobje za leto
2020 je župan dolžan pripraviti predlog zaključnega računa občinskega proračuna, ki se predlaga
občinskemu svetu v sprejem. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za
4

sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so
obrazložitve podatkov iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

Zaključni račun prikazuje realizacijo po strukturi sprejetega proračuna za preteklo leto.
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1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA
Splošni del zaključnega računa proračuna prikazuje skupne prihodke in prejemke ter odhodke in
izdatke proračuna po ekonomskih namenih za občino kot celoto.
A. bilanca prihodkov in odhodkov
B. račun finančnih terjatev in naložb
C. račun financiranja
Izpisana je realizacija v naslednjih stolpcih:
1. sprejeti proračun 2020
2. veljavni proračun 2020
3. realizacija zaključni račun 2020
4. razlika med realizacijo zaključnega računa in veljavnega proračuna
5. indeks med realizacijo zaključnega računa in sprejetim proračunom
6. indeks med realizacijo zaključnega računa in veljavnim proračunom

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo poročila o realizaciji finančnih načrtov posameznih institucionalnih
uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji in ekonomskih namenih. V posebnem delu zaključnega računa proračuna so
poročila o realizaciji finančnih načrtov naslednjih institucionalnih uporabnikov proračuna Občine Dobje:
➢ Občinski svet
➢ Nadzorni odbor
➢ Župan, Podžupan
➢ Občinska uprava
➢ Režijski obrat.
Izpisana
je
realizacija
odhodkov
po
proračunskih
uporabnikih/področju
programu/podprogramu/proračunski postavki/kontu v naslednjih stolpcih:

proračunske

porabe/glavnem

1. sprejeti proračun 2020
2. veljavni proračun 2020
3. realizacija zaključni račun 2020
4. razlika med realizacijo zaključnega računa in veljavnim proračunom
5. indeks med realizacijo zaključnega računa in sprejetim proračunom
6. indeks med realizacijo zaključnega računa in veljavnim proračunom
Načrt razvojnih programov predstavlja nabor investicijskih vlaganj in državnih pomoči občine za štiriletno obdobje po posameznih
uporabnikih, programih in projektih, v zaključnem računu načrta razvojnih programov pa je predstavljena realizacija tega načrta za
leto 2020.
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3. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in
spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Skladno z določili Zakona o javnih financah so bila občinam posredovana temeljna ekonomska
izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna 2020. Minister, pristojen za finance, v skladu z 17.
členom Zakona o javnih financah obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah
za pripravo proračuna.
Pri pripravi proračuna za leto 2020 smo tako izhajali iz naslednjih predpostavk:
•
•
•
•
•
•
•
•

proračunskega priročnika za pripravo proračunov občine za leti 2020 in 2021
makroekonomskih izhodišč
Zakona o financiranju občin
Zakona za uravnoteženje javnih financ
videnja o možnostih pridobivanja sredstev iz državnega proračuna
ocene realizacije proračuna za leto 2020
že začrtanih razvojnih poti in programov
naših finančnih možnosti

Povprečnina kot osnova za izračun primerne porabe občine je bila z Zakonom o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 za proračunsko leto 2020 določena v višini 589,11
EUR. Dne 30. aprila 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, kjer je bilo določeno, da se zviša
znesek povprečnine za leto 2020 na 623,96 EUR. Zaradi zvišanja povprečnine so se zvišala tudi
povratna in nepovratna sredstva namenjena sofinanciranju investicijskih projektov po 21. členu ZFO-1.
Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID-19. Sredstva za ukrepe po interventnih zakonih so se
zagotavljala v proračunu države. V primerih, ko so bile občine samo agenti pri nakazilu sredstev
končnim upravičencem, so nakazila sredstev s strani države, v skladu z 47. členom Pravilnika o
enotnem kontnem načrtu, nižale prej evidentirane odhodke.
Vlada Republike Slovenije je na svoji 41. seji, dne 26. 11. 2020 sprejela sklep, da se lokalnim
skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju
zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Občina Dobje je
evidentirala priliv iz državnega proračuna kot prihodek in sicer na kontu 740004 - Druga prejeta
sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

42

3.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma
primanjkljajem in zadolževanjem
Po 3. odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo
v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).
Leto 2020 je bilo za Občino Dobje investicijsko gledano v primerjavi s preteklim letom 2019 uspešnejše.
Občina je večino investicij izvajala iz lastnih sredstev ter s pomočjo sredstev iz 21. člena ZFO-1.
Zaradi epidemije COVID-19 je bila poraba sredstev na nekaterih postavkah višja od planirane pri
nekaterih investicijah pa se je začetek izvajanja zamaknil v leto 2021. Občina je sredstva za ukrepe po
interventni zakonodaji prejela iz državnega proračuna.
Prihodki so bili realizirani višje kot je bilo planirano pri pripravi proračuna za 1,1%. Plan so presegli
davčni prihodki za 1,6% in nedavčni prihodki za 4,2%. Kapitalski prihodki so dosegli 76,1% plana in
transferni prihodki 94,4% plana.
Zaradi neizvedbe vseh projektov in spremenjenih okoliščin poslovanja zaradi epidemije COVID-19 so
odhodki dosegli 83,7% plana. Realizacija pri tekočih odhodkih je 89,6%, realizacija tekočih transferov je
82,1 % sprejetega proračuna in realizacija investicijskih odhodkov 77,9% sprejetega proračuna. Svoj
plan so presegli investicijski transferi, ki so bili realizirani v višini 120,4% sprejetega proračuna.
Zaradi nižjih odhodkov proračuna kot je bilo planirano pri pripravi proračuna izkazuje Občina Dobje za
leto 2020 presežek prihodkov nad odhodki v višini 75.454 EUR.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna. Prerazporejanje proračunskih sredstev je natančneje urejeno v 6. členu Odloka o
proračunu Občine Dobje za leto 2020. Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe v
okviru/med:
•
•

glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe,
področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne
sme presegati 3 % obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
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Štev. dok.
0001-2020

0002-2020

0003-2020

0004-2020

0005-2020

0006-2020

0007-2020

0008-2020

0009-2020

0010-2020

0011-2020

Prerazporeditev (s)

Prerazporeditev (na)

Znesek

PP

16018

Ureditev obrtne cone

PP

16018

Ureditev obrtne cone

KONTO

420804

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

KONTO

402920

SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV,
TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH

PP

16016

Odmera cest

PP

16016

Odmera cest

KONTO

402113

GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN
DRUGE PODOBNE STORITVE
KONTO

402920

SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV,
TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH

PP

16012

Tekoče vzdrževanje in uprav. stanovanj

PP

16012

Tekoče vzdrževanje in uprav. stanovanj

KONTO

402501

TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

11026

Zdravstveno varstvo živali

PP

11026

Zdravstveno varstvo živali

KONTO

411999

DRUGI
TRANSFERI
GOSPODINJSTVOM

KONTO

402199

DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

KONTO

402205

TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

KONTO

402009

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

KONTO

402205

TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

04004

Pokroviteljstva občine

PP

04004

Pokroviteljstva občine

KONTO

402999

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

KONTO

402009

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

PP

01007

Materialni
stroški
reprezentanca)

PP

01007

Materialni stroški župan, podžupan (tudi reprezentanca)

KONTO

402300

GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

KONTO

420238

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

PP

18020

Unifi

PP

18020

Unifi

KONTO

402920

SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH
IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH
KONTO

402205

TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

PP

16016

Odmera cest

16018

Ureditev obrtne cone

KONTO

402113

GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN
DRUGE PODOBNE STORITVE
KONTO

402099

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

PP

16016

Odmera cest

16018

Ureditev obrtne cone

POSAMEZNIKOM

župan,

podžupan

322,00
SODNIH

IZVEDENCEV,

180,00
SODNIH

IZVEDENCEV,

100,00

537,00

IN

105,00

50,00

180,00

(tudi

PP

PP

295,00

800,00

183,00

322,00
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0012-2020

0013-2020

0014-2020

0015-2020

0016-2020

0018-2020

0019-2020

0020-2020

0021-2020

0022-2020

0023-2020

KONTO

402113

GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN
DRUGE PODOBNE STORITVE
KONTO

420804

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

PP

04001

Občinske nagrade (stroški nagrad in priznanj)

PP

04001

Občinske nagrade (stroški nagrad in priznanj)

KONTO

402199

DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

KONTO

402199

DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

PP

04002

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu

PP

04001

Občinske nagrade (stroški nagrad in priznanj)

KONTO

402006

STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI
OBJAV
KONTO

402199

DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

PP

04004

Pokroviteljstva občine

PP

04004

Pokroviteljstva občine

KONTO

402999

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

KONTO

402006

STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV

PP

04004

Pokroviteljstva občine

PP

04004

Pokroviteljstva občine

KONTO

402999

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

KONTO

402009

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

PP

04004

Pokroviteljstva občine

PP

04004

Pokroviteljstva občine

KONTO

412000

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
KONTO

402009

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

PP

06004

Plače zaposlenih v občinski upravi

PP

06004

Plače zaposlenih v občinski upravi

KONTO

400000

OSNOVNE PLAČE

KONTO

400002

DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

KONTO

402099

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

KONTO

402001

ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

KONTO

402099

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

KONTO

402204

ODVOZ SMETI

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

KONTO

402514

TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE
OPREME
KONTO

402516

TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

06005

Materialni stroški občinske uprave

KONTO

402514

TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE
OPREME
KONTO

402607

NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

KONTO

402699

DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE

KONTO

402608

NAJEM KOMUNIKACIJSKE OPREME IN PODATKOVNIH VODOV

PP

70,00

95,00

1.062,00

158,00

270,00

642,00

18,00

9,00

108,00

62,00

526,00
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0024-2020

0025-2020

0026-2020

0027-2020

0028-2020

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

PP

06005

Materialni stroški občinske uprave

KONTO

402699

DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE

KONTO

402902

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

PP

07001

Delovanje in usposabljanje enote CZ

PP

07001

Delovanje in usposabljanje enote CZ

KONTO

402999

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

KONTO

401001

PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

PP

07001

Delovanje in usposabljanje enote CZ

PP

07001

Delovanje in usposabljanje enote CZ

KONTO

402999

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

KONTO

401101

PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI

PP

07003

Dejavnost PGD Dobje

PP

07003

Dejavnost PGD Dobje

KONTO

412000

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
KONTO

402999

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

PP

07003

Dejavnost PGD Dobje

07005

Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme (požarna taksa) - PGD
Dobje

KONTO

412000

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
KONTO

431000

INVEST.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

OB15420-0002

Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma

PP

NRP

0030-2020

0032-2020

0033-2020

0035-2020

0036-2020

PP

11020

Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje
PP

11004

Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

KONTO

410217

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

KONTO

410217

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

NRP

OB154-20-0005

Podpore prestrukturiranju in prenove kmetij

NRP

OB15420-0003

Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

PP

13011

Prometna signalizacija, označevalne table, znaki

PP

13001

Letno vzdrževanje LC in JP

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN
ZAVAROVANJE
KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

13009

Upravljanje in vzdrževanje Banke cestnih podatkov

PP

13002

Zimsko vzdrževanje LC in JP

KONTO

402999

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

13002

Zimsko vzdrževanje LC in JP

PP

13002

Zimsko vzdrževanje LC in JP

KONTO

402199

DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

16012

Tekoče vzdrževanje in uprav. stanovanj

PP

16012

Tekoče vzdrževanje in uprav. stanovanj

KONTO

402501

TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

30,00

15,00

28,00

216,48

3.851,05

966,00

408,00

999,00

2.012,00

510,00
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0037-2020

0038-2020

0041-2020

0042-2020

0043-2020

0044-2020

0045-2020

0046-2020

0047-2020

0048-2020

0049-2020

0051-2020

PP

16012

Tekoče vzdrževanje in uprav. stanovanj

PP

16012

Tekoče vzdrževanje in uprav. stanovanj

KONTO

402504

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

18003

Dejavnost
knjižnice
Izposojevališče Dobje)

PP

18003

Dejavnost knjižnice (JZ Knjižnica Šentjur, Izposojevališče Dobje)

KONTO

402201

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

KONTO

402200

ELEKTRIČNA ENERGIJA

PP

19005

Materialni stroški in energenti OŠ Dobje

PP

19007

Tekoče vzdrževanje OŠ Dobje

KONTO

413302

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-IZDATKI ZA
BLAGO IN STORITVE
KONTO

413302

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

PP

19010

Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ
Dobje in nazaj
PP

19010

Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ Dobje in nazaj

KONTO

411900

REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

19013

Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ
Glazija in nazaj
PP

19013

Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ Glazija in nazaj

KONTO

411999

DRUGI
TRANSFERI
GOSPODINJSTVOM

KONTO

413302

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

PP

20004

Program pomoč družini na domu

PP

20002

Socilano varstvo invalidov v VDC in zavodih za usposabljanje

KONTO

411999

DRUGI
TRANSFERI
GOSPODINJSTVOM

KONTO

411909

REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

PP

16004

Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme PP

16004

Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme

KONTO

402007

RAČUNALNIŠKE STORITVE

402000

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

PP

16004

Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme PP

16004

Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme

KONTO

402007

RAČUNALNIŠKE STORITVE

402206

POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

PP

16004

Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme PP

16004

Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme

KONTO

420202

NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME

KONTO

420703

NAKUP LICENČNE PROGRANSKE OPREME

PP

16007

Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme

PP

16007

Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme

KONTO

402204

ODVOZ SMETI

KONTO

402108

DROBNI INVENTAR

PP

16007

Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme

PP

16007

Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme

KONTO

402204

ODVOZ SMETI

KONTO

402200

ELEKTRIČNA ENERGIJA

PP

16007

Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme

PP

16007

Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme

(JZ

Knjižnica

188,00

Šentjur,

POSAMEZNIKOM

POSAMEZNIKOM

KONTO

20,00

1.500,00

347,00

152,00

IN

2.764,00

IN

KONTO

KONTO

34,00

14,00

186,00

69,00

8,00

57,00
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0052-2020

KONTO

402204

ODVOZ SMETI

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

04001

Občinske nagrade (stroški nagrad in priznanj)

PP

04001

Občinske nagrade (stroški nagrad in priznanj)

KONTO

402112

PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI,
ORGANIZACIJE PROSLAV IN PODOBNE STORITVE
KONTO

402199

DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE

70,00
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3.2.1 Realizacija prihodkov proračuna za leto 2020
Na osnovi izhodišč države in ocenjenih prihodkov občine je bilo v letu 2020 načrtovanih 983.354 EUR
prihodkov. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov proračuna za leto 2020 je dosegla 994.143 EUR
oziroma 101,1 % veljavnega proračuna.
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske
prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Struktura realiziranih prihodkov proračuna Občine Dobje po
ekonomski klasifikaciji za leto 2020

Kapitalski prihodki
Nedavčni prihodki0%
Transferni prihodki
6%
7%

Davčni prihodki
87%

V spodnjih tabelah so prikazani prihodki za leto 2020, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu
2019 in z veljavnim proračunom za leto 2020.

Vrsta prihodkov
70 - davčni prihodki
71 - nedavčni prihodki
72 - kapitalski prihodki
73 - prejete donacije
74 - transferni prihodki
78 - prejeta sredstva iz Evropske
Unije
SKUPAJ PRIHODKI

Realizacija
Delež v % Realizacija Delež v Indeks
2020
2019
%
861.071
86,61
752.314
82,00
114,5
59.717
6,01
67.920
7,40
87,9
3.272
0,33
6.865
0,75
47,7
0
0
0
0
0
70.083
7,05
90.313
9,85
77,6
0

0

0

0

0

994.143

100,00

917.412

100,00

108,4
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Iz gornje tabele je razvidno, da je višina realiziranih prihodkov v letu 2020 višja od realiziranih prihodkov
v letu 2019 za 76.731 EUR. V spremenjeni strukturi prihodkov je v letu 2020 manj transfernih prihodkov,
ki so odvisni od projektov, ki se v posameznem letu izvajajo, nedavčnih prihodkov in kapitalskih
prihodkov.

Vrsta prihodkov
70 - davčni prihodki
71 - nedavčni prihodki
72 - kapitalski prihodki
73 - prejete donacije
74 - transferni prihodki
78 - prejeta sredstva iz Evropske
Unije
SKUPAJ PRIHODKI

Realizacija
2020
861.071
59.717
3.272
0
70.083

Delež v
%
86,61
6,01
0,33
0
7,05

Veljavni proračun
2020
847.513
57.315
4.300
0
74.226

Delež v Indeks
%
86,18
101,6
5,83
104,2
0,44
76,1
0
0
7,55
94,4

0

0

0

0

0

994.143

100,00

983.354

100,00

101,1

V primerjavi z načrtovanimi prihodki občine beležimo največji izpad na segmentu kapitalskih prihodkov,
saj ni bila realizirana prodaja stavbnih zemljišč. Nekoliko nižji od planiranih so bili tudi transferni prihodki
iz državnega proračuna za investicije.

Davčni prihodki
Davčni prihodki so bili planirani v višini 847.513 EUR, realizirani pa v višini 861.071 EUR oz. 101,6 %.
Realizacija davčnih prihodkov izražena v EUR je sledeča:
Vrsta davčnega prihodka
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki in prispevki
SKUPAJ

Realizacija 2020
814.806
33.343
12.589
333
861.071

Veljavni proračun 2020
Indeks
802.608
101,5
28.733
116,0
16.020
78,6
152
218,6
847.513
101,6

Med davčne prihodke spadajo konti 700 Davki na dohodek in dobiček, 703 Davki na premoženje, 704
Domači davki na blago in storitve in 706 Drugi davki in prispevki. Najpomembnejši vir med davčnimi
prihodki je dohodnina. Realizacija dohodnine je bila dosežena v višini 101,5 % oz. 814.806 EUR. V
primerjavi z letom 2019 je občina realizirala za 110.946 EUR več prihodkov iz naslova dohodnine.
Med davke na premoženje se uvrščajo davki na nepremičnine od katerih so za občinski proračun
najpomembnejši prihodki iz naslova NUSZ v višini 20.187 EUR, davki na premičnine, davki na dediščine
in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Z davki na premoženje je občina v
letu 2020 zbrala 33.343 EUR, kar predstavlja 116 % realizacijo načrtovanih prihodkov, oziroma 101,5 %
realizacijo v primerjavi z letom 2019. Bistveno več kot je bilo planirano je bilo pobranih Davkov na
dediščine in darila, saj je bilo planirano 500 EUR in realizirano 5.684 EUR. Najnižja realizacija v
primerjavi s planom je bila pri Domačih davkih na blago in storitve (78,6). Najpomembnejši vir v sklopu
domačih davkov na blago in storitve je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda, ki se pobira na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
50

odvajanja odpadnih voda, sledi pa ji še pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Z domačimi davki na
blago in storitve je Občina Dobje v letu 2020 načrtovala 16.020 EUR prihodkov. Realizacija planiranih
prihodkov znaša 12.589 EUR in je 78,6 % predvsem zaradi nižjega zneska vplačanih mesečnih akontacij
okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.
V skladu s pojasnilom Ministrstva za finance, številka 9600-315/2012, z dne 10.12.2012 se je z uvedbo
poenostavitve vplačevanja javnofinančnih prihodkov leta 2011, spremenil tudi način plačevanja in
evidentiranja prejetih plačil v evidencah FURS. Vplačana denarna sredstva na posamezni vplačilni
podračun so dnevno v celoti razporejena prejemnikom sredstev in evidentirana v poslovnih knjigah
FURS, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni zavezanec navede na plačilnem nalogu. V primeru, ko davčni
zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oziroma v plačilnem navodilu
navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot nerazporejena
plačila (podkonto 706099 – Drugi davki). Poleg nerazporejenih plačil so na tem podkontu evidentirana še
neidentificirana plačila, ki so jih davčni zavezanci plačali vendar na plačilnem navodilu niso navedli
pravilnih podatkov na podlagi katerih bi lahko določili plačnika oz. vrsto dajatve. Po razčiščenju takšnih
plačil, se evidentira znižanje na podkontu Drugi davki in se ustrezno poveča podkonto, ki dejansko
predstavlja zapiranje določene obveznosti davčnega zavezanca. Na dan 31.12.2020 je bil saldo na tem
podkontu 333 EUR.
Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov. Občina je v letu 2020 realizirala
59.717 EUR nedavčnih prihodkov, oziroma 104,2 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova, v primerjavi
z letom 2019 pa je realizacija 87,9 %.
Realizacija nedavčnih prihodkov izražena v EUR:
Vrsta nedavčnega prihodka
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
SKUPAJ

Realizacija 2020
12.222
483
2.375
34.672
9.965
59.717

Veljavni proračun
2020
10.350
420
3.000
37.000
6.545
57.315

Indeks
118,1
115,1
79,2
93,7
152,3
104,2

V letu 2020 je bilo načrtovanih 10.350 EUR prihodkov od premoženja, realiziranih pa 12.219 EUR
oziroma 118,1 %, predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova najemnin za stanovanja, kot je bilo
planirano pri pripravi proračuna. Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v višini 10.865
EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 6.267 EUR, saj so bila nekatera stanovanja del
leta 2020 nezasedena.
Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 3 EUR.
Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so letu 2020 presegli plan in so bili realizirani v višini 115,1
%. Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni so bili realizirani v višini 79,2 %. Prihodki iz naslova
glob Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče so bili realizirani v višini 2.375 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev
v letu 2020 niso dosegli plana in so bili realizirani v višini 34.672 EUR oziroma 93,7 %.
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Z drugimi nedavčnimi prihodki smo v letu 2020 načrtovali 6.545 EUR prihodkov, realizirali pa 9.965 EUR,
kar predstavlja 152,3 %-no realizacijo načrtovanih prihodkov. Mednje sodijo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prihodki od komunalnih prispevkov (4.850 EUR)
doplačila uporabnikov storitve pomoč na domu (348 EUR)
vračilo preplačila vodnega povračila (100 EUR)
vračilo cestne takse za odjavljeno vozilo (97 EUR)
vračilo sredstev in poračun preplačil prispevkov (3.087 EUR)
nakazilo po sklepu sodišča v zapuščinski zadevi (690 EUR)
vračilo zavarovalne premije za odjavljeno vozilo (400 EUR)
dobropis za storitve institucionalnega varstva za leto 2019 (271 EUR)
plačilo iz Rezerve RS (16 EUR)
sofinanciranje mesečne vozovnice (48 EUR)
namenski prihodki Občine Vojnik (58 EUR).

Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki so bili v letu 2020 realizirani v višini 3.272 EUR oziroma 76,1 % načrtovanih
prihodkov. Zajemajo prihodke od prodaje osebnega vozila Suzuki Grand Vitara (2.300 EUR) in prihodke
po menjalni pogodbi za zemljišča parc. št. 1487/1, 1487/4, 1487/5 in 1485/2 vse k.o. Suho za potrebe
ureditve lastništva cestne infrastrukture. Na odhodkovni strani so evidentirani odhodki po menjalni
pogodbi.
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo namenska sredstva, ki jih pridobi
občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko
javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna. V letu 2020
je bilo s sprejetim proračunom načrtovanih 74.226 EUR transfernih prihodkov. Realizacija teh prihodkov
znaša 70.083 EUR, kar predstavlja 94,4 % realizacijo načrtovanih transfernih prihodkov.
Transferni prihodek
Sredstva 21. člena ZFO-1 za leto 2020
Požarna taksa
Vzdrževanje gozdnih cest
Sofinanciranje skupnih občinskih uprav –
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Sredstva za dodatek po 71. čl. ZIUZEOP za
marec in april 2020
Sredstva za stroške pri izvajanju ukrepov v
zvezi s Covid-19 po sklepu Vlade RS
Skupaj

Realizacija 2020 (v EUR)
60.050
2.186
262
2.408
2.262
2.916
70.084

Po določilih Zakona o financiranju občin (ZFO-1) o sofinanciranju investicij občin, je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2020 sofinanciralo projekt Menjave strešne kritine na
Kulturnem domu Dobje v višini 47.700 EUR in projekt Obnove igrišča pri OŠ Dobje v višini 12.350 EUR.
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Prihodki požarne takse so bili nakazani Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobje v okviru postavke
07005 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme. V letu 2020 je bilo realizirano 2.186 EUR
požarne takse.
Iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest je občina prejela 262 EUR, ki jih je namenila za
vzdrževanje gozdnih cest.
Na osnovi odredbe Ministrstva za javno upravo je bila Občina Dobje upravičena do povračila stroškov
skupnega opravljanja nalog občinske uprave za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje,
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2019 v višini 2.408 EUR.
Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo so bili zaposleni, ki so bili pri svojem delu nadpovprečno
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije
upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. O višini dodatka je odločil
predstojnik s sklepom. Sredstva za dodatek so se zagotovila v proračunu Republike Slovenije. Občine
so bile pri izplačilu sredstev za svoje posredne uporabnike proračuna samo posredniki, prilive sredstev iz
državnega proračuna za dodatke zaposlenih na občini, pa smo evidentirali med prihodke na konto 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna. Izplačila dodatkov pa so bila evidentirana med stroški plač in
sicer na podkontu 400002 – dodatki za delo v posebnih pogojih.
Vlada Republike Slovenije je na svoji 41. seji, dne 26. 11. 2020 sprejela sklep, da se lokalnim
skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju
zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Občine so prejela sredstva v
višini 3,10 EUR/osebo po kriteriju števila prebivalcev na dan 1.7.2020.

3.2.2 Realizacija odhodkov proračuna za leto 2020
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:
• tekoči odhodki (skupina 40),
• tekoči transferi (skupina 41),
• investicijski odhodki (skupina 42) in
• investicijski transferi (skupina 43).
Skupna višina načrtovanih odhodkov je po Odloku o proračunu Občine Dobje za leto 2020 znašala
1.098.069 EUR in je bila realizirana v višini 918.689 EUR. V primerjavi z letom 2019 so odhodki večji za
5,6 % .
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Graf: Struktura realiziranih odhodkov proračuna Občine Dobje po
ekonomski klasifikaciji za leto 2020
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V spodnjih tabelah so prikazani odhodki za leto 2020, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu
2019 in z veljavnim proračunom za leto 2020.
Vrsta odhodkov
40 – tekoči odhodki
41 – tekoči transferi
42 – investicijski
odhodki
43 – investicijski
transferi
SKUPAJ ODHODKI

Realizacija
2020
303.058
319.172

Delež v %
32,99
34,74

Realizacija
2019
269.764
360.995

275.719

30,01

20.740
918.689

Delež v %

Indeks

31,00
41,49

112,3
88,4

223.929

25,73

123,1

2,26

15.475

1,78

134,0

100,00

870.163

100,00

105,6

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija odhodkov v proračunskem letu 2020 v primerjavi z letom
2019 zvišala za 48.526 EUR. V primerjavi z letom 2019 so se znižali tekoči transferi in med njimi najbolj
transferi posameznikom in gospodinjstvom. Ostale vrste odhodkov so se v primerjavi s predhodnim
letom 2019 zvišale.

Vrsta odhodkov
40 – tekoči odhodki
41 – tekoči transferi
42 – investicijski
odhodki
43 – investicijski
transferi
SKUPAJ ODHODKI

Realizacija
2020
303.058
319.172

Delež v %

Delež v %

32,99
34,74

Veljavni proračun
2020
338.201
384.436

30,80
35,01

89,6
83,0

275.719

30,01

354.361

32,27

77,8

20.740

2,26

21.071

1,92

98,4

918.689

100,00

1.098.069

100,00

83,7

Indeks
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Najmanjša realizacija v primerjavi s planom je bila pri investicijskih odhodkih (77,8). Najbolj pa so se
višini plana približali investicijski transferi (98,4 %).
Tekoči odhodki
Tekoči odhodki vključujejo plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in
storitve, ki niso investicijske narave in sredstva izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili s sprejetim
proračunom planirani v višini 338.384 EUR, realizirani pa v višini 303.058 EUR oz. 89,6 % sprejetega
proračuna, kar predstavlja 12,3 % večjo realizacijo kot v letu 2019, ko je bilo realiziranih 269.764 EUR.
Z veljavnim proračunom so se tekoči odhodki znižali za 182,52 EUR na 338.200,98 EUR.
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in
nadomestila, regres za letni dopust, sredstva za delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim) za
zaposlene v občinski upravi. Župan se je odločil za poklicno opravljanje funkcije župana od 1.1.2020
dalje.
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 111.815 EUR in realizirana v
višini 110.839 EUR. Oziroma 99,1 % plana.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev iz naslova prispevkov za socialno varnost, ki jih delodajalci plačujejo za
posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Sredstva so bila planirana v višini 17.569 EUR, z veljavnim proračunom zvišana na 17.612 EUR in
realizirana v višini 17.397 EUR oziroma 98,8 % veljavnega proračuna.
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. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in
popravila, plačila potnih stroškov, stroški iz naslova izobraževanja zaposlenih, izdatki za najemnine in
zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe,
izplačila za nepoklicno opravljanje funkcije župana za mesec december 2019 in podžupana občine
Dobje za leto 2020, izplačila sejnin članom občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta, plačila
po podjemnih pogodbah itd.
Največji delež teh odhodkov predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje (lokalnih cest in javnih poti,
gozdnih cest, vodovoda, pokopališča, stanovanjskih objektov, licenčne programske opreme itd. …) in
sicer 91.409 EUR.
Izdatki za blago in storitve so bili s sprejetim proračunom planirani v višini 189.500 EUR, z veljavnim
proračunom se je njihova višina zvišala na 194.274 EUR, realizirani pa v višini 160.323 EUR oz. 82,5 %
veljavnega proračuna. Za izdatke za blago in storitve je bilo v občini porabljenih 5 % manj kot v letu
2019. Največja nominalna zmanjšanja v primerjavi s predhodnim letom beležimo pri drugih operativnih
odhodkih zaradi znižanja stroškov nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana, saj se je
župan odločil, da bo funkcijo opravljal poklicno, kar posledično pomeni tudi spremembo odhodkovnega
konta. Nekoliko so se znižali tudi stroških ogrevanja, stroški nakupa vode, stroški geodetskih storitev,
parcelacij, cenitev in drugih posebnih storitev. V primerjavi z letom 2019 so se zvišali stroški tekočega
vzdrževanja za 28,8 %.
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409 Rezerve
Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo za
morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna.
V proračunu Občine Dobje je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 14.500 EUR. Neporabljena
proračunska rezerva za leto 2020 v višini 7.411 EUR je evidentirana na rezervnem skladu.
Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 5.500 EUR in v celoti prerazporejena na druge
konte.
Tekoči transferi
Tekoči transferi so plačila, za katere proračunski uporabniki od prejemnika v povračilo ne dobijo
materiala ali storitev, namen njihove porabe pa ni investiranje. Sredstva se nakazujejo posameznikom,
javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.
Tekoči transferi so bili s sprejetim proračunom planirani v višini 388.657 EUR, z veljavnim proračunom je
bilo 4.222 EUR tekočih transferov prerazporejeno na druge vrste odhodkov tako da je bilo z veljavnim
proračunom planirano 384.435 EUR in realizirano 319.172 EUR tekočih transferov oz. 83 % veljavnega
proračuna. Poraba teh sredstev je bila za 11,6 % nižja kot v letu 2019.
410 Subvencije
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim
institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. V Občini Dobje so bila v letu 2020 realizirana izplačila
subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v višini 11.714 EUR.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo
splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali
gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.
Sredstva so bila s sprejetim proračunom planirana v višini 245.437 EUR, z veljavnim proračunom
znižana na 244.401 EUR in realizirana v višini 193.328 EUR, oz. 79,1 % veljavnega plana in so se v
primerjavi z letom 2019 znižala za 15,3 %.
Tu so zajeta sredstva za področje predšolske vzgoje, doplačila za šolo v naravi, regresiranja prevozov v
šolo, regresiranja oskrbe v domovih, darila ob rojstvu otroka, drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom (za izvajanje storitve pomoč družini na domu, povračilo stroškov prevoza staršem otrok,
ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom, sredstva dodeljena po javnem razpisu za čistilne naprave
itd.).
Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo – za doplačilo razlike v ceni vrtcev glede na
plačila staršev (122.168 EUR). Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in
podzakonski akti. Obseg porabe sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila
upravičencev.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno. Tekoči transferi
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nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili s sprejetim proračunom planirani v višini 25.860 EUR, z
veljavnim proračunom pa je bilo 3.338 EUR sredstev prerazporejenih na druge postavke. Transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2020 realizirani v višini 20.129 EUR, oz. 89,4 %
veljavnega proračuna.
413 Drugi tekoči domači transferi
Zajemajo tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoča plačila drugim
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, transfere v javne zavode, javne sklade
in javne agencije. Drugi tekoči domači transferi so bili s sprejetim proračunom planirani v višini 105.233
EUR, z veljavnim proračunom pa je bilo 152 EUR sredstev prerazporejenih na tekoče transfere v javne
zavode. Realiziranih je bilo 89,2 % veljavnega proračuna. Največji del drugih tekočih domačih transferov
predstavljajo transferi javnim zavodom, ki so bili realizirani v skupni višini 65.857 EUR.
Investicijski odhodki
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, storitve investicijskega nadzora ter plačila drugih
storitev in dokumentacije.
Z veljavnim proračunom so bili investicijski odhodki proračuna zvišani na 354.361 EUR in realizirani v
skupni višini 275.719 EUR, oziroma 77,8 % veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2019 so ti
odhodki višji za 23,1 %. V primerjavi z letom 2019 so se najbolj zvišali odhodki za investicijsko
vzdrževanje in izboljšave, ki so povezani z obnovo Kulturnega doma Dobje.
Investicijski transferi
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 z veljavnim proračunom zvišani na 21.071 EUR v zaključnem računu
proračuna za leto 2020 pa realizirani v višini 20.740 EUR oz. 98,4 % veljavnega proračuna.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev Gasilskega društva
Dobje in podjetja Simbio d.o.o. Realiziranih je bilo 19.340 EUR oz. 98,3 % veljavnega proračuna.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi javnim zavodom so bili realizirani v višini 1.400 EUR in predstavljajo sredstva
namenjena nakupu knjig za občinsko knjižnico.

3.2.3 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju
Občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo porabljati v skladu s
5. členom ZFisP izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane
obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije
in za neporabljena namenska sredstva. Tako izračunani presežki po ZFisP se uporabijo pri pripravi
proračuna za naslednje leto. Ker je ZFisP začel veljati v letu 2015, so se presežki po ZFisP prvič
izračunali za leto 2015.
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Opis
Prihodki po
denarnem toku
Odhodki po
denarnem toku
Presežek
odhodkov nad
prihodki
Presežek
prihodkov nad
odhodki

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

947.815

827.462

933.526

956.481

897.235

957.327

Leto 2018
1.004.519

Leto 2019
917.412

1.107.205

870.163

102.686
8.666

69.773

23.801
47.249

Občina Dobje ima evidentiran presežek po fiskalnem pravilu na dan 1.1.2020 v višini 39.799,19 EUR.
Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu za leto 2020
V letu 2020 je Občina Dobje realizirala 994.143 EUR prihodkov, kar predstavlja 101,1 % realizacijo plana
ter 918.689 EUR odhodkov oziroma 83,7 % plana tako, da znaša presežek prihodkov nad odhodki
75.454 EUR.
Zap.št.
Konti skupine
Besedilo
1. R7 (konti skupine 70, 71, 72, 73, Prihodki po DT
74, 78)
2. R4 (konti skupine 40, 41, 42, Odhodki po DT
43,45 )
3. 3=1-2
Presežek prihodkov po DT
4. 75
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
5. 44
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
6. 6=4-5
Razlika med prejetimi in danimi sredstvi
iz finančnih naložb
7. 50
Zadolževanje
8. 55
Odplačilo dolga
9. 9 = 7-8
Neto zadolževanje ali odplačilo dolga
10. 10=3+6+9
Presežek po denarnem toku
11. 20,21,22,23,del 24,26
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2020
12. 97
Dolgoročne poslovne obveznosti
13. Del 9009
Neporabljene
donacije
in
namenska
sredstva
14. 14=10-11-12-13
Presežek po fiskalnem pravilu

Znesek
994.143
918.689
75.454
0
0
0
30.025
13.023
17.002
92.456
99.518
0
0
-7.062

Izračunali smo negativen znesek presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu za leto 2020.
Na dan 1.1.2020 je imela Občina Dobje za leto 2019 evidentiran presežek po ZFisP v višini 39.799,19
EUR. Izračunani presežki po ZFisP se smejo porabiti samo za namene iz 5. člena ZFisP. Če je občina
zadolžena, jih lahko porabi izključno za odplačilo glavnic dolga. To pomeni, da jih lahko v naslednjem
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proračunskem letu porabi toliko, kolikor ima v proračunu (računu financiranja) predvidenih odplačil
glavnic dolga.
Občina Dobje je v letu 2020 odplačala za 13.022,90 EUR dolga. Zato se vrednost evidentiranega
presežka po ZFisP zmanjša za 13.022,90 EUR in znaša po stanju na dan 31.12.2020 26.776,29 EUR.
Občina Dobje namerava v letu 2021 odplačati za 17.653,46 EUR dolga.

3.2.4 Poročilo o zadolževanju
V proračunu Občine Dobje za leto 2020 je bilo predvideno zadolževanje v višini 28.809 EUR za najem
dolgoročnega kredita pri državnem proračunu na podlagi ZFO-1.
Realizirana je bila zadolžitev pri državnem proračunu v višini 30.025 EUR od tega za projekt energetske
sanacije Kulturnega doma Dobje 28.375 EUR in za projekt obnove igrišča pri OŠ Dobje 1.650 EUR.
Takšno zadolževanje se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10. b. člena ZFO-1,
prav tako pa za takšno zadolževanje občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za
finance.
Obrestna mera koriščenja povratnih sredstev znaša 0,00 % letno in je nespremenljiva do končnega
vračila vseh povratnih sredstev. Doba vračanja povratnih sredstev znaša deset let z dobo mirovanja eno
leto.
Prvi polletni obrok za vračilo povratnih sredstev zapade v plačilo 15. marca 2022 in zadnji polletni obrok
15. septembra 2030. Obrestna mera koriščenja povratnih sredstev znaša 0 % letno in je nespremenljiva
do končnega vračila vseh povratnih sredstev.
Občina Dobje je v letu 2020 v skladu z načrtom vračanja povratnih sredstev državnega proračuna,
prejetih leta 2016, 2017 in 2018, plačala šest obrokov (za vsako posojilo po dva obroka) v skupni višini
13.022,90 EUR.
Stanje zadolženosti proračuna na dan 31.12.2020:
Zap.
št.
1.

2.

3.

4.

5.

Kreditodajalec

Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (ZFO
-2016)
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (ZFO
-2017)
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (ZFO
-2018)
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (ZFO
-2019)
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (ZFO
-2020)

Stanje
zadolženosti na
dan 31.12.2019
29.753,88 EUR

Povečanje
zadolženosti
2020

Odplačila 2020

4.250,56 EUR

Stanje
zadolženosti na
dan 31.12.2020
25.503,32 EUR

34.716,44 EUR

4.339,56 EUR

30.376,88 EUR

39.895,00 EUR

4.432,78 EUR

35.462,22 EUR

41.675,00 EUR

41.675,00 EUR

30.025,00 EUR

146.040,32 EUR

30.025,00 EUR

30.025,00 EUR

13.022,90 EUR

163.042,42 EUR
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Proračun tako evidentira po stanju na dan 31.12.2020 zadolženost v skupni višini 163.042,42 EUR. V
okviru tega stanja dolga znašajo kratkoročne obveznosti (z zapadlostjo do enega leta) 17.653,46 EUR,
dolgoročni del dolga pa 145.388,96 EUR.

3.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z
41. členom ZJF
41. člen ZJF določa: »Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega
nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oz. župan te obveznosti v proračun in določi obseg
izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s
proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev«.
Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Državni zbor je sprejel več
zakonov o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo. Nekateri ukrepi so terjali povečanje izdatkov proračunov občin oziroma povečanje
izdatkov pri posrednih uporabnikih proračuna občine. Sredstva za te namene so se občinam in
posrednim uporabnikom proračunov zagotovila iz proračuna države.
Občina Dobje kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ Dobje je pri ministrstvih uveljavljala zahtevke zase in
za posrednega uporabnika proračuna občine JZ OŠ Dobje (zahtevki za dodatke pri plačah, izpad plačil
staršev za vrtce). Občina Dobje je pri Ministrstvu za obrambo uveljavljala tudi zahtevke za izplačilo
dodatkov za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Občina je pri teh poslih samo
posrednik oziroma agent, saj se končna poraba sredstev evidentira v državnem proračunu. V poslovnih
knjigah občine se nakazila teh sredstev iz državnega proračuna, znotraj tekočega leta, izkazujejo v
dobro posamezne vrste odhodka. V kolikor je bila do sredstev upravičena občina, pa so se prilivi
sredstev evidentirali med prihodki, prejetimi iz državnega proračuna.

PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE
Po sprejemu proračuna se je župan odločil o prerazporeditvah med področji proračunske porabe,
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oz. med podprogrami v okviru glavnih
programov.

3.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 47. členom
ZJF
47. člen ZJF določa: »Če se med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega
uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oz. župan. Če se neposredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposreden uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v
splošno proračunsko rezervacijo«.
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Po sprejemu proračuna za leto 2020, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet,
nadzorni odbor, župan in podžupan, občinska uprava in občinska uprava – režijski obrat), ni bilo
izvedenih nobenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

3.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF
V letu 2020 ni prišlo do nobene spremembe neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitev
obstoječih) ali spremembe pristojnosti neposrednih uporabnikov.

3.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah mora občina v proračunu zagotoviti sredstva za
proračunsko rezervo. V proračunsko rezervo se razporeja del proračunskih prihodkov, vendar največ do
višine 1,5 % prejemkov proračuna. V sprejetem proračunu Občine Dobje za leto 2020 je bila oblikovana
proračunska rezerva v višini 14.500 EUR. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad.
Namen in višina porabe sredstev proračunske rezerve sta razvidna iz spodnje tabele:
Zap. št.
Namen
1. geološko-geomehansko poročilo za sanacijo plazu pod
objektom Večje Brdo 17
2. krovska in kleparska dela po neurju - močnem vetru na
Kulturnem domu Dobje in stari OŠ Dobje1
3. geološko-geomehansko poročilo za sanacijo plazu
Loke-Jesenik-Dežno
4. sanacija strehe na objektu Dobje 1, po neurju avgust
2020
5. čiščenje cevi ob cesti Dobje - Presečno po neurju
avgust 2020
6. stroški razkužil in folije za zaščito streh po
avgustovskem neurju
7. zaščitne maske za obraz
8. sanacija plazu in ureditev odvodnjavanja na cesti
Presečno
Skupaj

Znesek v EUR
1.450,00
951,60
2.100,00
671,00
410,63
242,80
68,32
1.194,38
7.088,73

Stanje sredstev proračunske rezerve je razvidno iz spodnje tabele:
Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Poraba proračunske
rezerve v EUR
stanje rezerv na dan 1.1.2020
izločeno v rezerve v letu 2020
poraba sredstev rezerve v letu 2020
stanje rezerv na dan 31.12.2020

Stanje proračunske
rezerve v EUR
0
14.500

7.088,73
7.411,27

61

3.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, 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.
Namen in višina porabe splošne proračunske rezervacije je razvidna iz spodnje tabele:
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Štev. dok.

0017-2020

0029-2020

0031-2020

0034-2020

0039-2020

0040-2020

0050-2020

Prerazporeditev (s)

Prerazporeditev (na)

PP

23002

Tekoča proračunska rezerva

PP

02001

Stroški plačilnega prometa in pobiranj občinskih dajatev (DURS, UJP,
BS)

KONTO

409000

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

KONTO

402999

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

PP

23002

Tekoča proračunska rezerva

PP

11025

Društva s področja kmetijstva in podeželja

KONTO

409000

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

KONTO

412000

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

PP

23002

Tekoča proračunska rezerva

PP

13001

Letno vzdrževanje LC in JP

KONTO

409000

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

23002

Tekoča proračunska rezerva

PP

13002

Zimsko vzdrževanje LC in JP

KONTO

409000

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

23002

Tekoča proračunska rezerva

PP

18009

Upravljanje in tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Dobje

KONTO

409000

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

KONTO

420500

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

PP

23002

Tekoča proračunska rezerva

PP

19018

Sofinanciranje cene programov - Vrtec Dobje

KONTO

409000

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

PP

23002

Tekoča proračunska rezerva

PP

16007

Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme

KONTO

409000

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

KONTO

402599

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

Znesek

520,00

1.000,00

1.595,00

886,00

258,00

260,00

481,00
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4. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH
Posebni del zaključnega računa proračuna se deli na:
- proračunske porabnike (PU),
- programsko klasifikacijo (PK),
- proračunsko postavko (PP),
- podskupina kontov (K3).
Delitev proračunskih uporabnikov (PU) t.i. institucionalna klasifikacija daje odgovor na vprašanje:
Kdo oziroma katere institucije porabljajo proračunska sredstva. Naš proračun se deli na sledeče
neposredne proračunske uporabnike:
• Občinski svet
• Nadzorni odbor
• Župan, Podžupan
• Občinska uprava
• Režijski obrat
Največja poraba sredstev se kaže pri neposrednem proračunskem uporabniku Občinska uprava.
Programska klasifikacija je od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih
občin na podlagi zakona o financiranju občin. Občine sedaj poročajo o svojih izdatkih po ekonomski,
funkcionalni in programski klasifikaciji.
Hkrati nam je dana možnost, tako kot vsem ostalim občinam, uporaba nove računalniške aplikacije za
pripravo proračunov občin (APPrA-O), s čimer je na osnovi veljavne zakonodaje dosežena poenotena
priprava proračunov občin ter kasnejše poročanje o njihovem izvrševanju.
Nivoji po programski klasifikaciji:
- PU -proračunski uporabnik
- PPP -področje proračunske porabe
- GPR -glavni program
- PPR -podprogram
- PP -proračunska postavka
- K3 – podskupina kontov

4.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
BILANCA ODHODKOV
Odhodki prikazani po posebnem delu proračuna nam povedo, kaj se plačuje iz javnih sredstev.
Predstavljena je realizacija proračuna za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020. Predstavljeni so odhodki
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in drugi izdatki proračuna po proračunskih uporabnikih s poudarkom na doseženi realizaciji v primerjavi z
veljavnim proračunom Občine Dobje za leto 2020 po posameznih področjih proračunske porabe.

4.1.1 PU 1000 OBČINSKI SVET
Občinski svet je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom Občine
Dobje najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov
občinskega sveta je 4 leta. V Občini Dobje je 7 članov občinskega sveta. V letu 2018 so bile izvedene
lokalne volitve na katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta in župan. Okvir del in nalog je določen z
Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom ter poslovnikom. Občinski svet ima svoja delovna
telesa, posamezne odbore in komisije, ki imajo svoje pristojnosti v okviru, ki ga določata statut občine in
poslovnik o delu občinskega sveta.
Zakonodaja:
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o političnih strankah
- Statut Občine Dobje
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles
občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah
- Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020
Cilji:
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavlja stabilnost političnega
sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Dolgoročno se zagotavljajo sredstva za
delovanje občinskega sveta, župana, podžupana ter delovanje komisij in odborov občinskega sveta in
župana v skladu z veljavno zakonodajo.
Zagotavljanje institucionalne organiziranosti na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem
državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur dolgoročno usmerjala razvojne potenciale
v regiji za uspešno izvajanje projektov. Zmanjšanje razvojnega zaostanka regije z dvigom
konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenosti.
Doseženi cilji:
- obravnavan in sprejet občinski proračun in zaključni račun občine
- zagotovljene so bile materialne in strokovne podlage za delovanje občinskega sveta in drugih
delovnih teles
- izveden občinski praznik s podelitvijo občinskih priznanj – zaradi epidemije COVID-19 je bila
prireditev izvedena brez zunanjih obiskovalcev v okrnjenem obsegu
- sprejeti so bili občinski akti, ki so bili potrebni za delovanje lokalne skupnosti in občinskih organov
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- zagotovljeni so bili kadrovski in materialni pogoji za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotovljena javnost dela z objavo občinskih predpisov in drugih aktov v Uradnem listu Republike
Slovenije
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti
komuniciranja (lokalni časopisi, spletna stran občine, Facebook, radio…)
- sodelovanje z Razvojno agencijo Kozjansko, Razvojno agencijo Savinjske regije, udeležba na
različnih delovnih sestankih, predavanjih, seminarjih in tako pridobivanje informacij, znanj in
izkušenj s posameznega področja delovanja
- vodenje, koordiniranje ter usklajevanje regionalnih projektov s strani Razvojne agencije Kozjansko
in Razvojne agencije Savinjske regije.
V letu 2020 so se izvajale aktivnosti glede umestitve projekta opremljanja IC Dobje v okviru Dogovora za
razvoj regij, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020,
Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva.
Za delovanje proračunskega uporabnika Občinski svet je bil v letu 2020 v proračunu planiran znesek
11.267 EUR.
01 POLITIČNI SISTEM (65,1 %)
Glavni program:
0101 Politični sistem
Podprogram:
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Celotni odhodki v okviru podprograma znašajo 4.001 EUR in predstavljajo 65,1 % realizacijo plana.
Zaradi epidemije COVID-19 je bilo sklicano manj sej kot je bilo planirano pri pripravi proračuna, nekatere
seje občinskega sveta in odborov so potekale korespondenčno.
Za stroške sejnin se je v letu 2020 namenilo 2.558 EUR. Plačila sejnin so bila skladna s Pravilnikom o
plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter
članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 101/2008) in
s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o
nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih
stroškov v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 52/2011), ki se uporablja od 01.07.2011.
Članu občinskega sveta je za udeležbo na redni seji občinskega sveta pripadalo 2,70% plače župana in
2,20% plače župana za udeležbo na izredni seji. Predsedniku delovnega telesa občinskega sveta je
pripadalo 2,70% plače župana, članu delovnega telesa pa 1,70% plače župana. Vsi deleži izhajajo iz
bruto vrednosti plače župana.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- statutarno pravna komisija
- odbor za negospodarske dejavnosti
- odbor za gospodarske dejavnosti
- odbor za kmetijstvo ter okolje in prostor.
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V letu 2020 so bile sklicane naslednje seje:
občinski svet:
4 redne seje
4 dopisne seje
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2 redni seji
1 dopisna seja
odbor za negospodarske dejavnosti:
1 redna seja
odbor za gospodarske dejavnosti:
1 redna seja
odbor za kmetijstvo ter okolje in prostor
2 redni seji
Cilj je bil dosežen, saj so bile načrtovane seje realizirane, če ni šlo drugače so seje potekale dopisno.
Na proračunski postavki 01002 Občinski svet in delovna telesa – materialni stroški, realizirani odhodki
predstavljajo izdatke za reprezentanco in pogostitev ob zaključku leta 2019.
Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah. Višina sredstev,
namenjenih za financiranje političnih strank, za posamezno proračunsko leto se določi v proračunu
občine. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da te ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki
jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje
ustavnih in zakonskih nalog.
Realizacija postavke je 100 %, sredstva so bila v celoti izplačana v planirani višini.
v EUR
Politična stranka
Realizirana sredstva
SLS
480
SDS
220
SD
190
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
110
SKUPAJ:
1.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (95,2 %)
Glavni program:
0401 Kadrovska uprava
Podprogram:
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Dobje (Uradni list RS, št. 64/00), je bilo v letu 2020
podeljeno eno priznanje Občine Dobje, ena Zlata plaketa Občine Dobje in pet priznanj župana Občine
Dobje.
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Cilj je bil dosežen – uspešno je bil izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj. Občinska
priznanja so bila podeljena na proslavi ob občinskem prazniku Občine Dobje. Zaradi epidemije COVID19 je potekala proslava z manjšim število nastopajočih in brez širše javnosti. Proslava je bila posneta in
posnetek objavljen na spletni strani občine. Izveden je bil sprejem najuspešnejših devetošolcev JZ OŠ
Dobje pri županu občine s pogostitvijo in podelitvijo nagrad.
Glavni program:
0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram:
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Realizacija se nanaša na stroške objav občinskih predpisov v Uradnem listu RS, skladno s Statutom
Občine Dobje.
Cilj je bil dosežen – v Uradnem listu RS je bilo v letu 2020 objavljenih 9 objav iz pristojnosti Občine
Dobje.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (80,6 %)
Glavni program:
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Podprogram:
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Na proračunski postavki 06002 RŠS Celje (delovanje) je nastala realizacija v višini 350 EUR oziroma v
višini plana. JZ Regijsko študijsko središče Celje je leta 2002 ustanovilo 32 občin Savinjske (statistične)
regije, regijski območni gospodarski zbornici, Regionalna gospodarska zbornica Celje in SavinjskoŠaleška gospodarska zbornica Velenje, z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja
v Savinjski regiji. V naslednjih letih so nekatere občine izstopile iz ustanoviteljstva zavoda, tako, da so ob
začetku leta 2018 ustanoviteljice JZ RŠS: 24 občin Savinjske (statistične) regije, regionalni gospodarski
zbornici Celje in Velenje ter šest območnih obrtno-podjetniških zbornic. Med ustanoviteljicami je tudi
naša občina. S tem ko smo pristopili k soustanoviteljstvu smo prevzeli tudi obveznost sofinanciranja
delovanja zavoda.
Občina Dobje je skupaj z Občino Šentjur soustanovitelj RA Kozjansko. Občina Dobje je v letu 2020
financirala naloge delovanja RA Kozjansko in sofinancirala splošne razvojne naloge javnega pomena na
subregionalnem in regionalnem nivoju, ki jih opravlja RA Kozjansko v višini 2.000 EUR.
Razvojni agenciji Savinjske regije se sredstva nakazujejo mesečno na podlagi podpisane pogodbe o
medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v
Savinjski regiji in prejetih zahtevkov. Delež sofinanciranja je določen na osnovi števila prebivalcev.
Obveznost Občine Dobje za sofinanciranje za leto 2020 je znašala 575 EUR.
Župan in uslužbenke občinske uprave so sodelovale z agencijo in se udeleževale sestankov in
predavanj v organizaciji agencije zato ocenjujemo, da je bil cilj dosežen.
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4.1.2 PU 2000 NADZORNI ODBOR
Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih
financ, ki zajema delovanje nadzornega odbora in pristojnega organa občinske uprave za finance.
Nadzorni odbor je eden izmed neposrednih uporabnikov sredstev proračuna in v skladu s Statutom
Občine Dobje najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri uresničevanju svojega poslanstva
opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost
porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje porabo uporabnikov proračunskih sredstev.
Zakonodaja:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o financiranju občin
- Letni odloki o proračunu občine
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Statut Občine Dobje
- Poslovnik Nadzornega odbora
- Občinski odloki in pravilniki
Cilj:
Kvalitetno izvajanje nalog nadzornega odbora v okviru svojih pristojnosti. Z izvajanjem nadzorov
prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev in preprečiti nezakonitosti
pri poslovanju.
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (58,9 %)
Glavni program:
0203 Fiskalni nadzor
Podprogram:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 706 EUR oziroma 58,9 % plana.
Doseženi cilji:
Nadzorni odbor se je v letu 2020 sestal na eni seji. Opravili pa so tudi en zelo zahteven nadzor.
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4.1. 3 PU 3000 ŽUPAN, PODŽUPAN
Župan ob pomoči podžupana, ki ga imenuje, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine
Dobje, skrbi za izvajanja in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v
pristojnosti Občine Dobje.
Zakonodaja:
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Dobje
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles
občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo
- Občinski pravni akti
Cilji:
Dolgoročni cilji je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Letni izvedbeni cilj izvrševanje zakonskih nalog in investicij v
skladu s sprejetim proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti.
Doseženi cilji:
- izvedena večina planiranih investicij
- uspešna izvedba protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem
- zagotovljene so bile materialne in strokovne podlage za delovanje župana in podžupana
- udeležba na različnih delovnih sestankih, predavanjih, seminarjih in tako pridobivanje informacij,
znanj in izmenjava izkušenj
- sofinancirana društva in neprofitne organizacije z namenom ohranjanja spominskih in tradicionalnih
prireditev, izvedba humanitarnih in drugih dogodkov.

01 POLITIČNI SISTEM (100,1 %)
Glavni program:
0101 Politični sistem
Podprogram:
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Županu se plača določi glede na veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Z zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju je opravljanje funkcije župana Občine Dobje uvrščeno v 46. plačni razred. Župan
Občine Dobje je od 1.1.2020 opravljal funkcijo poklicno.
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Proračunska postavka 01006 je bila realizirana v višini 41.184 EUR oziroma 103,1 % plana. Županu je
bil na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo in Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
izplačan dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za meseca marec in april 2020.
Sredstva za ta namen so se zagotovila v državnem proračunu in so evidentirana med prihodki.
Med materialnimi stroški za funkcionarje največji delež stroškov predstavljajo odhodki povezani z
registracijo in zavarovanjem službenega vozila ter stroški goriva za službeno vozilo. Med konti so se
opravile manjše prerazporeditve, saj je bilo potrebno zagotoviti sredstva za nakup novega službenega
mobitela župana.
Župan je podžupana za mandatno obdobje 2018-2022 imenoval 23.4.2019. Podžupan funkcijo opravlja
nepoklicno. Župan je mesečno določil višino plače nepoklicnega podžupana glede na obseg pooblastil in
dejansko opravljeno delo. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.232 EUR oziroma 79,7 %
plana.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (98,4 %)
Glavni program:
0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram:
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Za ta namen je bilo za sofinanciranje raznih prireditev (programov) planirano 1.920 EUR, porabljenih pa
1.889 EUR. V letu 2020 je Občina Dobje sredstva namenila za naslednje namene in programe:
• objava čestitke ob prazniku Občine Dobje NT&RC 183 EUR
• objava oglasa obrtna cona v prilogi Gospodarski Celjan 464 EUR
• objava članka v prilogi Novega tednika Kronika 2020 415 EUR
• društvo Sever 200 EUR
• pustovanje v Dobju 60 EUR
• čistilna akcija 109 EUR
• Guzajev pohod 458 EUR
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Glavni program:
2303 Splošna proračunska rezervacija
Podprogram:
23039001 Splošna proračunska rezervacija
V 42. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva splošne proračunske rezervacije
uporabljajo za nepredvidene namene, 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. Župan je imel v letu 2020 za te namene na postavki Splošna
proračunska rezervacija na razpolago 5.000 EUR. Sredstva so bila v celoti prerazporejena na druge
proračunske postavke.
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4.1.4 PU 4100 OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (99,4 %)
To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Izvajal se je en glavni program, kamor
spadajo sredstva za stroške plačilnega prometa.
Odhodki so bili realizirani v višini 154 % sprejetega proračuna. Sredstva so se zagotovila s
prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.
Zakonodaja:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
- Zakon o davčnem postopku
- Pravilnik o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
- Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
- Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih
izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
- Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov
in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za
javna plačila
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Statut Občine Dobje
Doseženi cilji:
- nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini
- nemoteno pobiranje taks in nadomestil.

Glavni program:
0202 Urejanje na področju fiskalne politika
Podprogram:
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni
list RS št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami) izstavlja Uprava RS za javna plačila občini mesečne
obračune za plačilo storitev vodenja računa, internih preknjižb in stroške odlivnih plačilnih nalogov.
Dne 11.6.2014 je stopil v veljavo Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije
obrestuje sredstva javnih subjektov, ki skladno s smernico in sklepom Evropske centralne banke uvaja
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negativno obrestovanje sredstev javnega sektorja pri centralni banki. Občinam se tako od meseca julija
2014 za stanja na EZR občine pri BS obračunavajo obresti po negativni obrestni meri.
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (4,4 %)
Področje Znanosti in tehnološkega razvoja je eno ključnih področij, ki v skladu z mednarodnimi, EU in
nacionalnimi strateškimi dokumenti omogočajo dolgoročno povečanje konkurenčnosti in dodane
vrednosti gospodarstva ter s tem povezanega zagotavljanja predpogojev za povečanje splošnega
družbenega blagostanja. Pri tem je poseben poudarek na odprtosti in kakovosti sistema. V politiki
Znanost in informacijska družba so zajeti najpomembnejši deli financiranja raziskovalne dejavnosti in
vzpostavljanja ter delovanja podpornega okolja za delovanje sistema znanosti, drugimi ukrepi za
pospeševanje razvoja informacijske družbe ter elektronskih komunikacij in zasleduje cilje povečanja
globalne konkurenčnosti, kar se izvaja z ukrepi za spodbujanje inovativnosti ter učinkovitim
posodabljanjem in vlaganjem za raziskave in razvoj v smeri tehnološko naprednih in inovativnih
proizvodov in storitev.
Glavni program:
0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
Podprogram:
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
Proračunska postavka:
05001 Raziskovalne naloge
Razvojna agencija Kozjansko v sodelovanju z Občino Šentjur, Občino Dobje in Študentskim klubom
mladih Šentjur vsako leto objavlja razpis »Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja« za prijavo raziskovalnih
nalog. Namen razpisa je spodbuditi inovativnost in ustvarjalnost mladih ter povečati raziskovalne
dejavnosti na področjih, ki so pomembna za lokalno skupnost, za podjetja in institucije v občinah Šentjur
in Dobje. Predmet razpisa je nagraditev kakovostno napisanih raziskovalnih nalog (raziskovalnih
projektov, seminarskih nalog, diplomskih/magistrskih del, doktoratov) osnovnih šol občin Šentjur in
Dobje, srednješolcev, študentov ter drugih mladih, ki imajo stalno prebivališče v občinah Šentjur in Dobje
ali pa se šolajo v omenjenih občinah. Teme raziskovalnih nalog morajo biti aktualne in vezane na
problematiko domačega okolja. Na razpisu lahko kandidirajo osnovne šole, dijaki, študentje in drugi
mladi (do vključno 29. leta starosti) iz občin Šentjur in Dobje, katerih teme nalog se navezujejo na
lokalno okolje.
Javni razpis za šolsko leto 2019/2020 je bil za osnovnošolske in srednješolske naloge odprt do
26.6.2020, študentje pa so lahko svoja dela oddali do 30. septembra 2020.
Na razpis je bila prijavljena ena srednješolska naloga, ki je obravnavala tematiko občin Šentjur in Dobje,
z naslovom »Kulturni potep po občini Dobje in bližnji okolici (Kalobje, Planina, Jurklošter in Prevorje)«.
Cilj je bil delno dosežen.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA (93 %)
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino
proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih
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skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
Področje lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, zvez občin, združenj
občin ali drugih oblik povezovanja občin.
Zakonodaja:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo
- Statut Občine Dobje
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo
- Kolektivna pogodba za javni sektor
Cilji:
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter
vključevanje zainteresiranih subjektov
- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in skupnega medobčinskega organa
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih
- izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in programske opreme
- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje skupnega medobčinskega organa
Doseženi cilji:
- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je
izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in
pravočasno
- zagotovljeni pogoji za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim,
kot zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest
kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi
- omogočeno je bilo izpolnjevanje funkcionalnih znanj
- programska oprema je bila ustrezno tekoče vzdrževana
- nabavljen pisarniški material, oprema
- izvedena notranja revizija poslovanja
- ureditev kadrovskega področja
V Uradnem listu RS, št. 82/2019, z dne 31.12.2019, je bil objavljen nov Odlok o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Dobje.
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Glavni program:
0603 Dejavnost občinske uprave
Podprogram:
06039001 Administracija občinske uprave
Za stroške plač zaposlenih v občinski upravi je bilo lani porabljenih 88.723 EUR.
Proračunska postavka zajema stroške dela za zaposlene v občinski upravi. Realizacija zajema stroške
bruto plač, regresa, obveznih prispevkov, povračil in nadomestil, premije kolektivnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence in stroške prevoza v državi. V letu 2020 je bil uslužbenki izplačan
dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za meseca marec in april 2020 na
podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo. Sredstva za ta namen so se zagotovila v državnem proračunu in so
evidentirana med prihodki.
Po stanju na dan 31.12.2020 so v občinski upravi zaposlene tri uslužbenke za nedoločen čas.
Uslužbenke občinske uprave so se v letu 2020 udeleževale strokovnih usposabljanj, sodelovale in
komunicirale so z drugimi organi ter institucijami.
Za materialne stroške občinske uprave je bilo v letu 2020 namenjeno 25.637 EUR. Stroški materiala in
storitev nastajajo v povezavi z delovanjem občinske uprave in občine kot celote. Največji materialni
strošek občinske uprave za leto 2020 predstavljajo stroški za tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme (CADIS, VBIT) ter stroški najemnin, zakupnin in licenčnin (Kaliopa, Tax-Fin-Lex, Prims, Verlag
Dashofer, antivirusni program). Materialni stroški občinske uprave so bili primerljivi s stroški leta 2019 in
se niso bistveno spremenili.
Ocenjujemo da so bili cilji doseženi - Uslužbenkam je bilo omogočeno izpolnjevanje funkcionalnih znanj,
zagotovljena so bila sredstva za nabavo strokovne literature, za tekoče vzdrževanje strojne in
programske opreme, nabavo pisarniškega materiala in druge operativne odhodke.
Za plače uslužbencev skupne občinske uprave smo v letu 2020 namenili 6.881 EUR. Na podlagi Odloka
o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče odpade na Občino Dobje 2,24 % nastalih stroškov
medobčinskega inšpektorata in redarstva. Sredstva so bila nakazana občini Vojnik kot občini
ustanoviteljici kjer je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Občine so v letu 2020 v razmerju določenem v odloku pokrivale tudi odhodke plač in drugih izdatkov
zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, odhodke za blago in storitve, stroške najema
mobilne enote z radarjem ter stroške vodenja skupne občinske uprave.
V Uradnem listu RS, št. 68/2019 je bil objavljen nov Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče. Skupna uprava je v
skladu z novim odlokom začela delovati 1. 12. 2019.
Dolgoročni cilji na področju skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva je
izvajanje učinkovitega inšpekcijskega in redarskega nadzora in zagotavljanje preventivnega delovanja z
namenom zagotoviti spoštovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih ter
širše družbene skupnosti. Letni cilji na tem področju se nanašajo na spoštovanje prometnih predpisov,
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posegov na ceste, varovanje okolja, preprečevanje nedovoljenega odlaganja odpadkov, zagotoviti
varnost udeležencev v prometu in povečati vključenost gospodinjstev v odvoz odpadkov.
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. Redarji so v času epidemije nadzirali tudi spoštovanje ukrepov za
zmanjševanje in preprečevanje širjenja okužb COVID-19.
Podprogram:
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Na proračunski postavki so bila v letu 2020 planirana sredstva v višini 1.450 EUR za nakup novega
računalnika. Sredstva v letu 2020 niso bila porabljena.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (99,6 %)
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Zakonodaja:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
Cilji:
- sodelovanje s prostovoljnim gasilskim društvom Dobje, štabom CZ in GZ Šentjur
- izvajanje dopolnilne oziroma preventivne dejavnosti
- zviševanje ravni reševalnih storitev
- zviševanje pripravljenosti na nesreče
- izobraževanje
- nabava predvidene opreme
- informiranost občanov
Doseženi cilji:
- zagotovljena sredstva za delovanje PGD Dobje in GZ Šentjur
- nabavljene zaščitne obleke za potrebe PGD Dobje
- organiziran pregled gasilnikov v gasilskem domu Dobje
- ažurirani načrti zaščite in reševanja za območje občine
- sodelovanje štaba CZ pri obvladovanju epidemije COVID-19
Občina Dobje bo sredstva za nakup zaščitnih oblek glede na veljavne normative zagotavljala tudi v
prihodnjih letih.
Glavni program:
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Podprogram:
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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Za ta podprogram je bilo v letu 2020 planirano 1.400 EUR in realizirano 1.298 EUR. V letu 2020 je bil
plačan račun za udeležbo na tečaju za bolničarje in izpit za 4 udeležence usposabljanja, ki je potekal v
letu 2019. Plačan je bil pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu po 8. točki 18.
člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pavšalni prispevek za posebne
primere zavarovanja v skladu z 20. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Podprogram:
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
PGD Dobje je v letu 2020 za dejavnost prejela 9.149 EUR, 3.851 EUR pa je bilo prerazporejenih na
proračunsko postavko 07005 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme (požarna taksa)-PGD
Dobje. Sredstva v višini 18.851 EUR so bila nakazana PGD Dobje, od tega je 2.186,09 EUR znašala
požarna taksa za leto 2020. Občina Dobje stremi k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti
Prostovoljnega gasilskega društva Dobje za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Ocenjujemo, da so bili letni izvedbeni cilji preprečevanja, pripravljenosti na nesreče, zaščite pred
nevarnostmi, reševanja in pomoči ob nesrečah in sanacije posledic nesreč uspešno doseženi.
Za dejavnost območne GZ Šentjur je bilo v letu 2020 namenjeno 1.628 EUR.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (59,3 %)
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema
predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.
Izvajal se je en podprogram – Prometna varnost v katerega so vključena sredstva za zagotavljanje
aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dobje, kar pomeni predvsem
obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh
udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter
oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.
Zakonodaja:
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobje
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
Cilji:
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem
preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje
s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega
prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov
kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili
vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega
prometa.
Kazalci so: vključitve čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v
prometu s strani udeležencev cestnega prometa.
Doseženi cilji:
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- izvedene aktivnosti ob začetku novega šolskega leta v sodelovanju s prostovoljci, Policijsko
postajo Šentjur in medobčinskim inšpektoratom in redarstvom
- zaradi epidemije COVID -19 nekatere aktivnosti niso bile izvedene, zato je realizacija nižja od
planirane
Glavni program:
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Podprogram:
08029001 Prometna varnost
V letu 2020 sta bili sklicani 2 redni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Realizacija je
znašala 534 EUR oziroma 59,3 % plana. Zaradi epidemije COVID-19 in spremenjenega načina dela v
OŠ Dobje niso bile izvedene vse planirane aktivnosti. Nabavljen je bil komplet za prometno vzgojo in
prometni spomin za potrebe OŠ Dobje.
SPV je v letu 2020 z organizacijo preventivnih aktivnosti ob začetku šolskega leta in med letom dosegel
zastavljene letne cilje.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (93,8 %)
Za to področje proračunske porabe so bila v proračunu za leto 2020 planirana sredstva v višini 16.087
EUR, z veljavnim proračunom so se sredstva zvišala na 17.087 EUR, realizirano pa 16.035 EUR. Večji
del sredstev s tega področja se namenja za izvajanje ukrepov v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje in v skladu z
objavljenim javnim razpisom.
V letu 2015 je Občina Dobje priglasila shemo podpore programom razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Dobje 2015-2020 in sprejela nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Dobje za programsko obdobje 2015-2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
84/2015.
Zakonodaja:
- Uredba komisije (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 17. decembra 2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
- Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči deminimis v kmetijskem sektorju
- Zakon o gozdovih
- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje
- Pravilnik o sofinanciranju delovanja društev na področju kmetijstva v Občini Dobje
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in
ribištva
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- Zakon o zaščiti živali
Cilji:
Ohraniti poseljenost in obdelanost kmetijskih zemljišč v občini, omogočanje razvoja živinorejskih in
poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov in povečati strokovno usposobljenost
podeželskega prebivalstva. Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za izboljšanje oskrbe občanov z
lokalnimi pridelki, zagotoviti lokalno samooskrbo , povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,
živalim in okolju prijazno kmetovanje, izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih
gospodarstev, izboljšanje dostopnosti, organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk
razvoja podeželja
Z objavo in izvedba javnega razpisa želimo zagotoviti dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotoviti
ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti. Z investicijskimi podporami v obliki
državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in trženje
na kmetijskih gospodarstvih,
Doseženi cilji:
Cilj je bil dosežen saj je bil v letu 2020 uspešno izveden javni razpis. Sredstva so bila dodeljena
različnim investitorjem in za različne investicije kar bo omogočilo napredek kmetij.
Glavni program:
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Podprogram:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Sredstva v višini 966 EUR so bila prerazporejena na proračunsko postavko 11004 Varstvo in urejanje
kmetijskih zemljišč. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Dobje za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 84/2015) in objavljenega javnega
razpisa so bila sredstva namenjena posodabljanju kmetijskih gospodarstev dodeljena 4 vlagateljem.
Prejeli smo 3 vloge za ukrep nakup mehanizacije in 1 vlogo za strešno kritino. Realizacija za leto 2020
znaša 8.121 EUR.
Podprogram:
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Na proračunsko postavko 11025 Društva s področja kmetijstva in podeželja so bila prerazporejena
sredstva tekoče proračunske rezerve v višini 1000 EUR. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju delovanja
društev na področju kmetijstva v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 24/17) je bil v letu 2020 objavljen javni
razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva. Realizacijo nakazil sredstev
društvom proračunske postavke 11025 Društva s področja kmetijstva in podeželja prikazuje spodnja
tabela.
v EUR
Društvo
Realizirana sredstva
Čebelarsko društvo Planina
185
Govedorejsko društvo Šentjur
185
Društvo kmetic Mavrica Šentjur
185
SKUPAJ:
555
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Sredstva v višini 1.000 EUR so bila nakazana Lovski družini Handil Dobje za ureditev lovskega doma in
pomožnih objektov.
V skladu s podpisano pogodbo in aneksom o zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje LAS »Od
Pohorja do Bohorja« so bila RA Kozjansko nakazana sredstva v višini 478 EUR.
Podprogram:
11029003 Zemljiške operacije
S prerazporeditvijo so bila na postavko 11004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč prerazporejena
sredstva v višini 966 EUR. Sredstva v višini 3.593 EUR so bila z javnim razpisom za kmetijstvo
dodeljena 2 vlagateljema.
Glavni program:
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Podprogram:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
V letu 2020 Občina Dobje ni objavila javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških
mačk. Je pa občina morala plačati znesek za leto 2019 v višini 537 EUR v korist Uprave RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za stroške prevoza, namestitve in veterinarske oskrbe 2 mačk,
najdenih ob regionalni cesti.
Glavni program:
1104 Gozdarstvo
Podprogram:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest so bila porabljena v višini 1.751 EUR od planiranih
2.230 EUR oziroma 78,5 %. Od tega se je 1.722 EUR sredstev namenilo za vzdrževanje gozdne ceste
št. 094417 Dobje-Medveščak, ki jo izvaja občina v sodelovanju s krajevno pristojno enoto Zavoda za
gozdove in 29 EUR za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Zastavljen cilj je bil realiziran.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (72 %)
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno
prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna
prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
Zakonodaja:
- Zakon cestah
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
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- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji Občinskih cest v Občini Dobje
Cilji:
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.
Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih
cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa
- redno vzdrževanje občinskih cest
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času.
Doseženi cilji:
- izvedeno vzdrževanje občinskega cestnega omrežja v skladu s planom
- nakup prometne signalizacije v skladu s planom
- vzdrževanje cestne razsvetljave v skladu s planom
Glavni program:
1302 Cestni promet in infrastruktura
Z veljavnim proračunom je bilo na program prerazporejeno 2.481 EUR sredstev tekoče proračunske
rezerve. Za ta glavni program smo v letu 2020 porabili skupaj 89.388 EUR, oziroma 93.217 EUR manj
kot v letu 2019.
Podprogram:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Na podprogram so bila prerazporejena sredstva v višini 2.189 EUR sredstev tekoče proračunske rezerve
in 1.699 EUR sredstev s podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa. Za letno vzdrževanje cest
je bilo porabljenih 22.003 EUR in za zimsko vzdrževanje 35.800 EUR (za zimsko sezono 2019/2020).
Podprogram:
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
V letu 2020 je bila izvedena prestavitev trase ceste JP 897101 Dobje - Zgornje Brezje - Ravno – Romih
v vrednosti 19.796 EUR. S prestavitvijo trase ceste se je izboljšala prometna varnost, saj je stara cesta
potekala čez dvorišče kmetije. Plačan pa je bil tudi račun iz leta 2019 za postavitev odbojne ograje na
cesti Škarnice-Vodice in Dežno-Lažiše.
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, saj je prišlo do zamika izvajanja projekta ureditve prehoda za
pešce in pločnika v leto 2021, zato so planirana sredstva v letu 2020 za ta namen ostala neporabljena.
Projekt se izvaja v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo.
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Podprogram:
13029003 Urejanje cestnega prometa
Sredstva v višini 1.407 EUR so bila prerazporejena na podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest. Realizacija je znašala 4.625 EUR.
Plačan je bil račun za izdelavo evidence dejanske rabe sveta kategoriziranih občinskih cest po
metodologiji DRI v višini 1.500 EUR. Skladno z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin
javne cestne in javne železniške infrastrukture in Pravilnikom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč
javne cestne in javne železniške infrastrukture so občine dolžne Direkciji RS za infrastrukturo
posredovati podatke, v obliki elaborata dejanske rabe zemljišč pod javnimi cestami.
V letu 2020 je bil tudi plačan račun za asfaltiranje priključka na cesti Lažiše v višini 3.100 EUR.
Podprogram:
13029004 Cestna razsvetljava
Zamenjane so bile 4 svetilke na JR Dobje in plačani stroški elektrike.
14 GOSPODARSTVO (0,00 %)
To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj
turizma.
Zakonodaja:
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o socialnem podjetništvu
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Cilji:
- obveščanje podjetij o aktivnostih podpornega okolja (organizacija
izobraževanja, predstavitev)
- razvoj turizma
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije

posvetov,

delavnic,

Doseženi cilji:
- obveščanje podjetij o aktivnostih podpornega okolja preko spletne strani občine, Facebooka
Področje proračunske porabe je zajemalo
Glavni program:
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Podprogram:
14039001 Promocija občine
Občina Dobje v letu 2020 ni sofinancirala aktivnosti pri izvedbi projekta Mreža postajališč za avtodome
po Sloveniji.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (44,0 %)
Zakonodaja:
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Dobje
- Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dobje
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Cilji:
- nadgradnja doseženega stanja na področju ravnanja z odpadki z uveljavljanjem novih pristopov k
ravnanju z odpadki, zmanjševanje količine odloženih odpadkov
- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki
- izboljšanje stanja vodnega okolja
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda
Dolgoročna cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov
oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom za
izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih
objektov centra za ravnanje z komunalnimi odpadki.
Doseženi cilji:
- objavljen javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
Glavni program:
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Podprogram:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Realizacija v višini 498 EUR se nanaša na stroške opravnine za sredstva dana v upravljanje in
obveznosti za vlaganja v infrastrukturo na osnovi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture.
Podprogram:
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Za delovanje čistilne naprave v Dobju je bilo v letu 2020 namenjeno 310 EUR in za delovanje čistilnih
naprav v Ravnem 857 EUR. Na podlagi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na
območju Občine Dobje je sredstva v višini 400 EUR prejel 1 vlagatelj.
Višina sofinanciranja je znašala za lastnike stanovanjskih hiš, ki so priključeni na javni vodovod 50%
upravičenih stroškov vendar največ 800 EUR/stanovanjsko hišo/čistilno napravo in za lastnike
stanovanjskih hiš, ki imajo oskrbo z lastnim vodovodom v višini 50% upravičenih stroškov, vendar največ
400 EUR/stanovanjsko hišo/čistilno napravo.
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Cilj je bil delno dosežen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (6,8 %)
To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru, spodbujanje
stanovanjske gradnje in gospodarjenje z zemljišči, ki se izvaja v okviru občinske uprave in glavni
program komunalna dejavnost, ki se izvaja v okviru režijskega obrata.
Zakonodaja:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o pitni vodi
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Dobje
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobje
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Odlok o pokopališkem redu Občine Dobje
- Statut Občine Dobje
Cilji:
Program nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, to je skladen razvoj območja na vseh
področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, prednost izvajanju razvojnih projektov,
enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru,
prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in
delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje. Doseganje stanja v prostoru, ki
omogoča konkurenčnost občine in ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev.
Izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo s posodobitvijo obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem
zmanjševanja vodnih izgub. Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
Doseženi cilji:
- zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo
- oddaja vloge za gospodarsko cono »Zgornje Brezje« na razpis evropske kohezijske politike v okviru
prednostne naložbe Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20142020; Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva
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Glavni program:
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Podprogram:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.
Sredstva na proračunski postavki 16001 Ažuriranje evidenc NUSZ so bila namenjena vzdrževanju in
obdelavi baze za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) z vsakoletnim
posredovanjem podatkov Finančni upravi RS. Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1.006
EUR oz. 91,4 %.
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
Glavni program:
1603 Komunalna dejavnost
Podprogram:
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Na proračunski postavki 16023 Opremljanje IC Dobje je bilo planirano 60.000 EUR. Proračunska
postavka ni bila realizirana. Projekt opremljanja IC Dobje je uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske
razvojne regije – Prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo –
poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020.
Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 so bili podaljšani roki za pripravo
dokumentacije in oddajo vloge na konec leta 2020. Občina Dobje je vlogo oddala konec decembra 2020,
zato se je izvedba projekta prestavila v leti 2021 in 2022.
Zastavljen cilj ni bil dosežen.
Glavni program:
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Podprogram:
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Dobje je bilo v letu 2020 porabljeno 788 EUR.
Naročena je bila obnova in sanacija parketa v dveh stanovanjih PSO na naslovu Dobje 21. Za tekoče
vzdrževanje stanovanj smo v letu 2020 porabili 1.797 EUR.
Glavni program:
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
Podprogram:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
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Iz proračunske postavke 16016 Odmera cest so bile na proračunsko postavko 16018 Ureditev obrtne
cone prerazporejena sredstva v višini 505 EUR. Podpisana je bila menjalna pogodba za zemljišča po
katerih poteka cestna infrastruktura. Občina je po podpisu pogodbe postala lastnik parc. št. 305/1, 305/2,
306/2 in 307/1 vse k.o. Brezje. Na prihodkovni strani so evidentirani prihodki po menjalni pogodbi.
Realizirani stroški na proračunski postavki 16018 Ureditev obrtne cone se nanašajo na plačilo računa iz
leta 2019 za stroške overitev podpisov na pogodbah o ustanovitvi služnostne pravice za komunalno
opremo zemljišča obrtne cone. Naročeni so bili dodatni izvodi projektne dokumentacije za gospodarsko
cono Zg. Brezje.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (92,9 %)
Zakonodaja:
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
Cilji:
Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja
občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško
pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih
stroškov na tem področju.
Doseženi cilji:
- obveznosti so bile izpolnjene pravočasno in v zakonskem okviru
Glavni program:
1707 Drugi programi na področju zdravstva
Odhodki za zdravstveno varstvo znašajo skupaj 9.471 EUR in so realizirani v višini 92,9 % glede na
predviden plan proračuna. V okviru tega programa sta bila realizirana podprograma:
Podprogram:
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Občine so na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.
Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje
pavšalno mesečno, za pretekli mesec, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. V
skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev postopke ureditve obveznega zdravstvenega
zavarovanja za občane od 01.01.2012 vodijo pristojni Centri za socialno delo. Plačnik zavarovanja ostaja
občina.
V letu 2020 je bilo plačano 8.022 EUR prispevkov za zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso
zavarovani iz drugih naslovov. Plačila se nanašajo na obdobja zavarovanja od decembra 2019 do
novembra 2020. Občina Dobje je po stanju na dan 31.12.2020 plačevala prispevek za 20 upravičencev
(po stanju na dan 31.12.2019 je bilo upravičencev 18).
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Podprogram:
17079002 Mrliško ogledna služba
Mrliško ogledno službo je občina dolžna financirati na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju ter na podlagi 137. člena Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško
ogledne službe. Mrliške oglede in obdukcije odredijo zdravniki v primerih, ko je potrebno ugotoviti in
potrditi vzrok smrti, zato na te stroške nimamo prav nobenega vpliva. Stroške pokrivamo za pokojne iz
naše občine. V proračunu smo za leto 2020 porabili 1.449 EUR. Nastali so stroški 5 mrliških ogledov in
stroški obdukcije za 1 pokojnega.
Zagotovljeni so bili pogoji za izvajanje mrliško ogledne službe, ter spremljanje nastopa, vzroka in načina
smrti občanov v skladu z zakonodajo.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (106,2 %)
Za to področje proračunske porabe je Občina Dobje v letu 2020 namenila skupaj 189.341 EUR kar je za
152.293 EUR več kot leta 2019.
Zakonodaja:
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Zakon o športu
- Pravilnik o sofinanciranju programov upokojenskih društev iz proračuna Občine Dobje
- Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Dobje
- Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Dobje
Cilji: Občina si je v okviru tega glavnega programa zastavila naslednje dolgoročne cilje:
-povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju občine
-podpora uveljavljenim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju občine
-zagotavljanje društvenih prostorov in vzdrževanje zgradbe kulturnega doma
-podpiranje kakovostnih in raznolikih programov ter dogodkov, ki so pomembni za splošni kulturni
razvoj občine in njeno promocijo
-financiranje programov upokojenskih društev
-ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter sledenje in
zagotavljanje pogojev za mladinske dejavnosti.
Doseženi cilji:
- zagotovljeni pogoji za izboljšanje kulture branja
- zagotovljena sredstva za nakup knjig za občinsko knjižnico
- zagotovljeni prostorski pogoji za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti in dejavnosti
društva upokojencev
- izvedeni javni razpis za sofinanciranje dejavnosti športnih društev, kulturnih društev in društva
upokojencev
- izvedena obnova Kulturnega doma Dobje.
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Glavni program:
1803 Programi v kulturi
Občina Dobje je v letu 2020 sprejela letni program kulture v Občini Dobje za leto 2020, ki je bil podlaga
za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte.
Podprogram:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Na podlagi sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinama Dobje in Šentjur
se po kriteriju števila prebivalcev financira redna dejavnost in tekoči stroški vzdrževanja osrednje
Knjižnice Šentjur. Stroške izposojevališč financira občina glede na lokacijo izposojevališča. Skupaj je bilo
porabljenih 15.366 EUR kar predstavlja 98,0 % veljavnega proračuna.
Knjižnici Šentjur je bilo v letu 2020 za plače nakazanih 9.231 EUR (za obdobje 1/2020 – 12/2020), 2.724
EUR za materialne stroške delovanja knjižnice (za obdobje 1/2020 – 12/2020) in 2.748 EUR za stroške
podjemnega dela knjižničarke v izposojevališču Dobje (za obdobje 1/2020-12/2020).Na izposojevališče
Dobje odpadejo tudi stroški porabljene električne energije (370 EUR) in stroški ogrevanja (293 EUR).
Knjižnici Šentjur smo za nakup knjig nakazali 1.400 EUR (za obdobje 1/2020 – 12/2020). Knjižnica
Šentjur se vsako leto prijavi na razpis Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva.
Podprogram:
18039003 Ljubiteljska kultura
V letu 2020 je bilo za sofinanciranje programov in delovanja kulturnih društev nakazano 882 EUR.
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na krajevno običajen način.
Realizacijo nakazil sredstev kulturnim društvom proračunske postavke 18007 Programi in delovanje
društev na področju kulture prikazuje spodnja tabela. Na razpis je prispela samo ena prijava.

Društvo
Kulturno društvo Dobje
SKUPAJ:

v EUR
Realizirana sredstva
882
882

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju so bila sredstva v višini 300 EUR dodeljena JSKD Območni
izpostavi Šentjur za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. JSKD Izpostava Šentjur skrbi za
izvedbo kulturnih programov, ki se izvajajo za področje in na področju Občine Dobje.
Podprogram:
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Občina Dobje se je prijavila na razpis za spodbujanje povezljivosti lokalnih skupnosti WiFi4EU. Stroški
namestitve omrežja so bili financirani z nepovratnimi sredstvi, občina pa mora pokrivati stroške
vzdrževanja in upravljanja omrežja in stroške naročnine za storitev internet. V letu 2020 so nastali stroški
v višini 340 EUR. Glede na to, da je bilo WiFi omrežje vzpostavljeno šele v drugi polovici leta 2020, so
stroški realizacije nižji od planiranih (42,5 %).
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Podprogram:
18039005 Drugi programi v kulturi
Realizacija podprograma je presegla veljavni proračun za 10,7 %, predvsem zaradi višjih stroškov
menjave stavbnega pohištva kot je bilo planirano pri pripravi proračuna (za ta namen je bilo v proračunu
planirano 9.162 EUR, realizirani stroški pa so znašali 27.137 EUR). Nekaj višji stroški kot je bilo
planirano so nastali tudi pri energetski sanaciji Kulturnega doma Dobje (izdelava fasade, polaganje
izolacije) za izvedbo del je bilo planirano 82.160 EUR in realizirano 84.333 EUR. Stroški nadzora so
znašali 671 EUR in so bili nižji od planiranih.
Za vzdrževanje kulturnega doma Dobje je bilo v letu 2020 porabljeno 6.337 EUR. Na proračunsko
postavko so bila prerazporejena sredstva tekoče proračunske rezerve v višini 258 EUR. Občina Dobje je
v letu 2020 zagotavljala prostore za izvajanje kulturnih programov in prireditev, vendar je bilo teh
prireditev zaradi epidemije COVID-19 zelo malo.
V proračunu Občine Dobje za leto 2020 je bilo realizirano zadolževanje na podlagi ZFO-1 za projekt
energetske sanacije Kulturnega doma Dobje v višini 28. 375 EUR. Občina je za sofinanciranje projekta
oddala vlogo za sofinanciranje na Eko sklad. Pridobili smo finančno spodbudo v obliki nepovratnih
sredstev v višini 16.866,40 EUR. Sredstva smo prejeli v letu 2021.
V letu 2020 je bila zamenjana streha na Kulturnem domu Dobje, vrednost del je znašala 47.772 EUR,
oziroma 98,1 % plana. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi 23. člena ZFO-1 v višini 47.700 EUR.
Glavni program:
1804 Podpora posebnim skupinam
Podprogram:
18049004 Programi drugih posebnih skupin
V letu 2014 je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov upokojenskih društev iz proračuna Občine
Dobje (Uradni list RS, št. 71/2014) na podlagi katerega je Občina Dobje tudi v letu 2020 objavila javni
razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2020. Na podlagi javnega
razpisa je Društvo upokojencev Dobje prejelo 400 EUR. Občina Dobje je za potrebe društva
upokojencev najela prostore v skupni izmeri 46 m2 na lokaciji Škarnice 1a. Višina najemnine znaša 100
EUR/mesečno. V letu 2020 so bili plačani računi za najemnino v višini 1.200 EUR.
Glavni program:
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Za področje športa in prostočasnih aktivnosti je bilo v letu 2020 planiranih 6.450 EUR, porabljenih pa
3.202 EUR, kar predstavlja 49,7 % realizacijo veljavnega proračuna. Realizacija je bila nižja od
planirane, saj zaradi epidemije COVID-19 ni bilo mogoče izvesti vseh programov in prireditev, zaradi
omejevanja širjenja okužbe je del leta veljala tudi prepoved uporabe športnih objektov. Zaradi epidemije
tudi ni bila izvedena decembrska prireditev z obiskom Božička in obdarovanjem otrok.
Podprogram:
18059001 Programi športa
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Na podlagi v letu 2014 sprejetega Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Dobje (Uradni list RS, št.
66/2014) in sprejetega letnega programa športa v Občini Dobje za leto 2020 je bil objavljen javni razpis
za sofinanciranje programov športa v letu 2020 v Občini Dobje. Za izvajanje športa v vrtcih in šolah je
bilo namenjeno 1.247 EUR, za izvajanje športa v društvih pa 949 EUR. Realizacijo nakazil sredstev
športnim društvom proračunske postavke 18014 Šport v društvih prikazuje spodnja tabela:

Društvo
Dobjansko mladinsko društvo
Športni klub Dobje
SKUPAJ:

v EUR
Realizirana sredstva
447
502
949

Poleg tega je Občina Dobje v letu 2020 sofinancirala športno rekreacijo v obliki dodeljenih števil ur
brezplačne uporabe vadbenega objekta (telovadnica in igrišče OŠ Dobje). Za vzdrževanje in obratovanje
objekta je bilo OŠ Dobje namenjenih 1.000 EUR. Občina Dobje je v letu 2020 zagotavljala prostore za
izvajanje športnih programov in prireditev, vendar je bilo zaradi epidemije COVID-19 okrnjeno izvajanje
športne vadbe.
Podprogram:
18059002 Programi za mladino
Občina Dobje zaradi epidemije COVID-19 ni izvedla programa obdaritve otrok s predstavo v mesecu
decembru. Realizacija v višini 6 EUR se nanaša na plačilo računa iz leta 2019.
19 IZOBRAŽEVANJE (87,2 %)
To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Za to področje je bilo v letu 2020
skupno porabljenih 221.606 EUR.
Zakonodaja:
- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi JZ OŠ Dobje
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
Cilji:
Osnovni cilj občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za
izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja
otrok s posebnimi potrebami in glasbenega šolstva.
Doseženi cilji (povzeto po Letnem poročilu Javnega zavoda Osnovna šola Dobje za leto 2020, februar
2021)
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- število vključenih otrok v vrtec Dobje je ostalo nespremenjeno - 1. septembra 2019 je bilo v Vrtec
Dobje vpisanih 83 otrok, 1. septembra 2020 je bilo v vrtec Dobje vpisanih 83 otrok
- v šolskem letu 2020/2021 se je povečalo število učencev v OŠ Dobje iz 115 učencev na 127
učencev
- kombinirani pouk poteka v 1 razredu, vendar je število kombiniranih ur nizko, saj dodatnega učitelja
financira občina
- zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred imajo zadnja tri leta večje število ur podaljšanega bivanja
- izvajanje obogatitvenih projektov v vrtcu
- učenci OŠ Dobje so se udeleževali velikega števila tekmovanj in dosegli zavidljive rezultate, kar 70
% učencev je doseglo zlato ali srebrno priznanje na državni ravni
- izvajanje različnih projektov v OŠ Dobje
Glavni program:
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Podprogram:
19029001 Vrtci
Za varstvo in vzgojo predšolskih otrok smo namenili 145.299 EUR. Odhodki za ostale vrtce (proračunska
postavka 19001) so znašali 17.192 EUR in so v primerjavi z realizacijo 2019 nižji za 5,8 %. Občina je
plačevala razliko med ceno programa v vrtcih in plačilom staršev za program vrtca za otroke, ki
obiskujejo vrtce izven občine Dobje (Vrtec Šentjur, Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Vrtec Slovenska
Bistrica do julija 2020, Vrtec Zarja do junija 2020). Občina je sofinancirala tudi bolnišnične oddelke Vrtca
Anice Černejeve Celje.
V skladu s sprejetimi interventnimi zakoni so bili straši oproščeni plačila za vrtec za čas ko so bili vrtci
zaradi epidemije COVID-19 zaprti, oprostitev je veljala tudi za čas karantene otroka. Pokritje sredstev iz
naslova izpada plačil staršev za vrtce je uveljavljala občina ustanoviteljica vrtca, ne glede na občino
stalnega prebivališča otroka. Zahtevek je bilo potrebno poslati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport. Občina je bila pri teh poslih samo posrednik oziroma agent.
Na proračunski postavki 19018 Sofinanciranje cene programov – Vrtec Dobje izkazujemo odhodke za
Vrtec Dobje, katerega ustanoviteljica je Občina Dobje. Odhodki v letu 2020 so znašali 105.586 EUR
oziroma 74,9 % veljavnega proračuna. Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev je
bilo porabljeno 104.976 EUR.Na začetku šolskega leta 2020/2021 se je dejavnost vzgoje izvajala v
enem oddelku 1. starostnega obdobja in štirih kombiniranih oddelkih. Občinski svet Občine Dobje je na
svoji 11. redni seji v mesecu decembru 2020 sprejel sklep o podaji soglasja k odprtju dodatnega
jasličnega oddelka za določen čas od 1.1.2021 do 30.6.2021. V vrtec Dobje je bilo ob koncu leta 2020
vključenih 33 otrok iz občine Dobje (konec leta 2019 42 otrok).
Cene programov na dan 31.12.2020:
- dnevni program za otroke na oddelku prvega starostnega obdobja 446,48 EUR
- dnevni program za otroke kombiniranega oddelka 388,82 EUR
- dnevni program za otroke na oddelku drugega starostnega obdobja 316,23 EUR.
Starši so k cenam prispevali delež cene v skladu z odločbami na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev. Postopke izdaje odločbe od 01.01.2012 vodijo pristojni Centri za socialno delo. Skladno
s sprejetim sklepom občinskega sveta je Občina Dobje krila del rezervacije za programe v vrtcih za čas
otrokove odsotnosti – počitniške odjave otrok v mesecu juliju ali avgustu 2020 za otroke s stalnim
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prebivališčem v občini Dobje. Občina Dobje je v primerih odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni, ki so
trajale neprekinjeno najmanj 30 dni in ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila krila tudi 50 %
vrednosti zneska programa določenega staršem z odločbo. Občina Dobje je v letu 2020 krila tudi stroške
popravila stropa in sanacije zidov v višini 610 EUR.
Stroški zamenjave peči v Vrtcu Dobje so znašali 20.647 EUR in so bili bistveno višji kot je bilo planirano
pri pripravi proračuna. Občina bo v letu 2021 za naložbo prejela 4.129 EUR nepovratnih sredstev Eko
sklada. Realizacija je bila višja od planirane saj je bil izbran drugačen tip peletnega kotla kot je bilo
planirano pri pripravi proračuna. Za zniževanje vlage v Vrtcu Dobje je bil nabavljen Ecopulse aparat z
montažo v vrednosti 1.874 EUR.
Glavni program:
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Podprogram:
19039001 Osnovno šolstvo
Občina sofinancira dejavnost osnovne šole na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja, ki razmejuje obveznosti financiranja dejavnosti šole med državo in občino. Za pokrivanje
materialnih stroškov in energentov smo šoli lani zagotovili 12.400 EUR. S temi sredstvi šola pokriva
stroške ogrevanja, električne energije in porabe vode. Na prošnjo OŠ Dobje so bila sredstva v višini
1.500 EUR prerazporejena iz proračunske postavke 19005 Materialni stroški in energenti OŠ Dobje na
postavko 19007 Tekoče vzdrževanje OŠ Dobje, tako da je OŠ Dobje prejela 9.500 EUR sredstev za
tekoče vzdrževanje. Za zavarovanje je bilo OŠ Dobje nakazano 5.425 EUR, 947 EUR so prejeli za
izvajanje kulturnih dejavnosti po javnem razpisu za kulturo, 400 EUR so prejeli za nabavo knjižnega
gradiva, 505 EUR za varstvo vozačev in 570 EUR za porivanje stroškov za tekmovanja. Za plačo
dodatnega učitelja v kombiniranem oddelku je Občina Dobje v letu 2020 namenila 10.435 EUR.
Na področju investicij je bila zamenjana ograja na igrišču pri OŠ Dobje. Projekt smo sofinancirali s
sredstvi 23. člena ZFO-1 in sicer z nepovratnimi sredstvi v višini 12.350 EUR in z povratnimi sredstvi v
višini 1.650 EUR.
Podprogram:
19039002 Glasbeno šolstvo
Glasbeni šoli Šentjur je bilo v letu 2020 nakazano 384 EUR šolnine za učence, ki obiskujejo pouk na
instrumentih. Glasbeno šolo je ob koncu letu 2020 obiskovalo 6 učencev iz naše občine, kar je enako
število kot ob koncu leta 2019. Znesek sofinanciranja je znašal 6 EUR mesečno po učencu.
Glavni program:
1906 Pomoči šolajočim
Podprogram:
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Občina je skladno s predpisi dolžna zagotavljati prevoz za vse učence, ki so od kraja bivanja do matične
šole oddaljeni nad 4 km, za prvošolčke in za vse učence, ki hodijo v šolo po nevarnih poteh. Prevozi so
se v letu 2020 izvajali s šolskim minibusom.
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Realizacija sredstev na tej postavki je znašala 11.602 EUR in je nižja od planirane, saj se je del šolskega
leta izvajal pouk na daljavo.
•
•

OŠ Dobje za refundacijo stroškov goriva in stroškov voznika šolskega minibusa (stroški od
12/2019 do 10/2020)– 9.656 EUR
OŠ Dobje za vzdrževanje, registracijo in zavarovanje šolskega minibusa – 1.947 EUR

Občina je v letu 2020 sofinancirala zimsko šolo v naravi od 6. do 8. razreda za 25 učencev, naravoslovni
teden za 8 učencev in letno šolo v naravi za 8 učencev. Občina je šolo v naravi sofinancirala v višini 60
EUR po učencu.
Za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ Glazija in nazaj v skladu z 82. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 56. členom Zakona o osnovni šoli in Zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je občina staršem otrok krila prevozne stroške v skupni višini
1.845 EUR. Občina Dobje je OŠ Glazija krila materialne stroške, stroške jutranjega varstva in stroške
priprave kosil v višini 1.851 EUR. Osnovno šolo Glazija obiskujeta 2 učenca s prebivališčem v Občini
Dobje.
20 SOCIALNO VARSTVO (90,4 %)
Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe, za
katere je zadolžena z zakonom o socialnem varstvu, zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v
socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti
oproščeni plačil po posebnih merilih, ter pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega
varstva po zakonu o lokalni samoupravi.
Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Dobje namenja sredstva tudi programom, ki
pomagajo reševati socialne stiske.
Zakonodaja:
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Stanovanjski zakon
- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Dobje
- Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
- Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in dopolnilnih socialno varstvenih programov
lokalnega pomena v Občini Dobje
Cilji:
- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje
programov pomoči na domu in domsko oskrbo
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin)
- spodbujanje rojstev otrok
93

- sofinanciranje izvajanja dejavnosti območnega združenja Rdečega križa, Karitasa
Občina je v okviru tega programa sledila zastavljenim ciljem in uresničila vse zastavljene letne cilje za
leto 2020 in sicer s sredstvi, ki so bila za te namene zagotovljena.
Glavni program:
2002 Varstvo otrok in družine
Podprogram:
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Lani smo za pomoč staršem ob rojstvu otrok izplačali 500 EUR. Pomoč je bila izplačana na podlagi
izdanih odločb. Znesek pomoči na posameznega novorojenca znaša skladno s Sklepom o določitvi
višine denarne pomoči za novorojence z območja Občine Dobje (Uradni list RS, št. 37/2007) 100 EUR.
Glavni program:
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Podprogram:
20049002 Socialno varstvo invalidov
Največji delež sredstev, ki smo jih lani namenili za socialno varstvo je bil porabljen za doplačilo v
domovih za starejše ter invalide. Za namen socialnega varstva invalidov je bilo porabljenih 22.764 EUR.
Višino doplačila občine določi Center za socialno delo z izdano odločbo, v skladu z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
V nadaljevanju podajamo pregled plačil po domovih za leto 2020:
Naziv doma
Center za usposabljanje, delo
in varstvo Dobrna
Socialno
varstveni
zavod
Hrastovec
Dom Lukavci

Št. oskrbovancev z dopl. občine
1

Plača občina v EUR
6.548

1

6.058

1
SKUPAJ

10.158
22.764

Podprogram:
20049003 Socialno varstvo starih
Za subvencioniranje oskrbe starejših je bilo v letu 2020 namenjeno 28.408 EUR. Vključevanje
oskrbovancev v domove poteka na osnovi zakonodaje, tako da občina na število vključenih nima vpliva
in zato tudi prihaja do razlike med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi. Višina izdatka je odvisna od
vrste oskrbe in višine deleža, ki ga mora pokriti občina in ki ga z odločbo določi Center za socialno delo
na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Naziv doma
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca

Št. oskrbovancev z dopl. občine
1

Plača občina v EUR
7.421
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Dom starejših Šentjur
Trubarjev dom upokojencev
Dom upokojencev Šmarje
Jelšah
Pegazov dom
Thermana d.d.

pri

1
1
1

5.540
5.297
2.959

1
1
SKUPAJ

6.244
947
28.408

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna organizirati pomoč na domu in jo tudi
sofinancirati. Program Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki omogoča starejšim in bolnim
občanom, da ostanejo v domačem okolju. Izvajalec pomoči na domu je bil v letu 2020 Dom starejših
Šentjur. Po stanju na dan 31.12.2020 so storitev koristili 3 uporabniki, opravljenih je bilo 24 ur. V
Uradnem listu št. 82/2019, z dne 31.12.2019 je bil objavljen Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč
družini na domu v Občini Dobje. Realizacija proračunske postavke je v letu 2020 znašala 9.550 EUR. Od
tega je bilo 4.875 EUR namenjenih sofinanciranju 0,2 deleža zaposlitve vodje PND in pokrivanju
stroškov kilometrine neposredne izvajalke storitve pomoči na domu.
Podprogram:
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Do
subvencije so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za ugotavljanje
upravičenosti do denarne socialne pomoči. Subvencija lahko znaša do 80 % neprofitne najemnine.
Prosilci svojo vlogo za upravičenost do subvencioniranja neprofitnih in tržnih najemnin za stanovanja
oddajo preko enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri Centru za socialno delo, ki izdaja
odločbe o upravičenosti, občina pa izvede realizacijo le-teh z neposrednim nakazilom sredstev lastniku
stanovanja. Občina Dobje je subvencionirala najemnino za 1 upravičenca. Lastnik stanovanj v katerih
prebiva upravičenec do subvencije najemnine je Občina Dobje.
Podprogram:
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Sredstva v višini 2.755 EUR so bila nakazana Območnemu združenju Rdečega križa Šentjur za
naslednje programe: dotacija za delovanje v višini 1.555 EUR, dotacijo za storitve zunanjega
računovodstva 192 EUR, za materialne stroške 192 EUR, za program srečanja in obiski starejših 500
EUR, za program srečanja krvodajalcev 170 EUR, za program postaja RK 100 EUR, za program EU
kampanja 46 EUR. Za stroške daril za starostnike (Karitas) je bilo v letu 2020 namenjeno 104 EUR.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (81,1 %)
To programsko področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz in 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 sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
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Zakonodaja:
- Zakon o javnih financah
Glavni program:
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Podprogram:
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah mora občina v proračunu zagotoviti sredstva za
proračunsko rezervo. V proračunsko rezervo se razporeja del proračunskih prihodkov, vendar največ do
višine 1,5 % prihodkov proračuna. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve od 1.1. do 31.12.2020
je podano v poglavju 1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.
V letu 2020 je bil saniran plaz pod cesto Dobje-Brezje-Ravno, v vrednosti 19.148 EUR.

96

4.1.5 PU 4200 REŽIJSKI OBRAT

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (86,3 %)
Glavni program:
1603 Komunalna dejavnost
Podprogram:
16039001 Oskrba z vodo
Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode iz omrežja vodovoda Dobje izvajajo strokovni delavci
Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano, OE Celje v smislu odvzema vzorcev za
mikrobiološke in fizikalno kemijske analize, skladno z letnim načrtom vzorčenja po sistemu kakovosti
HACCP. Iz odvzetih mikrobioloških vzorcev v letu 2020 je razvidno, da so vsi odvzeti vzorci ustrezali
kriterijem Pravilnika o pitni vodi. Za tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme smo v letu
2020 namenili 24.978 EUR, oziroma 68,4 % plana. Največjih del nastalih odhodkov (12.279 EUR)
predstavljajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod za leto 2020 in
plačilo akontacij vodnih povračil. Ostali odhodki se nanašajo na stroške dobave vode od JKP Šentjur,
stroške porabe elektrike, vzdrževanje programske opreme, stroške popravil vodovoda, stroške
mikrobioloških preiskav vzorcev pitne vode, stroške raztopine Na hipoklorita, zagotavljanja strokovne
odgovornosti ustreznosti pitne vode itd.
Za investicijsko vzdrževanje vodovoda je bilo v letu 2020 namenjenih 4.147 EUR, oziroma 29,6 % plana.
Podprogram:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Za tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme je bilo v letu 2020 namenjeno 3.843 EUR. Stroški
odvoza smeti in sveč so v letu 2020 znašali 2.214 EUR.
Občina Dobje je v letu 2020 pristopila k sanaciji mrliške vežice in ureditvi okolice. Zamenjan je bil del
ograje okoli pokopališča. Realizacija je presegla plan za 30,4 %, saj je bil zamenjan večji del ograje okoli
pokopališča kot je bilo planirano pri pripravi proračuna. Vrednost del je znašala 41.710 EUR.
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RAČUN FINANCIRANJA
V računu 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.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (100 %)
To področje programske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Glavni program:
2201 Servisiranje javnega dolga
Izvaja se en glavni program – servisiranje javnega dolga, ki je vključeval sredstva za odplačilo
obveznosti v skladu z načrtom vračanja povratnih sredstev državnega proračuna, prejetih leta 2016,
2017 in 2018. Plačana sta bila dva obroka v skupni višini 4.250,56 EUR za leto 2016, dva obroka v
skupni višini 4.339,56 EUR za leto 2017 in dva obroka v skupni višini 4.432,78 EUR za leto 2018.
Podprogram:
16039001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
Realizacija je bila skladna s planom.
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje
kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
Občina Dobje v letu 2020 ne izkazuje prometa v Izkazu računa finančnih terjatev in naložb.

99

4.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Področja proračunske porabe so področja, na katerih deluje občina in v katera se glede na delovna področja neposrednih uporabnikov
proračuna razvrščeni izdatki proračuna. Občina deluje na 18 programskih področjih.
Poročilo je pripravljeno za vsakega neposrednega uporabnika občinskega proračuna posebej po posameznih bilancah.
BILANCA ODHODKOV
1000 OBČINSKI SVET
Spodnja tabela prikazuje realizacija proračuna za leti 2019 in 2020 po programih v primerjavi z veljavnim proračunom 2020.
PK

Opis

Realizacija: 2019

Veljavni proračun: 2020

1

2

3

4

01
0101
01019001
01019002

POLITIČNI SISTEM
Politični sistem
Dejavnost občinskega sveta
Izvedba in nadzor volitev in referendumov
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Kadrovska uprava
Vodenje kadrovskih zadev
Druge skupne administrativne službe
Obveščanje domače in tuje javnosti
Izvedba protokolarnih dogodkov
LOKALNA SAMOUPRAVA
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Povezovanje lokalnih skupnosti
PU OBČINSKI SVET SKUPAJ

04
0401
04019001
0403
04039001
04039002
06
0601
06019003

Realizacija:
Indeks 5:3 Indeks 5:4
2020
5
6
7
4.001
74,34
65,05
4.001
74,34
65,05
4.001
75,23
65,05
0
0,00
-

5.381
5.381
5.318
63

6.151
6.151
6.151
0

2.554
436
436
2.118
753
1.365
925

1.487
732
732
755
755
0
3.629

1.416
729
729
687
687
0
2.925

55,44
167,10
167,10
32,44
91,23
0,00
316,27

95,22
99,58
99,58
90,99
90,99
80,59

925
925
8.860

3.629
3.629
11.267

2.925
2.925
8.341

316,27
316,27
94,15

80,59
80,59
74,04
100

01 POLITIČNI SISTEM
Realizacija je bila nižja kot preteklo leto in tudi nižja od plana, zaradi epidemije COVID-19 je bilo izvedenih manj rednih sej kot je bilo
planirano. Nekatere seje so potekale korespondenčno.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Realizacija nižja kot leta 2019. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 je potekal občinski praznik z minimalnim številom
udeležencev, zato tudi niso nastali stroški pogostitve v takšni višini kot pretekla leta.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Sredstva so se namenila tudi za delovanje RA Kozjansko, zato je bila realizacija višja kot leta 2019.
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2000 NADZORNI ODBOR

PK

Opis

Realizacija: 2019

Veljavni proračun: 2020

Realizacija:
2020

1

2

3

4

5

Indeks 5:3 Indeks 5:4
6

7

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

138

1.200

706

512,24

58,85

0203

Fiskalni nadzor

138

1.200

706

512,24

58,85

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

138

1.200

706

512,24

58,85

138

1.200

706

512,24

58,85

PU NADZORNI ODBOR SKUPAJ

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Nominalno gledano odstopanje pri realizaciji v primerjavi z letom 2019 ni veliko 568 EUR. V letu 2020 je nadzorni odbor izvedel 1 zelo
zahteven nadzor.
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3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

PK

Opis

Realizacija: 2019

Veljavni proračun: 2020

Realizacija:
2020

1

2

3

4

5

Indeks 5:3 Indeks 5:4
6

7

01

POLITIČNI SISTEM

42.494

47.108

47.138

110,93

100,06

0101

Politični sistem

42.494

47.108

47.138

110,93

100,06

42.494

47.108

47.138

110,93

100,06

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

1.222

1.920

1.889

154,63

98,40

0403

Druge skupne administrativne službe

1.222

1.920

1.889

154,63

98,40

1.222

1.920

1.889

154,63

98,40

43.716

49.028

49.027

112,15

100,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU ŽUPAN, PODŽUPAN SKUPAJ

01 POLITIČNI SISTEM
Realizacija je bila v letu 2020 nekoliko višja kot leta 2019. V letu 2019 je bilo nabavljeno novo službeno vozilo, v letu 2020 pa se je župan
odločil, da bo funkcijo opravljal poklicno zato so bili stroški proračunskega uporabnika višji.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Realizacija je bila v letu 2020 nekoliko višja, nominalno gledano je razlika v realizaciji majhna 667 EUR.
Poraba sredstev proračunskega uporabnika kot celote je bila skladna s planom (indeks 100).
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4100 OBČINSKA UPRAVA

PK

Opis

Realizacija: 2019

Veljavni proračun: 2020

Realizacija:
2020

1

2

3

4

5

Indeks 5:3 Indeks 5:4
6

7

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

919

1.465

1.455

158,32

99,35

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

919

1.465

1.455

158,32

99,35

919

1.465

1.455

158,32

99,35

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
05

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0

600

27

-

4,45

0502

Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0

600

27

-

4,45

0

600

27

-

4,45

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

117.743

130.310

121.241

102,97

93,04

0603

Dejavnost občinske uprave

117.743

130.310

121.241

102,97

93,04

117.743

128.860

121.241

102,97

94,09

0

1.450

0

-

0,00

06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

27.864

31.050

30.926

110,99

99,60

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

27.864

31.050

30.926

110,99

99,60

278

1.400

1.298

465,98

92,69

27.586

29.650

29.628

107,40

99,93

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

714

900

534

74,83

59,34

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

714

900

534

74,83

59,34
104

08029001 Prometna varnost

714

900

534

74,83

59,34

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

17.416

17.087

16.035

92,07

93,84

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

15.859

14.160

13.747

86,68

97,08

12.200

8.134

8.121

66,57

99,84

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1.033

2.433

2.033

196,83

83,55

11029003 Zemljiške operacije

2.627

3.593

3.593

136,79

100,00

60

697

537

894,67

77,02

60

697

537

894,67

77,02

1.496

2.230

1.751

117,03

78,52

1.496

2.230

1.751

117,03

78,52

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

182.606

124.205

89.388

48,95

71,97

1302

Cestni promet in infrastruktura

182.606

124.205

89.388

48,95

71,97

59.991

57.804

57.803

96,35

100,00

119.145

55.808

23.468

19,70

42,05

13029003 Urejanje cestnega prometa

1.307

4.893

4.625

353,98

94,52

13029004 Cestna razsvetljava

2.163

5.700

3.492

161,49

61,27

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

14

GOSPODARSTVO

891

900

0

0,00

0,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

891

900

0

0,00

0,00

891

900

0

0,00

0,00

14039001 Promocija občine
15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

3.763

4.690

2.066

54,89

44,04

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

3.763

4.690

2.066

54,89

44,04

105

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

728

840

498

68,38

59,30

3.035

3.850

1.567

51,65

40,71

66.188

83.318

5.665

8,56

6,80

1.006

1.100

1.006

100,00

91,44

1.006

1.100

1.006

100,00

91,44

0

60.000

0

-

0,00

0

60.000

0

-

0,00

30.535

5.000

2.586

8,47

51,71

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

30.535

5.000

2.586

8,47

51,71

1606

34.647

17.218

2.074

5,98

12,04

34.647

17.218

2.074

5,98

12,04

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
1603

Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti
1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

8.660

10.200

9.471

109,36

92,85

1707

Drugi programi na področju zdravstva

8.660

10.200

9.471

109,36

92,85

8.027

8.500

8.022

99,95

94,38

634

1.700

1.449

228,61

85,22

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

37.048

178.349

189.341

511,07

106,16

1803

Programi v kulturi

28.641

169.899

184.538

644,32

108,62

16.336

17.081

16.766

102,63

98,16

1.800

1.800

1.182

65,68

65,68

0

800

340

-

42,54

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
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18039005 Drugi programi v kulturi

10.505

150.218

166.250

1.582,63

110,67

2.000

2.000

1.600

80,00

80,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.000

2.000

1.600

80,00

80,00

1805

6.407

6.450

3.202

49,99

49,65

18059001 Programi športa

5.045

5.050

3.196

63,36

63,30

18059002 Programi za mladino

1.362

1.400

6

0,44

0,43

1804

Podpora posebnim skupinam

Šport in prostočasne aktivnosti

19

IZOBRAŽEVANJE

224.789

254.014

221.606

98,58

87,24

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

162.449

174.390

145.299

89,44

83,32

162.449

174.390

145.299

89,44

83,32

43.914

58.564

58.549

133,32

99,97

19039001 Osnovno šolstvo

43.470

58.114

58.165

133,80

100,09

19039002 Glasbeno šolstvo

444

450

384

86,49

85,33

18.425

21.060

17.759

96,38

84,33

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

18.425

21.060

17.759

96,38

84,33

20

SOCIALNO VARSTVO

55.433

71.415

64.532

116,41

90,36

2002

Varstvo otrok in družine

800

1.000

500

62,50

50,00

800

1.000

500

62,50

50,00

54.633

70.415

64.032

117,20

90,94

20049002 Socialno varstvo invalidov

18.021

22.764

22.764

126,32

100,00

20049003 Socialno varstvo starih

31.718

41.236

37.957

119,67

92,05

2.174

3.400

452

20,80

13,30

19029001 Vrtci
1903

1906

Primarno in sekundarno izobraževanje

Pomoči šolajočim

20029001 Drugi programi v pomoč družini
2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2.720

3.015

2.859

105,09

94,82

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

14.500

41.500

33.648

232,06

81,08

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč

14.500

41.500

33.648

232,06

81,08

14.500

41.500

33.648

232,06

81,08

758.533

950.003

785.935

103,61

82,73

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
PU OBČINSKA UPRAVA SKUPAJ

Če primerjamo realizacijo zaključnih računov za leti 2019 in 2020 in veljavnim proračun za leto 2020 lahko opazimo največja odstopanja
med programskimi področji:
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Nominalno gledano gre za majhno odstopanje v višini 536 EUR (vrednost indeksa 158,32) in zajema povečanje stroškov negativnih obresti
za pozitivna stanja na transakcijskih računih.
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
V letu 2019 na tem programskem področju nismo imeli realizacije, v letu 2020 pa je bila realizacija nižja od plana. Razvojna agencija
Kozjansko v sodelovanju z Občino Šentjur, Občino Dobje in Študentskim klubom mladih Šentjur vsako leto objavlja razpis »Mladi za razvoj
Šentjurja in Dobja« za prijavo raziskovalnih nalog. Realizacija je odvisna od števila prijav na razpis.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Realizacija nekoliko nižja od plana (indeks 59,34) in nižja od realizacije leta 2019 (indeks 74,83). V letu 2020 zaradi epidemije COVID-19
niso bile izvedene vse aktivnosti.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. V veljavnem proračunu 2020 je bilo za to programsko področje zagotovljenih
124.205 EUR, porabljenih pa 89.388 EUR, oziroma 93.218 EUR manj kot leta 2019. Največje odstopanje je nastalo pri podprogramu
108

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, saj je bilo izvedenih manj investicij v cestno infrastrukturo. V letu 2020 je
ostal nerealiziran projekt ureditve prehoda za pešce s pločnikom, ki ga občina izvaja v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste..
14 GOSPODARSTVO
V letu 2020 občina ni namenjala sredstev za promocijo občine. Zaradi epidemije COVID-19 ni bilo organiziranih sejmov.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
To področje zajema podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki ter ravnanje z odpadno vodo. Občina je v letu 2020 za to področje
namenila 2.066 EUR, kar je za 1.697 EUR manj kot leta 2019. Realizacija je bila manjša kot je bilo planirano pri pripravi proračuna, zaradi
manjšega števila prijav na razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Za to programsko področje je Občina Dobje v letu 2020 porabila 5.665 EUR, kar je za 60.523 EUR manj kot leta 2019 (indeks 8,56).
Področje zajema programe na področju prostorskega in podeželskega planiranja in administracije, komunalne dejavnosti, spodbujanja
stanovanjske gradnje in upravljanja ter razpolaganja z zemljišči. V letu 2020 je Občina Dobje za ta področja namenila manj sredstev kot je
bilo planirano. Glavni razlog za nizko realizacijo je premaknitev začetka del v obrtni coni Dobje v leto 2021.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Za glavni program Programi v kulturi je Občina Dobje v letu 2020 namenila 184.538 EUR, oziroma 155.897 EUR več kot leta 2019 (indeks
644,32). Realizacija je presegla plan za 8,6 %.V letu 2020 je bilo bistveno več sredstev kot pretekla leta namenjenih podprogramu Drugi
programi v kulturi, saj je občina izvedla energetsko sanacijo Kulturnega doma Dobje (izolacija, izdelava fasade, menjava oken in strehe).
19 IZOBRAŽEVANJE
V primerjavi z letom 2019 je občina v letu 2020 več sredstev namenila za osnovno šolstvo, manj sredstev pa je bilo porabljeno za vrtce.
20 SOCIALNO VARSTVO
Za to programsko področje je Občina Dobje v letu 2020 porabila 64.532 EUR, kar je za 16,4 % več kot leta 2019 in je posledica višjih
stroškov institucionalnega varstva.
109

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
To področje zajema program za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske in 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 predvidene v sprejetem proračunu in
so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva proračunske rezerve v višini 14.500 EUR so bila izločena v proračunski sklad. Izvedena
je bila sanacija plazu pod cesto Dobje-Brezje-Ravno.
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4200 REŽIJSKI OBRAT

PK

Opis

Realizacija: 2019

Veljavni proračun: 2020

Realizacija:
2020

1

2

3

4

5

6

7

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

58.916

86.571

74.679

126,76

86,26

1603

Komunalna dejavnost

58.916

86.571

74.679

126,76

86,26

16039001

Oskrba z vodo

55.198

50.525

29.125

52,77

57,65

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.718

36.046

45.554

1.225,24

126,38

58.916

86.571

74.679

126,76

86,26

PU REŽIJSKI OBRAT SKUPAJ

Indeks 5:3 Indeks 5:4

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Občina Dobje je v primerjavo z letom 2019 manj sredstev namenila oskrbi z vodo in več sredstev za urejanje pokopališča. Izvedena je bila
sanacija mrliške vežice in zamenjan del ograje okoli pokopališča Dobje. Na podprogramu 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost je realizacija presegla plan za 26,4 %.
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RAČUN FINANCIRANJA

4100 OBČINSKA UPRAVA

PK

Opis

Realizacija: 2019

Veljavni proračun: 2020

Realizacija:
2020

1

2

3

4

5

Indeks 5:3 Indeks 5:4
6

7

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

8.590

13.023

13.023

151,60

100,00

2201

Servisiranje javnega dolga

8.590

13.023

13.023

151,60

100,00

8.590

13.023

13.023

151,60

100,00

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
22019001 zadolževanje

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
V letu 2020 se je v primerjavi z letom 2019, v skladu z načrtom vračanja povratnih sredstev državnega proračuna, prejetih leta 2016, 2017
in 2018, zvišala vrednost vračil prejetih povratnih sredstev v državni proračun.
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5. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov od leta 2020 do 2023 je bil sprejet v okviru proračuna za leto 2020. Občina
Dobje je v letu 2020 nadaljevala zastavljeno strategijo, ki jo je udejanjala skozi proračune v preteklih
letih. Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) je v okviru zaključnega računa prikazan do ravni
posameznih projektov in ukrepov, za katere so bile v NRP planirane pravice porab. V izpisu realizacije
NRP za leto 2020 je prikazan veljavni plan po posameznih projektih in realizacija v letu 2020.
Občina Dobje je v letu 2020 največ investicijskih sredstev namenila za projekte na področju 18 – kultura,
šport in nevladne organizacije, 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost in 13 –
promet, prometna infrastruktura in komunikacije.
Realizacija NRP 2020:
4100 – Občinska uprava

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
OB154-20-0001 Nakup opreme v upravi
Sredstva so bila namenjena nabavi računalniške opreme za potrebe občinske uprave. V letu 2020 ni bila
nabavljena nova računalniška oprema.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
OB154-20-0002 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma
Vrednost projekta se je med letom spremenila za 25,7 %. Za področje gasilstva je občina v letu 2020
namenila 18.851 EUR. V investicijskih transferih je vključena tudi požarna taksa – spremenil se je vir
financiranja za 2.186 EUR požarne takse, ki predstavlja transfer iz državnega proračuna. Na
proračunsko postavko so bila prerazporejena sredstva namenjena tekočemu delovanju PGD Dobje v
višini 3.851,05 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
OB154-20-0003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
Vrednost projekta se je med letom zvišala za 36,8 %. Sredstva so bila predmet javnega razpisa za
kmetijstvo. Na projekt so bila prerazporejena lastna sredstva v višini 966 EUR iz NRP OB154-20-0005
Podpore prestrukturiranju in prenove kmetij.
OB154-20-0004 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti
Planirana sredstva namenjena za podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti niso bila porabljena.
OB 154-20-0005 Podpora prestrukturiranju in prenove kmetij
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Planirana sredstva za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje so bila porabljena v višini 8.143
EUR. Iz programa so bila prerazporejena sredstva v višini 966 EUR. Sredstva so bila zagotovljena iz
občinskega proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
OB 154-20-0006 Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP
Sredstva so bila zagotovljena iz občinskega proračuna. Realizacija 19.996 EUR se nanaša na
prestavitev dela trase ceste Dobje-zg. Brezje-Ravno-Romih.
OB 154-20-0009 Pločnik s prehodom za pešce
Sredstva v višini 27.134 EUR niso bila porabljena. Izvedba projekta prestavljena na leto 2021.
OB 154-20-0007 Vzdrževanje javne razsvetljave
Nov projekt. Realizacija v višini 1.296 EUR za zamenjavo 4 svetilk JR Dobje. Sredstva so bila
zagotovljena iz občinskega proračuna.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
OB 154-20-0010 Investicija v RCERO
V letu 2020 so se nadaljevale investicije za varovanje okolja in sicer je Občina Dobje investirala oz.
soinvestirala v Regijski center za ravnanje z odpadki v višini 489 EUR – iz občinskega proračuna.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
OB 154-20-0012 Investicijsko vzdrževanje pokopališča
Vrednost realizacije je presegla plan za 30,3 %. Na pokopališču je bilo zamenjano več ograje kot je bilo
planirano pri pripravi proračuna.
OB 154-20-0014 Ureditev Obrtne cone
Realizacija nižja od planirane. Postavitev transformatorske postaje prestavljena na leto 2021.
OB 154-20-0016 Opremljanje IC Dobje
V letu 2020 na projektu ni bilo realizacije začetek izvajanja projekta prestavljen v leto 2021.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
OB 154-20-0017 Nakup knjig za občinsko knjižnico
Na področju kulture so bila sredstva v višini 1.400 EUR za nakup knjig za občinsko knjižnico nakazana
Knjižnici Šentjur iz lastnih sredstev občinskega proračuna.
OB 154-20-0020 Energetska sanacija KUD
Realizacija je presegla plan za 2,6 % in je znašala 85.126 EUR. Sprememba vira financiranja 16.866
EUR bo Občina Dobje v letu 2021 prejela iz Eko sklada.
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OB 154-20-0024 Menjava strešne kritine na kulturnem domu Dobje
Realizacija je znašala 47.772 EUR, od tega smo iz naslova nepovratnih sredstev 23. člena ZFO-1 prejeli
47.700 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE
OB 154- 20-0021 Obnova igrišča
Realizacija je presegla plan za 19,9 % in je znašala 17.983 EUR. Občina je morala za izvedbo projekta
zagotoviti več lastnih sredstev. Za projekt smo prejeli 12.350 EUR nepovratnih sredstev 23. člena ZFO1.
Realizacija Načrta razvojnih programov je v neposredni povezavi z realizacijo posebnega dela
proračuna, z realizacijo odhodkov na posamezni proračunski postavki. Realizacija posameznih projektov
je predstavljena v obrazložitvah posebnega dela proračuna pri posameznih proračunskih uporabnikih.
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NRP

VIR

Opis

Sprejeti proračun: 2020

Veljavni proračun: 2020

Realizacija: 2020

1

2

3

4

5

6

OB154-20-0001
PV00
OB154-20-0002
PV00
PV01
OB154-20-0003
PV00
OB154-20-0004
PV00
OB154-20-0005
PV00
OB154-20-0006
PV00
OB154-20-0007
PV00
OB154-20-0009
PV00
OB154-20-0010
PV00
OB154-20-0012
PV00
OB154-20-0014
PV00
OB154-20-0015
PV00

Nakup opreme v upravi
Lastna sredstva
Investicijsko vzdrževanje gasilskega
doma
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna
Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
Lastna sredstva
Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti
Lastna sredstva
Podpore prestrukturiranju in prenove
kmetij
Lastna sredstva
Investicije in investicijsko vzdrževanje LC
in JP
Lastna sredstva
Vzdrževanje javne razsvetljave
Lastna sredstva
Pločnik s prehodom za pešce
Lastna sredstva
Investicija v RCERO
Lastna sredstva
Investicijsko vzdrževanje pokopališča
Lastna sredstva
Ureditev obrtne cone
Lastna sredstva
Opremljanje IC Dobje
Lastna sredstva

1.450
1.450

1.450
1.450

0
0

15.000
15.000
0
2.627
2.627
400
400

18.851
18.851
0
3.593
3.593
400
400

18.851
16.665
2.186
3.593
3.593
0
0

9.100
9.100

8.134
8.134

8.121
8.121

25.000
25.000
0
0
27.134
27.134
0
0
32.000
32.000
37.000
37.000
60.000
60.000

25.000
25.000
0
0
27.134
27.134
0
0
32.000
32.000
37.000
37.000
60.000
60.000

19.996
19.996
1.296
1.296
0
0
489
489
41.710
41.710
686
686
0
0
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OB154-20-0017
PV00
OB154-20-0020
PV00
PV01
OB154-20-0021
PV00
PV01
OB154-20-0022
PV00
OB154-20-0023
PV00
PV01
OB154-20-0024
PV00
PV01

Nakup knjig za občinsko knjižnico
Lastna sredstva
Energetska sanacija KUD
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna
Obnova Igrišča
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna
Menjava stavbnega pohištva
Lastna sredstva
Investicija v vrtec Dobje
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna
Menjava strešne kritine na kulturnem
domu Dobje
Lastna sredstva
Transfer iz državnega proračuna

1.400
1.400
82.960
82.960
0
15.000
1.000
14.000
0
0
0
0
0

1.400
1.400
82.960
82.960
0
15.000
1.000
14.000
0
0
0
0
0

1.400
1.400
85.126
68.259
16.866
17.983
5.633
12.350
27.137
27.137
22.520
18.391
4.129

48.678
978
47.700

48.678
978
47.700

47.772
72
47.700
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6. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (ZA PRORAČUN)
6.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Občina Dobje je imela dne 31.12.2020 na računu stanje denarnih sredstev v višini 192.934,08
EUR. Stanje sredstev na zakladniškem podračunu EZR Občine Dobje je na dan 31.12.2020
znašalo 0,00 EUR.
6.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih
prejemnikov sredstev
Dolgoročne finančne naložbe Občine Dobje:
• ustanovitveni delež RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
• umetniško delo – slika Dobja

500,00 EUR
250,00 EUR

Dolgoročne finančne naložbe Občine Dobje smo leta 2019 znižali v višini 2.033,03 EUR za
ustanovitveni delež RRA Regionalne razvojne agencije Celje d.o.o. na podlagi sklepa o začetku
stečajnega postopka nad pravno osebo.

6.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Občina Dobje ima po stanju 31.12.2020:
Dolgoročna sredstva in sredstva, dana v upravljanje
• Neopredmetena sredstva
2.194 EUR
• Nepremičnine
3.888.174 EUR
• Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
64.847 EUR
• Dolgoročne finančne naložbe
750 EUR
• Dolgoročne terjatve iz poslovanja
276 EUR
• Sredstva dana v upravljanje
835.785 EUR
Skupaj

4.792.026 EUR

Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev danih v upravljanje se je v letu 2020 v primerjavi s
predhodnim letom povečala za 116.433 EUR.
Neopredmetena sredstva Vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2020 povečala za
189 EUR in je posledica povečanja vrednosti računalniške programske opreme.
Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev po stanju 31.12.2020 znaša 2.194
EUR in je nižja kot leta 2019.
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Nepremičnine so razdeljene na:
•
•

•

Zemljišča v evidenci na dan 31.12.2020 so zemljišča v vrednosti 323.213 EUR. Skupna
vrednost zemljišč se je v letu 2020 povečala za 485 EUR. V letu 2020 je bila izvedena
zamenjava zemljišč po katerih poteka cestna infrastruktura.
Zgradbe nabavna vrednost zgradb se je v letu 2020 povečala za 254.181 EUR. Največje
povečanje predstavljajo sanacija Kulturnega doma Dobje, sanacija pokopališča,
zamenjava peči v vrtcu Dobje, prestavitev dela trase ceste Dobje – Zg. Brezje – Ravno.
Vrednost zgradb, ki jih ima v najemu Simbio d.o.o. se je v letu 2020 povečala za 45 EUR.
Amortizacija za leto 2020 je znašala 122.021 EUR.
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so nedokončana vlaganja, ki se po dokončanju
aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Vrednost investicij v teku v
podjetju Simbio d.o.o. se je povečala za 60 EUR. Vrednost nepremičnin v gradnji ali
izdelavi po stanju na dan 31.12.2020 znaša 125.366 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva neodpisana vrednost opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2020 znaša 64.847 EUR.
Nabavna vrednost opreme Občine Dobje se je v letu 2020 povečala za 11.726 EUR. Največje
povečanje vrednosti predstavlja omrežje za vzpostavitev WiFi povezave. V lanskem letu je bil
nabavljen nov računalnik, Ecopusle sistem za zmanjševanje vlage v vrtcu in mobitel. Povečala
pa se je tudi vrednost opreme, ki jo ima v najemu podjetje Simbio d.o.o. za 315 EUR.
V skladu z elaboratom inventurne komisije, ki ga je potrdil župan občine, je bila odpisana
oprema:

-

prenosni računalnik Dell – sedanja vrednost na dan 31.12.2020 0,00 EUR

-

dve leseni klopi in koša za smeti projekt z objektivom na lov – sedanja vrednost 31.12.2020
– 0,00 EUR

Zaradi prodaje starega službenega vozila v mesecu januarju 2020 je bilo iz registra osnovnih
sredstev izločeno tudi službeno vozilo Suzuki Grand Vitara.
Na kontih drobnega inventarja se izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od leta dni.
Na dan 31.12.2020 je neodpisana vrednost drobnega inventarja znašala 0 EUR. V letu 2020 je
bil nabavljen drobni inventar v vrednosti 419 EUR. Drobni inventar je bil odpisan v celoti ob
nabavi oziroma aktiviranju.
Občina Dobje na dan 31.12.2020 izkazuje drugo opredmeteno sredstvo - spominsko obeležje ob
25. obletnici samostojne Slovenije in dogodkov v osamosvojitveni vojni v vrednosti 3.859 EUR.
Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 276 EUR predstavljajo sredstva rezervnega sklada,
ki so se zbirala na računu podjetja Atrij d.o.o. Občina Dobje je terjatve do dolžnika Atrij d.o.o.
prijavila v stečajni postopek.
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6.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo
večjih prejemnikov teh sredstev
Vrednost sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2020 znaša 835.785 EUR.
Uporabnik
JZ OŠ Dobje
Knjižnica Šentjur
JZ Regijsko študijsko središče
Skupaj

Vrednost po stanju
Vrednost po stanju
31.12.2019
31.12.2020
859.279
835.671
0
0
3
114
859.282
835.785

Indeks
97,25
97,27

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje se je pri uporabniku JZ OŠ Dobje znižala zaradi
obračunane amortizacije.

6.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Kratkoročne terjatve do kupcev so v primerjavi z lanskim letom zvišale za 14 % in znašajo
53.884 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 d.o.o. in naslova neodvedenih najemnin. Leta 2018 je bil nad
pravno osebo Atrij d.o.o. začet stečajni postopek.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 36.863 EUR
zajemajo:
- terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pokrivanje izpada plačil staršev
za del meseca oktobra in za meseca november in december 2020, ko je Vrtec Dobje
zagotavljal samo nujno varstvo otrok zaradi 2. vala epidemije Covid-19
- terjatve do Ministrstva za finance za izplačilo dodatkov po 123. členu ZIUOPDVE od 19.
oktobra do decembra 2020
- terjatve do Ministrstva za finance za izdan zahtevek za vnos obrazcev v AJDO
- terjatve do JZ OŠ Dobje za izdane račune za porabo vode
Kratkoročne terjatve iz financiranja so obračunane zamudne obresti prijavljene v stečajni
postopek nad pravno osebo Atrij d.o.o. in neplačane zamudne obresti po izdanih opominih.
Druge kratkoročne terjatve so na osnovi računov in zahtevkov izkazane obveznosti za
nabavljeno blago ali opravljene storitve do 31.12.2020 ki zaradi predpisanih plačilnih rokov niso
bile poravnane do 31.12.2020, obveznosti do zaposlenih, obveznosti iz naslova opravljenega
dela po pogodbi o delu ter obveznosti za nadomestilo funkcionarju in sejnine v skupni višini
9.359 EUR.
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6.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Vrednost neplačanih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev je na dan
31.12.2020 znašala 175.268 EUR
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve
Obveznosti do zaposlenih
Obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do financerjev
Neplačani prihodki
Skupaj

Vrednost po stanju 31.12.2020
11.193
33.463
6.357
48.505
17.653
58.097
175.268

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 11.193 EUR predstavljajo obveznosti za plače,
prispevke iz plač in druge izdatke zaposlenim za mesec december 2020 in obveznosti za
izplačilo dodatka po 39. čl. Kolektivne pogodbe za javni sektor. Obveznosti so se v primerjavi z
lanskim letom zvišale.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 33.463 EUR so se v primerjavi z lanskim
letom zvišale. Obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane v letu 2021.
Občina Dobje na dan 31.12.2020 ni imela neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti do
dobaviteljev.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo po stanju na dan 31.12.2020 6.357
EUR. Del obveznosti predstavljajo obveznosti za nerazporejena plačila države v višini 2.086
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
nadomestilo funkcionarju za december, obveznost za prispevke na plače, 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 31.12.2020 izkazovala
obveznosti v višini 48.505 EUR, kar je bistveno več kot predhodno leto.
Leto 2020 je zaznamovano z epidemijo Covid-19. Sredstva za ukrepe po interventnih zakonih so
se zagotavljala v proračunu države. Občina Dobje je izdajala zahtevke na ministrstva tako zase
kot tudi za svojega posrednega proračunskega uporabnika (JZ OŠ Dobje). Občina je v razmerju
do posrednih uporabnikov proračuna občine le agent, zato je zahtevek v delu, ki se ne nanaša
neposredno na občino prikazan le na kontih stanja 14 (terjatev do ministrstva) / 24 (obveznosti
do proračunskega uporabnika JZ OŠ Dobje).
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Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 17.653 EUR predstavljajo del dolgoročnih
finančnih obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov iz državnega proračuna, ki zapadejo v
plačilo v letu 2021.
Neplačani prihodki Na kontih skupine 28 se izkazujejo neplačani prihodki v višini 58.097 EUR.

6.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Občina Dobje v letu 2020 ni imela sklenjenih navedenih najemnih pogodb in blagovnih kreditov.
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7. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOBJE

SREDSTEV

SISTEMA

ENOTNEGA

Uvod
Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah se izvrševanje občinskega proračuna opravlja preko
računov, ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju EZR). EZR občine
je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.
EZR občine vodi Banka Slovenije, v okviru posameznega enotnega zakladniškega računa pa so pri
Upravi RS za javna plačila odprti podračuni EZR za vse neposredne in posredne uporabnike občinskega
proračuna. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški
podračun občine. Občina Dobje ima za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
odprt poseben podračun št. SI56 01354-7777000029.
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR) izvršuje
upravljavec EZR tako, da sklepa depozite v obliki nočnih depozitov, depozitov na odpoklic in vezanih
depozitov pri Banki Slovenije ter poslovnih bankah in hranilnicah s sedežem v Republiki Sloveniji.
Do vzpostavitve upravljanja sredstev sistema EZR občine lahko upravljavec sredstev sistema
EZR občine uporablja zakladniški podračun le za transakcije, povezane z nočnim nalaganjem pri
poslovnih bankah, za obrestovanje denarnih sredstev na podračunih in za nakazilo proračunu
pripadajočega dela presežka upravljanja.
Župan lahko predlaga ministru, pristojnemu za finance, da se sistem EZR občine ukine in se ta vključi v
sistem EZR države.
Banka Slovenije obresti obračunava mesečno in če je skupni znesek obračunanih obresti pozitiven,
Banka Slovenije izvede pripis obresti na dan obračuna, če pa je skupni znesek obračunanih obresti
negativen, Banka Slovenije izvede obremenitev EZR občine, UJP pa obremenitev podračuna proračuna
občine.
Banka Slovenije EZR Občine Dobje v letu 2020 ni pripisala nobenih pozitivnih obresti za stanje na EZR,
zneski negativnih obresti pa so bremenili proračun Občine Dobje.
Razkritja računovodskih pravil
Na podlagi Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
(Uradni list RS, št. 86/2016 in 76/2017) in v skladu s 68. členom Pravilnika o poslovanju sistema
enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/2020 in 82/2020), je
občina kot upravljavec denarnih sredstev sistema EZR dolžna voditi ločene poslovne knjige. Občina
računovodsko poročilo predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in ga
vključi v prilogo zaključnega računa proračuna ter premoženjsko bilanco. Pri tem upošteva pravila za
neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance.
Podatki v bilanci stanja so izkazani v zneskih kot so bili knjiženi v letu 2020 v EUR brez centov. Prihodki
in odhodki se v skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu priznavajo v skladu z računovodskim
načelom denarnega toka (plačane realizacije).
123

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO
in nočnih depozitov.
Občina Dobje nima sklenjene pogodbe o nočnem deponiranju sredstev z nobeno poslovno banko zato
se prosta denarna sredstva konec dneva ne deponirajo v poslovno banko, temveč se denarna sredstva
oziroma stanja na enotnem zakladniškem računu občine dnevno obrestujejo po obrestni meri, ki jo določi
Banka Slovenije.

Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako
stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:
Denarna sredstva
=
v knjigi EZRO

Stanje računa EZRO
=
pri Banki Slovenije

Stanje ZP

+

 stanj podračunov
PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 1.
Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2020 (v EUR)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)

Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine

192.934,08

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine (OŠ Dobje)

108.443,99

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)

301.378,07

4. Zakladniški podračun občine
5. EZRO (5. = 3. + 4.)

0,00
301.378,07

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: po stanju 31.12.2020 je na EZR
Občine Dobje evidentiranih 301.378,07 EUR obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Obveznosti sestavljajo kratkoročne obveznosti za stanja na podračunih proračunskih uporabnikov EZR
Občine Dobje.
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 2.
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Tabela 2: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
Znesek
7102
Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
0,00
4035
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim
v sistem EZR)
0,00
4029
Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
0,00
4050
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema
EZR preteklega leta
0,00
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema
EZRO – presežek odhodkov
0,00

Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah
predstavlja Tabela 3.
Tabela 3: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,
Vrsta računa
Stanje na dan
Stanje na dan
31. 12. 2020
31. 12. 2019
(1)
(2)
Podračuni PU
301.378,07
164.486,44
ZP
0,00
0,00
EZRO
301.378,07
164.486,44

ZP in računu EZRO (v EUR)
Sprememba
stanja
denarnih sredstev
(3 = 1 – 2)
136.891,63
0,00
136.891,63

Presežek upravljanja
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka
upravljanja za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 prikazuje Tabela 4.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 (v EUR)
Leto
Presežek upravljanja
2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00
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