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1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 

 

1.1 Dokument o sprejemu zaključnega računa občine  
 
Zaključni račun občine sprejme občinski svet na svoji seji. V dokumentu, ki ga sprejme 
občinski svet, se navede besedilo o sprejetju zaključnega računa proračuna in višina 
realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna po vseh treh delih proračuna. Navede se tudi realizacija načrta razvojnih 
programov, ki je sestavni del proračuna.  
 
Predlog besedila o sprejemu zaključnega računa proračuna s splošnim in posebnim delom 
proračuna ter načrtom razvojnih programov je naslednji: 
 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. 
US), 15. in 67. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je občinski svet na ___redni seji, 
dne _________ sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE DOBJE ZA LETO 2021 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021 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 2021.  
 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov 
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.  
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Proračun občine Dobje je bil realiziran v naslednjih zneskih: 
 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

  v EUR  
                        Konto K2/K3          Realizacija 2021  

1 2  
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78) 1.447.877,74  
  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 988.106,70  
70 DAVČNI PRIHODKI 911.240,62  
700 Davki na dohodek in dobiček 797.731,00  
703 Davki na premoženje 42.167,49  
704 Domači davki na blago in storitve 71.342,13  
706 Drugi davki in prispevki 0,00  
71 NEDAVČNI PRIHODKI 76.866,08  

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
16.279,46 

 
711 Takse in pristojbine 1.371,10  
712 Globe in druge denarne kazni 1.245,60  
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.129,42  
714 Drugi nedavčni prihodki 17.840,50  
72 KAPITALSKI PRIHODKI 44,00  

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
44,00 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 459.727,04  

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
257.227,04 

 

741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 

202.500,00 

 
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1.436.153,96  
40 TEKOČI ODHODKI 325.206,35  
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 108.055,86  
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 17.056,48  
402 Izdatki za blago in storitve 185.594,01  
409 Rezerve 14.500,00  
41 TEKOČI TRANSFERI 353.251,79  
410 Subvencije 12.732,46  
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 227.187,37  

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
18.845,50 

 
413 Drugi tekoči domači transferi 94.486,46  
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 739.916,06  
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 739.916,06  
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.779,76  

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

16.379,72  
   

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.400,04  
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III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I. - II.) 11.723,78  

  

 

 

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

  v EUR  
                        Konto K2/K3          Realizacija 2021  

1 2  
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev  

(750+751+752) 

0,00 
 

750 Prejeta vračila danih posojil  0,00 
 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 
 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 
 

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev  
(440+441+442+443) 

0,00 
 

440 Dana posojila  0,00 
 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0,00 
 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

0,00 
 

VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe  kapitalskih 
deležev (IV. - V.) 

0,00 
 

       
C RAČUN FINANCIRANJA   

  v EUR  
                        Konto K2/K3          Realizacija 2021  

1 2  
VII.  Zadolževanje  (500) 0,00 

 

500 Domače zadolževanje 0,00 
 

VIII.  Odplačila dolga (550) 17.653,46 
 

550 Odplačila domačega dolga 17.653,46 
 

IX. Sprememba stanja sredstev na računih  (I.+IV.+VII.- II.-V.-
VIII.) 

-5.929,68 
 

X. Neto zadolževanje  (VII. - VIII.) -17.653,46 
 

XI Neto financiranje (VI.+X.-IX.) -11.723,78 
 

XII.  Stanje sredstev na računih 31.12.2021 185.455,33 
 

  (del 9009 - Splošni sklad za drugo)   
 

    

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021 se objavi v Uradnem listu RS. Splošni in posebni 
del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo 
na spletnih straneh Občine Dobje. 

Številka: 410-0001/2022 
Dobje pri Planini,  

Župan Občine Dobje 
   Franc Leskovšek 
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1. 2 Bilance zaključnega računa proračuna občine 
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 

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 2021 – rebalans proračuna Občine Dobje za leto 2021 

2. veljavni proračun 2021 

3. realizacija zaključni račun 2021 

4. indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta  

5. indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta 

 

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2021 je bil sprejet na 13. redni seji Občinskega sveta 

Občine Dobje dne 24.3.2021 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2021. Financiranje funkcij 

in nalog Občine Dobje se je na podlagi določb ZJF, do sprejema proračuna za leto 2021 

začasno nadaljevalo na podlagi proračuna za leto 2020 in sklepov o začasnem financiranju: 

 

• Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2021 

(Uradni list RS, št. 194/2020). 

 

Občinski svet Občine Dobje je na 15. redni seji sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Dobje za leto 2021. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 199/2021. Zadnji sprejeti 

proračun Občine Dobje za leto 2021 predstavlja rebalans proračuna. 
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 

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 f inančnih 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 proračunske porabe/glavnem programu/podprogramu/proračunski 

postavki/kontu v naslednjih stolpcih: 

 

1. sprejeti proračun 2021 

2. veljavni proračun 2021 

3. realizacija zaključni račun 2021 

4. indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta  

5. indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024 
 

 
NRP VIR Opis Začetek-konec NRP Izhodiščna 

vrednost 
Sprejeti 

proračun: 
2021/2 

Veljavni 
proračun: 

2021/2 

Realizacija: 
2021 

Indeks 
8:6 

Indeks 
8:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OB154-20-0001   Nakup opreme v upravi 01.01.2020 - 
31.12.2023 

6.000,00 8.201,00 8.201,00 8.200,42 99,99 99,99 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  8.201,00 8.201,00 8.200,42 99,99 99,99 

OB154-20-0002   Investicijsko vzdrževanje 
gasilskega doma 

01.01.2020 - 
31.12.2023 

15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  16.000,00 16.000,00 13.409,06 83,81 83,81 

  PV01 Transfer iz državnega proračuna 
 

  0,00 0,00 2.590,94 - - 

OB154-20-0003   Varstvo in urejanje kmetijskih 
zemljišč 

01.01.2020 - 
31.12.2023 

7.881,00 2.500,00 2.500,00 1.732,50 69,30 69,30 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  2.500,00 2.500,00 1.732,50 69,30 69,30 

OB154-20-0004   Podpora razvoju dopolnilnih 
dejavnosti 

01.01.2020 - 
31.12.2023 

400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

OB154-20-0005   Podpore prestrukturiranju in 
prenove kmetij 

01.01.2020 - 
31.12.2023 

9.100,00 11.000,00 11.000,00 10.999,96 100,00 100,00 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  11.000,00 11.000,00 10.999,96 100,00 100,00 

OB154-20-0006   Investicije in investicijsko 
vzdrževanje LC in JP 

01.01.2020 - 
31.12.2023 

75.000,00 30.258,00 30.258,00 27.939,29 92,34 92,34 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  30.258,00 30.258,00 27.939,29 92,34 92,34 

OB154-20-0009   Pločnik s prehodom za pešce 01.01.2020 - 
31.12.2022 

27.134,00 26.500,00 26.500,00 25.585,87 96,55 96,55 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  26.500,00 26.500,00 25.585,87 96,55 96,55 

OB154-20-0014   Ureditev obrtne cone 01.01.2020 - 
31.12.2023 

57.000,00 58.495,00 58.495,00 57.827,09 98,86 98,86 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  58.495,00 58.495,00 57.827,09 98,86 98,86 

OB154-20-0015   Opremljanje IC Dobje 01.01.2020 - 
31.12.2022 

573.287,40 573.187,36 573.187,36 476.884,42 83,20 83,20 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  303.187,36 303.187,36 206.884,43 68,24 68,24 

  PV01 Transfer iz državnega proračuna 
 

  270.000,00 270.000,00 269.999,99 100,00 100,00 
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NRP VIR Opis Začetek-konec NRP Izhodiščna 
vrednost 

Sprejeti 
proračun: 

2021/2 

Veljavni 
proračun: 

2021/2 

Realizacija: 
2021 

Indeks 
8:6 

Indeks 
8:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OB154-20-0017   Nakup knjig za občinsko knjižnico 01.01.2020 - 
31.12.2025 

3.150,00 1.401,00 1.401,00 1.400,04 99,93 99,93 

  PV00 Lastna sredstva 
 

  1.401,00 1.401,00 1.400,04 99,93 99,93 

OB154-21-0001   Igrišče na mivki pri OŠ Dobje 01.01.2021 - 
31.12.2021 

56.022,00 72.082,00 72.082,00 71.838,04 99,66 99,66 

  PV00 Lastna sredstva     49.165,00 49.165,00 48.921,38 99,50 99,50 

  PV01 Transfer iz državnega proračuna     22.917,00 22.917,00 22.916,66 100,00 100,00 
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2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

 

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

2.1.1 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 2021. 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 2021 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 2021 

• že začrtanih razvojnih poti in programov 

• naših finančnih možnosti 

 

Povprečnina ki pripada občinam v skladu s 7. odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin je bila z 
Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 za proračunsko leto 2021 
določena v višini 628,20 EUR.  
 
Izračuni primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2021 so temeljili na razpoložljivih 
podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površini občin ter 
dohodnini. Razpoložljiva dohodnina, ki je pripadala občinam na podlagi 3. odstavka 6. člena ZFO-1 za leto 
2021 je zadostovala za pokritje vseh pripadajočih sredstev, zato za leto 2021 izplačila občinam iz naslova 
finančne izravnave iz državnega proračuna niso bila potrebna. 
  
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) se je spremenil Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da so se je na državo prenesla obveznost plačila 
opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Zakon o finančni 
razbremenitvi občin je spremenil tudi zavezanca za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ iz občin na Republiko Slovenijo oz. 
Ministrstvo za zdravje, na Republiko Slovenijo pa je z mesecem januarjem 2021 prešlo tudi financiranje 
pravic družinskega pomočnika.  
 

Leto 2021 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 
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upravičencem, so nakazila sredstev s strani države, v skladu z 47. členom Pravilnika o enotnem kontnem 

načrtu, nižale prej evidentirane odhodke. 

 
2.1.2 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 2021 je bilo za Občino Dobje investicijsko gledano v primerjavi s preteklim letom 2020 uspešnejše. 

Občina je večino investicij izvajala iz lastnih sredstev projekt opremljanja IC Dobje pa je delno financirala 

Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.  

 

Zaradi epidemije COVID-19 in zvišanja cen je bila poraba sredstev na nekaterih postavkah višja od 

planirane pri nekaterih investicijah pa se je začetek izvajanja zamaknil v leto 2022. Občina je sredstva za 

ukrepe po interventni zakonodaji prejela iz državnega proračuna.  

 

Prihodki so bili realizirani v planirani višini (100,6 %). Zaradi neizvedbe vseh projektov in spremenjenih 

okoliščin poslovanja zaradi epidemije COVID-19  so odhodki dosegli 89,0 % plana. Realizacija pri tekočih 

odhodkih je 91,3 % zadnjega sprejetega proračuna, ki je v našem primeru rebalans proračuna, realizacija 

tekočih transferov je 93,0 %, realizacija investicijskih odhodkov 86,1 % in realizacija investicijskih 

transferov 99,1 %.  

 

Zaradi nižjih odhodkov proračuna kot je bilo planirano pri pripravi proračuna in rebalansa proračuna občine 

izkazuje Občina Dobje za leto 2021 presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.723,78 EUR. 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 

proračuna. Občinski svet Občine Dobje je v mesecu decembru 2021 sprejel rebalans proračuna Občine 

Dobje za leto 2021. Prerazporejanje proračunskih sredstev je natančneje urejeno v 6. členu Odloka o 

rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2021. 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. 

 

Realizacija prihodkov proračuna za leto 2021 

Na osnovi izhodišč države in ocenjenih prihodkov občine je bilo v letu 2021 načrtovanih 1.439.803 EUR 

prihodkov. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov proračuna za leto 2021 je dosegla 1.447.878 EUR 

oziroma 100,6 % rebalansa 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. 
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V spodnjih tabelah so prikazani prihodki za leto 2021, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 

2020 in z veljavnim proračunom za leto 2021. 

 

 

Vrsta prihodkov Realizacija 

2021 

Delež v % Realizacija 

2020 

Delež v % Indeks 

70 - davčni prihodki 911.241 62,94 861.071 86,61 105,8 

71 - nedavčni prihodki 76.866 5,31 59.717 6,01 128,7 

72 - kapitalski prihodki 44 0 3.272 0,33 1,3 

73 - prejete donacije 0 0 0 0 0 

74 - transferni prihodki 459.727 31,75 70.083 7,05 656,0 

78- prejeta sredstva iz 

Evropske Unije 
0 0 0 0 0 

SKUPAJ PRIHODKI 1.447.878 100,00 994.143 100,00 145,6 

 

 

Iz gornje tabele je razvidno, da je višina realiziranih prihodkov v letu 2021 bistveno višja od realiziranih 

prihodkov v letu 2020 za 453.735 EUR. V spremenjeni strukturi prihodkov je v letu 2021 manj kapitalskih 

prihodkov, veliko več pa je transfernih prihodkov, ki so odvisni od projektov, ki se v posameznem letu 

izvajajo.  

 

Vrsta prihodkov Realizacija 

2021 

Delež v % Veljavni 

proračun 

2021 

Delež v % Indeks 

70 - davčni prihodki 911.241 62,94 903.839 62,78 100,8 

71 - nedavčni prihodki 76.866 5,31 76.476 5,31 100,5 

72 - kapitalski prihodki 44 0 0 0 - 

73 - prejete donacije 0 0 0 0 0 

74 - transferni prihodki 459.727 31,75 459.488 31,91 100,1 

Davčni prihodki; 63%Nedavčni prihodki; 5%

Kapitalski prihodki; 0%

Transferni prihodki; 
32%

Struktura realiziranih prihodkov proračuna Občine 
Dobje po ekonomski klasifikaciji za leto 2021

Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki
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78 - prejeta sredstva iz 

Evropske Unije 
0 0 0 0 0 

SKUPAJ PRIHODKI 1.447.878 100,00 1.439.803 100,00 100,6 

 

Realizacija po skupinah prihodkov je bila skoraj skladna z višino sprejetega rebalansa proračuna Občine 

Dobje za leto 2021.  

 

Davčni prihodki 

Davčni prihodki so bili planirani v višini 903.839 EUR, realizirani pa v višini 911.241 EUR oz. 100,8 %.  

 

Realizacija davčnih prihodkov izražena v EUR je sledeča: 

 

Vrsta davčnega prihodka Realizacija 2021 Veljavni proračun 

2021 

Indeks 

Davki na dohodek in dobiček 797.731  797.731 100,0 

Davki na premoženje 42.168 33.876 124,5 

Domači davki na blago in storitve 71.342 71.900 99,2 

Drugi davki in prispevki 0 332 0 

SKUPAJ 911.241 903.839 100,8 

 

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 100 % oz. 797.731 EUR.  

 

Med davke na premoženje se uvrščajo davki na nepremičnine od katerih so za občinski proračun 

najpomembnejši prihodki iz naslova NUSZ v višini 19.794 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 2021 zbrala 42.167 EUR, kar predstavlja 124,5 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Bistveno več kot 

je bilo planirano je bilo pobranih Davkov na dediščine in darila, saj je bilo planirano 135 EUR in realizirano 

6.751 EUR.  

 

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.  

 
Občina Dobje je imela na dan 31.12.2021 evidentirano negativno stanje na podkontu 706099 – 

Nerazporejeni davki in prispevki v višini 987,84 EUR.  V poslovnih knjigah občine smo opravili preknjižbo 

in v isti višini znižali višino prihodkov na kontu 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki. Preknjižba je bila 
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potrebna zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev za katere je nadzornik Finančna uprava 

RS. Negativno stanje na podkontu pomeni, da je Finančna uprava iz podkonta prerazporedila več plačil 

kot jih je v tem obdobju na kontu prejela. 

 

 

Nedavčni prihodki 

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov. Občina je v letu 2021 realizirala 76.866 

EUR nedavčnih prihodkov, oziroma 100,5 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova. 

 

Realizacija nedavčnih prihodkov izražena v EUR: 

 

Vrsta nedavčnega prihodka Realizacija 

2021 

Veljavni 

proračun 2021 

Indeks 

Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 

16.279 15.357 106,0 

Takse in pristojbine 1.371 1.500 91,4 

Globe in druge denarne kazni 1.246 1.246 100,0 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.129 40.000 100,3 

Drugi nedavčni prihodki 17.841 18.373 97,1 

SKUPAJ 76.866 76.476 100,5 

 

V letu 2021 je bilo načrtovanih 15.353 EUR prihodkov od premoženja, realiziranih pa 16.279 EUR oziroma 

106 %, predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova najemnin za stanovanja, kot je bilo planirano pri 

pripravi rebalansa. 

 

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so letu 2021 so bili realizirani v višini 91,4 %. Prihodki iz 

naslova glob Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 

Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče so bili realizirani v višini 1.246 EUR. Prihodki od prodaje blaga in 

storitev v letu 2021 so bili realizirani v višini 40.129 EUR oziroma 100,3  %.   

 

Z drugimi nedavčnimi prihodki smo v letu 2021 načrtovali 18.373 EUR prihodkov, realizirali pa 18.829 

EUR. Mednje sodijo:  

 

• prihodki od komunalnih prispevkov (9.387 EUR) 

• priključitve javni vodovod (5.008 EUR) 

• plačilo dediča v zapuščinskem postopku za plačane oskrbnine (4.253 EUR) 

• plačilo iz Rezerve RS (80 EUR) 

• sofinanciranje mesečne vozovnice (71 EUR) 

• namenski prihodki Občine Vojnik (30 EUR) 
 

Občina Dobje je imela na dan 31.12.2021 evidentirano negativno stanje na podkontu 706099 – 

Nerazporejeni davki in prispevki v višini 987,84 EUR.  V poslovnih knjigah občine smo opravili preknjižbo 

in v isti višini znižali višino prihodkov na kontu 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki. 

 

Kapitalski prihodki  

Kapitalski prihodki so bili v letu 2021 realizirani v višini 44 EUR. Predstavljajo prihodke po menjalni pogodbi 
za zemljišče parc.št. 940/3 k.o. 1151-Brezje. Na odhodkovni strani so evidentirani odhodki po menjalni 
pogodbi. 
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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 2021 je bilo 

s sprejetim rebalansom načrtovanih 459.488 EUR transfernih prihodkov. Realizacija teh prihodkov znaša 

459.727 EUR, kar predstavlja 100,1 % realizacijo načrtovanih transfernih prihodkov. 

 

Transferni prihodek Realizacija po ZR 2021 (v EUR) 

Sredstva MOP za sanacijo plazu v Večjem 

Brdu 

44.397 

Sredstva MIZŠ za sofinanciranje izgradnje 

igrišča na mivki pri OŠ Dobje 

22.917 

Požarna taksa 2.590 

Sofinanciranje skupnih občinskih uprav – 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

2.336 

Sredstva za COVID dodatke 6.178 

Vzdrževanje gozdnih cest 409 

Sredstva iz državnega proračuna za 

uravnoteženje razvitosti občin 

89.904 

Sredstva Eko sklada za sanacijo KD Dobje 20.996 

Sofinanciranje operacije »Opremljanje IC 

Dobje« iz sredstev proračuna EU iz 

strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 + 

slovenska udeležba 

270.000 

Skupaj 459.727 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi 

poletnih neurij s poplavami v letu 2019, s katerim je zagotovila sredstva za sanacijo plazu v Večjem Brdu 

v višini 44.397,10 EUR. 

 

Občina Dobje je prejela sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz javnega razpisa za 

sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2021. Predmet sofinanciranja je bila izvedba 

investicijskega projekta ureditve igrišča za odbojko na mivki pri OŠ Dobje. Ministrstvo je sofinanciralo 

upravičene stroške investicije v višini 22.916,66 EUR. 

 

Prihodki požarne takse so bili nakazani Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobje v okviru postavke 07005 

Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme. V letu 2021 je bilo realizirano 2.590 EUR požarne 

takse. 

 

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 2020 v višini 2.336 EUR. 

 

Sredstva za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah iz 11. točke prvega odstavka 39. člena 

Kolektivne pogodbe za javni sektor so se na podlagi 123. člena ZIUOPDVE delodajalcem v javnem 

sektorju 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 
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proračuna. Izplačila dodatkov pa so bila evidentirana med stroški plač in sicer na podkontu 400002 – 

dodatki za delo v posebnih pogojih.  

 

Na podlagi 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, 

št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je županom in direktorjem občinskih uprav, v času razglašene 

epidemije COVID-19 pripadal dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 eurov mesečno. 

Sredstva za financiranje dodatka so se zagotovila v proračunu Republike Slovenije. Izplačila dodatkov so 

bila evidentirana med stroški plač in sicer na podkontu 400002 – dodatki za delo v posebnih pogojih, 

prejeta sredstva iz državnega proračuna pa na kontu 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna. 

 

Iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest je občina prejela 409 EUR, ki jih je namenila za 

vzdrževanje gozdnih cest. 

 

V letu 2021 se občinam, na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, mesečno nakazujejo sredstva 

za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe. Sredstva se izkazujejo na podkontu 740019 

– Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Občina Dobje je v letu 2021 

iz tega naslova prejela 89.904 EUR. 

 

Občina Dobje je v letu 2021 prejela sredstva Eko sklada v skupni višini 20.996 EUR, od tega 16.866 EUR 
za energetsko sanacijo Kulturnega doma Dobje in 4.129 EUR za zamenjavo peči v vrtcu Dobje. Investiciji 
sta se izvajali v letu 2020. 
 
Operacijo Opremljanje IC Dobje delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko 

rast«, prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v 

gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, 

specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 

na podlagi odločitve o sofinanciranju operacije in izstavljenih zahtevkov, Občini Dobje v letu 2021 nakazalo 

269.999,99 EUR. 

 
 

Realizacija odhodkov proračuna za leto 2021 

 

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 rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2021 znašala 

1.613.534 EUR in je bila realizirana v višini 1.436.154 EUR.  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3726
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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V spodnjih tabelah so prikazani odhodki za leto 2021, njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 

2020 in z veljavnim proračunom za leto 2021. 

 

Vrsta odhodkov Realizacija 

2021 

Delež v % Realizacija 

2020 

Delež v % Indeks 

40 – tekoči odhodki 325.206 22,64 303.058 32,99 107,4 

41 – tekoči transferi 353.252 24,60 319.172 34,74 110,7 

42 – investicijski 

odhodki 
739.916 51,52 275.719 30,01 268,4 

43 – investicijski 

transferi 
17.780 1,24 20.740 2,26 85,7 

SKUPAJ ODHODKI 1.436.154 100,00 918.689 100,00 156,3 

 

Iz gornje tabele je razvidno, da se je realizacija odhodkov v proračunskem letu 2021 v primerjavi z letom 

2020 zvišala za 56,3 % oziroma za 517.465 EUR. V primerjavi z letom 2020 so se znižali investicijski 

transferi. Ostale vrste odhodkov so se v primerjavi s predhodnim letom 2020 zvišale, med njimi so se 

najbolj zvišali investicijski odhodki.  

 

 

Vrsta odhodkov Realizacija 

2021 

Delež v % Veljavni 

proračun 

2021 

Delež v % Indeks 

40 – tekoči odhodki 325.206 22,64 356.060 22,07 91,3 

41 – tekoči transferi 353.252 24,60 380.062 23,55 92,9 

42 – investicijski 

odhodki 
739.916 51,52 859.460 53,27 86,1 

43 – investicijski 

transferi 
17.780 1,24 17.951 1,11 99,0 

SKUPAJ ODHODKI 1.436.154 100,00 1.613.533 100,00 89,0 

 

Tekoči odhodki
23%

Tekoči transferi
24%

Investicijski odhodki
51%

Investicijski transferi
2%

Graf: Struktura realiziranih odhodkov proračuna Občine 
Dobje po ekonomski klasifikaciji za leto 2021

Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi
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Najmanjša realizacija v primerjavi s planom je bila pri investicijskih odhodkih (86,1). Najbolj pa so se višini 

plana približali investicijski transferi (99,0 %). 

 

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 

rebalansom planirani v višini 356.260 EUR, realizirani pa v višini 325.206 EUR oz. 91,3 % sprejetega 

rebalansa proračuna. 

 

Z veljavnim proračunom so se tekoči odhodki znižali za 200 EUR na 356.060 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 110.930 EUR in realizirana v višini 

108.056 EUR oziroma 97,4 %.  

 

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 18.407 EUR in realizirana v višini 17.056 EUR oziroma 92,7 % 

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 podžupana občine Dobje za leto 2021, 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 

118.452 EUR. 

 

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. V letu 2021 je bila 

v celoti porabljena proračunska rezerva za leto 2021 in tudi neporabljena proračunska rezerva za leto 

2020 v višini 7.411 EUR ki je bila evidentirana na rezervnem skladu.  

 

Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v višini 5.000 EUR in ni bila prerazporejena na druge 

konte. 
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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.  

 

Z veljavnim proračunom so se tekoči transferi zvišali za 200 EUR na 380.062 EUR.  

 

V letu 2021 je bilo realizirano 353.252 EUR tekočih transferov oz. 93 % veljavnega proračuna.  

 

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 2021 realizirana izplačila 

subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v višini 12.732 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 rebalansom proračunom planirana v višini 241.745 EUR, z veljavnim 

proračunom zvišana na 241.945 EUR in realizirana v višini 227.187 EUR, oz. 93,9 % veljavnega plana. 

 

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 (100.558 EUR) in za doplačila institucionalnega varstva (51.541 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 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili s sprejetim rebalansom proračuna planirani v višini 

22.688 EUR. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2021 realizirani v višini 

18.846 EUR, oz. 83,1 % 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 rebalansom proračuna planirani v višini 

101.529 EUR. Realiziranih je bilo 93,1 % veljavnega proračuna. Največji del drugih tekočih domačih 

transferov predstavljajo transferi javnim zavodom, ki so bili realizirani v skupni višini 65.553 EUR.  
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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 planirani v višini 859.460 EUR in realizirani 

v skupni višini 739.916 EUR, oziroma 86,1 % veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2020 so se najbolj 

zvišali odhodki za novogradnje – zaradi investicije v opremljanje IC 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 planirani v višini 17.951 EUR, v zaključnem računu 

proračuna za leto 2021 pa realizirani v višini 17.780 EUR oz. 99,1 % 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 16.380 EUR oz. 99,0 % 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. 

 

 

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. 

 

 

Občina Dobje ima evidentiran presežek po fiskalnem pravilu na dan 1.1.2021 v višini 26.776,29 EUR. 

 

Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu za leto 2021 

V letu 2021 je Občina Dobje realizirala 1.447.878 EUR prihodkov, kar predstavlja 100,6 % realizacijo plana 

ter 1.436.154 EUR odhodkov oziroma 89,0 % plana tako, da znaša presežek prihodkov nad odhodki 

11.724 EUR. 

 

Opis Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Prihodki po denarnem toku 947.815 827.462 933.526 1.004.519 917.412 994.143 

Odhodki po denarnem toku 956.481 897.235 957.327 1.107.205 870.163 918.689 

Presežek odhodkov nad prihodki 8.666 69.773 23.801 102.686   

Presežek prihodkov nad odhodki     47.249 75.454 
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Zap.št. Konti skupine Besedilo Znesek 

1. R7 (konti skupine 
70, 71, 72, 73, 74, 
78) 

Prihodki po DT 1.447.878 

2. R4 (konti skupine 
40, 41, 42, 43,45 ) 

Odhodki po DT 1.436.154 

3. 3=1-2 Presežek prihodkov po DT 11.724  

4. 75 Prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev 

0 

5. 44 Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 

0 

6. 6=4-5 Razlika med prejetimi in danimi sredstvi 
iz finančnih naložb 

0 

7.  50 Zadolževanje 0 

8. 55 Odplačilo dolga 17.653 

9. 9 = 7-8 Neto zadolževanje ali odplačilo dolga -17.653 

10. 10=3+6+9 Presežek po denarnem toku -5.929 

11. 20,21,22,23,del 
24,26 

Kratkoročne obveznosti na dan 
31.12.2021 

103.204 

12. 97 Dolgoročne poslovne obveznosti 0 

13. Del 9009 Neporabljene donacije in namenska 
sredstva 

0 

14. 14=10-11-12-13 Presežek po fiskalnem pravilu -109.133 

 

Izračunali smo negativen znesek presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu za leto 2021. 

 

Na dan 1.1.2021 je imela Občina Dobje za leto 2020 evidentiran presežek po ZFisP v višini 26.776,29 

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 

proračunskem letu porabi toliko, kolikor ima v proračunu (računu financiranja) predvidenih odplačil glavnic 

dolga.  

 

Občina Dobje je v letu 2021 odplačala za 17.653,46 EUR dolga. Zato se vrednost evidentiranega presežka 

po ZFisP zmanjša za 17.653,46 EUR in znaša po stanju na dan 31.12.2021 9.122,83 EUR. Občina Dobje 

namerava v letu 2022 odplačati za 20.989,58 EUR dolga. 

 

2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. 
členom ZJF 

 

40. člen ZJF določa: »Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali 

spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko vlada na 

predlog ministrstva, pristojnega za finance, oziroma župan na predlog za finance pristojne službe v 

občinski upravi največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov (v nadaljnjem besedilu: začasno 

zadržanje izvrševanja). Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko vlada oziroma župan: 

  

- ustavi prevzemanje obveznosti; 

- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in 

- ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti. 
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Med proračunskim letom 2021 ni bilo potrebe po sprejetju ukrepov za uravnoteženje proračuna v skladu 

s 40. členom ZJF. 

 

Je pa tudi leto 2021 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. 

 

2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone 
in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih 
uporabnikov med letom v skladu s 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«. 

 

Po sprejemu proračuna za leto 2021, 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. 

 
2.1.5 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 2021 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 Znesek v EUR 

1.  geološko-geomehansko poročilo za sanacijo 

plazu pod objektom Večje Brdo 17 

3.538,00 

2. geološko-geomehansko poročilo za sanacijo 

plazu Loke - Jesenik 

5.136,20 

3. projektantski in geomehanski nadzor sanacije 

plazu v Večjem Brdu 

1.769,00 
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4. sanacija plazu pod objektom Večje Brdo 17 – 

lastna sredstva 

11.468,07 

  Skupaj 21.911,27 

 

Stanje sredstev proračunske rezerve je razvidno iz spodnje tabele: 

 

Zap.št.   Poraba proračunske  

rezerve v EUR 

Stanje proračunske 

rezerve v EUR 

1. stanje rezerv na dan 1.1.2021  7.411,27 

2.  izločeno v rezerve v letu 2021  14.500,00 

3. poraba sredstev rezerve v letu 

2021 

21.911,27  

4.  stanje rezerv na dan 31.12.2021  0,00 

 

 
2.1.6 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. 

 

Po zadnjem sprejetem proračunu, ki je bil v mesecu decembru 2021 sprejet rebalans proračuna Občine 

Dobje za leto 2021, je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 5.000 EUR. Splošna 

proračunska rezervacija je ostala v celoti neporabljena. 
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2.2.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih 
programov in podprogramov 

 

 
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 
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BILANCA ODHODKOV 

 

PU 1000 OBČINSKI SVET 
 

 

Področje proračunske porabe PPP: 01 Politični sistem 

Opis PPP 

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. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Potrebna sredstva so bila ocenjena.  

 

Glavni program: 0101 Politični sistem 

Opis GPR 

Obsega sredstva za delovanje institucij političnega sistema (občinskega sveta, župana in podžupana), 

zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, zagotavljanje 

sredstev za delovanje političnih strank. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

S sredstvi se zagotovi nemoteno delovanje občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja 

ter župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine. Pomembno je tudi aktivno sodelovanje 

članov občinskega sveta pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Delovanje občinskega sveta je potekalo nemoteno.  

 

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

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. 

  

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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 
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-  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 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

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.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dosežen je bil dolgoročni cilj občinskim funkcionarjem omogočiti nemoteno izvajanje nalog v skladu z 

veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov in stabilnost političnega sistema 

v občini ter zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih 

teles.  

 

Letni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Menimo da je bil glavni cilj zagotavljanje kvalitetne podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta in 

njegovih delovnih teles v letu 2021 dosežen. Občinski svet in njegova delovna telesa so delovala 

učinkovito ter izvedla predvideno število sej in sprejela planirane akte (obravnavan in sprejet občinski 

proračun in zaključni račun občine, sprejeti so bili občinski akti, ki so bili potrebni za delovanje lokalne 

skupnosti in občinskih organov). 

 

V letu 2021 so bile sklicane naslednje seje: 

 

občinski svet: 

4 redne seje 

1 dopisna seja 

1 izredna seja 

 

komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

1 redna seja 

1 dopisna seja 

 

odbor za negospodarske dejavnosti: 

1 redna seja 

  

odbor za gospodarske dejavnosti: 

1 redna seja 

 

odbor za kmetijstvo ter okolje in prostor 

3 redne seje 
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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 

 

 

Področje proračunske porabe PPP: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

Opis PPP 

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh 

oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje 

pristojnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in 

kadrovske pogoje. Zajeta je tudi organizacija in izvedba občinskega praznika Občine Dobje. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Potrebna sredstva so bila ocenjena.  

 

Glavni program: 0401 Kadrovska uprava 

Opis GPR 

Vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine z nagrajevanjem posameznikov in organizacij, ki prispevajo k 

prepoznavnosti občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

V letu 2021 niso bila podeljena priznanja Občine Dobje.  

 

Podprogram: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

Opis podprograma 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavi javni poziv za podajo predlogov za 

prejemnike občinskih priznanj.  V letu 2021 niso bila podeljena priznanja Občine Dobje.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Ustava RS 

-  Zakon o lokalni samoupravi 

-  Statut Občine Dobje 

-  Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje 
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-  Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobje (Uradni list RS, št. 64/00) 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotovitev druženja občanov in ostalih udeležencev na proslavah in prireditvah, sodelovanje občanov, 

društev, članov občinskega sveta, predstavnikov sosednjih občin in podelitev priznanj za posebne 

dosežke. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi slabih epidemioloških razmer ni bila izvedena proslava ob prazniku občine. 

 

Letni cilji podprograma  

Izvedba javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj in njihova podelitev na proslavi ob občinskem 

prazniku Občine Dobje.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izvedene proslave ob prazniku Občine Dobje. Objavljen ni bil razpis za 

podelitev občinskih priznanj. Izveden je bil sprejem najuspešnejših devetošolcev JZ OŠ Dobje pri županu 

občine s pogostitvijo in podelitvijo nagrad.  

 

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe 

Opis GPR 

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov 

razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov. Zagotavljanje javnosti 

dela z objavo občinskih predpisov in drugih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije. Vzdrževanje 

spletnega portala Občine Dobje. Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij 

preko ustaljenih poti komuniciranja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zagotovljena je bila javnost dela. 

 

Podprogram: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 

Zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu župana, občinskega sveta in 

njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica oz. 

soustanoviteljica je Občina Dobje, objava občinskih predpisov v Uradnem listu, izdelave oz. vzdrževanje 

spletnih strani občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Ustava RS 

-  Zakon o lokalni samoupravi 

-  Statut Občine Dobje 

-  Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

- zagotovljena javnost dela z objavo občinskih predpisov in drugih aktov v Uradnem listu Republike 

Slovenije 
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-  celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti 

komuniciranja (lokalni časopisi, spletna stran občine, Facebook, radio…) 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zagotovljena javnost dela in obveščanje javnosti. 

 

Letni cilji podprograma  

Realizacija se nanaša na stroške objav občinskih predpisov v Uradnem listu RS, skladno s Statutom 

Občine Dobje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Cilj je bil dosežen – v Uradnem listu RS je bilo v letu 2021 objavljenih 10 objav iz pristojnosti Občine Dobje.  

 

Področje proračunske porabe PPP: 06 Lokalna samouprava 

Opis PPP 

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. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020 

 

Glavni program: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 

ravni 

Opis GPR 

Se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, 

regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni 

interesi občin. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Dolgoročna cilja sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter 

zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni 

porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Sodelovanje občine z agencijami je potekalo nemoteno. 

 

Podprogram: 0601903 Povezovanje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Zajema obveznosti lokalne skupnosti do javnih zavodov, agencij katerih ustanoviteljica oziroma 

soustanoviteljica je. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi 

-  Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah 

-  Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti  za programsko obdobje 2021-2027 
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Dolgoročni cilji podprograma: 

Vodenje, koordiniranje ter usklajevanje regionalnih projektov s strani Razvojne agencije Kozjansko in 

Razvojne agencije Savinjske regije.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Sodelovanje je potekalo po planu. 

 

Letni cilji podprograma  

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 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

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 Savinjsko-

Šaleška 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 v letu 2021 ni 

financirala nalog delovanja RA Kozjansko in splošnih razvojnih nalog javnega pomena na subregionalnem 

in regionalnem nivoju, ki jih opravlja RA Kozjansko. 

 

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 2021 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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PU 2000 NADZORNI ODBOR 
 

Področje proračunske porabe PPP: 02 Ekonomska in fiskalna administracija 

Opis PPP 

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. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Planirana sredstva so bila ocenjena. 

 

Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor 

Opis GPR 

Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v 

občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ, ki šteje tri člane. V 

okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine 

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. 

Dolgoročni cilji GPR 

Z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotovitvi zakonito in gospodarno ravnanje z 

javnimi sredstvi. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 

Dejavnost nadzornega odbora: sejnine, materialni stroški. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi 

-  Zakon o javnih financah 

-  Zakon o javnih naročilih 

-  Zakon o financiranju občin 

-  Letni odlok o proračunu občine 

-  Zakon o izvrševanju proračunov RS 

-  Statut Občine Dobje 

-  Poslovnik Nadzornega odbora 

-  Občinski odloki in pravilniki 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

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. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 

Letni cilji podprograma  

Postavka zajema izplačilo sejnin za Nadzorni odbor Občine Dobje.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Nadzorni odbor se je v letu 2021 sestal na eni seji. 
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PU 3000 ŽUPAN, PODŽUPAN 
 

Področje proračunske porabe PPP: 01 Politični sistem 

Opis PPP 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Glavni program: 0101 Politični sistem 

 

Opis GPR 

Dolgoročni cilji GPR 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

 

Podprogram: 01019033 Dejavnost župana in podžupanov 

Opis podprograma 

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. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Ustava Republike Slovenije 

-  Zakon o javnih financah 

-  Zakon o lokalni samoupravi 

-  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

-  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 

-  Občinski pravni akti 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilji je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter 

sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje 

in predstavljanje lokalne skupnosti.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Doseženi cilji: 

-  izvedena večina planiranih investicij 

-  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 
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-  udeležba na  različnih delovnih sestankih, predavanjih, seminarjih in tako pridobivanje informacij, 

znanj in izmenjava izkušenj 

 

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. 

 

Med materialnimi stroški za funkcionarje največji delež stroškov predstavljajo odhodk i povezani z 

registracijo in zavarovanjem službenega vozila ter stroški goriva za službeno vozilo. 

 

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.  

 

Področje proračunske porabe PPP: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

Opis PPP 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe 

 

Opis GPR 

Dolgoročni cilji GPR 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

 

Podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in prireditev, ki so v občinskem interesu 

(pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in 

sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami), stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi 

-  Statut Občine Dobje 

-  Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in 

neprofitnih organizacij 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi slabih epidemioloških razmer je bilo izvedenih manj prireditev. 

 

Letni cilji podprograma  

Zagotovitev druženja občanov in ostalih udeležencev na proslavah in prireditvah, sodelovanje občanov, 

društev. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Za ta namen je bilo za sofinanciranje raznih prireditev (programov) planirano 2.000 EUR, porabljenih pa 

1.881 EUR. V letu 2021 je Občina Dobje sredstva namenila za naslednje namene in programe: 

• objava prispevka o Občini Dobje v Kroniki – 30 let samostojnosti naše države 427 EUR 

• objava v Gospodarskem Celjanu 244 EUR 

• objava članka v prilogi Novega tednika Kronika 2021 415 EUR 

• čistilna akcija 135 EUR 

• sodelovanje v projektu Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 2020/21 610 EUR 

• prapor klub brigadirjev mladinske delovne brigade 50 EUR 

  

Področje proračunske porabe PPP: 23 Intervencijski programi in obveznosti 

Opis PPP 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 

potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi 

nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke 

nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za naloge, ki niso bile predvidene 

v sprejetem proračunu in so nujne. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Planirana sredstva so bila ocenjena. 

 

Glavni program: 2303 Splošna proračunska rezervacija 

Opis GPR 

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.  

 

Dolgoročni cilji GPR 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

Podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija 

Opis podprograma 

O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki lahko sredstva s sklepom 

prerazporedi na druge proračunske postavke. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o javnih financah 

-  Statut Občine Dobje 

-  Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje 

-  Odlok o proračunu Občine Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 

Letni cilji podprograma  

Župan je imel v letu 2021 za te namene na postavki Splošna proračunska rezervacija na razpolago 5.000 

EUR.  



 

  
  

66 

 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Sredstva iz splošne proračunske rezervacije niso bila porabljena.



 
67 

 

 

PU 4100 OBČINSKA UPRAVA 
 

Področje proračunske porabe PPP: 02 Ekonomska in fiskalna administracija 

Opis PPP 

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev. Izvajal se je en glavni 

program, kamor spadajo sredstva za stroške plačilnega prometa. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Planirana sredstva so bila ocenjena. 

 

Glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis GPR 

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. 

Obsega sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

S sredstvi zagotoviti nemoteno delovanje plačilnega prometa in pobiranje taks ter nadomestil.  
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje plačilnega prometa. 

 

Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis podprograma 

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 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. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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 
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-  Statut Občine Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Nemoteno finančno poslovanje občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 

Letni cilji podprograma  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini in omogočeno nemoteno 

pobiranje taks in nadomestil. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 06 Lokalna samouprava 

Opis PPP 

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 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 delovan je 

ožjih delov občin, zvez občin, združenj občin ali drugih oblik povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Planirana sredstva so bila ocenjena. 

 

Glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave 

Opis GPR 

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Dobje je 

občinska uprava organizirana kot enovit organ, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko 

tehnične in administrativne naloge za župana, občinski svet, njegova delovna telesa, občinsko 

volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanje občinske uprave. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo 

organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev, zakonito, pravočasno in 

učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 

postopkih, polna zaposlenosti uslužbencev v občinski upravi, učinkovito sodelovanje in 

komuniciranje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

 

Podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 

Na podprogramu se zagotovijo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne 

stroške. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi 

-  Zakon o javnih uslužbencih 
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-  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 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

-  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 

 

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.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

- 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 

 

Letni cilji podprograma  

Nemoteno poslovanje občine, zakonito in pravočasno izvajanje storitev. 

 

Letni cilji na področju uslužbencev medobčinskega inšpektorata in redarstva se nanašajo na 

spoštovanje prometnih predpisov, posegov na ceste, varovanje okolja, preprečevanje 

nedovoljenega odlaganja odpadkov, zagotoviti varnost udeležencev v prometu in povečati 

vključenost gospodinjstev v odvoz odpadkov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 
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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 stroške plač zaposlenih v občinski upravi je bilo lani porabljenih 81.485 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 2021 je bil uslužbenkam izplačan dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času 

epidemije COVID-19. Sredstva za ta namen so se zagotovila v državnem proračunu in so 

evidentirana med prihodki. 

 

Po stanju na dan 31.12.2021 so v občinski upravi zaposlene tri uslužbenke za nedoločen čas 

in ena uslužbenka za določen čas. V letu 2021 je bila 1 uslužbenka na porodniškem dopustu, 

1 uslužbenka pa je koristila dolgotrajnejšo bolniško odsotnost z dela. Zaradi epidemioloških 

razmer so se uslužbenke občinske uprave v letu 2021 udeleževale strokovnih usposabljanj 

predvsem preko video povezav, sodelovale in komunicirale so z drugimi organi ter 

institucijami. 

 

Za materialne stroške občinske uprave je bilo v letu 2021 namenjeno 32.286 EUR. Stroški 

materiala in storitev nastajajo v povezavi z delovanjem občinske uprave in občine kot celote. 

Največji materialni strošek občinske uprave za leto 2021 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). V letu 2021 je 

bil tudi plačan račun za v letu 2020 izvedeno notranjo revizijo. 

 

Za plače uslužbencev skupne občinske uprave smo v letu 2021 namenili 6.726 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 2021 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.  

 

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 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, 

nakup osnovnih sredstev in opreme (programske, računalniške, pisarniške opreme in 

pohištva). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi 
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-  Zakon o javnih uslužbencih 

-  Zakon o splošnem upravnem postopku 

-  Statut Občine Dobje 

-  Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

- izboljšanje pogojev dela zaposlenih 

- izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in programske   

opreme 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev  

- zagotovljeni pogoji za delovanje občinske uprave z vidika ustrezne opremljenosti z 

delovnimi sredstvi 

- programska oprema je bila ustrezno tekoče vzdrževana 

- nabavljena potrebna oprema 

 

Letni cilji podprograma  

Nemoteno poslovanje občine, zakonito in pravočasno izvajanje storitev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Na proračunski postavki so bila v letu 2021 planirana sredstva v višini 8.201 EUR, ki so bila v 
celoti porabljena. V Občini Dobje smo uporabljali starejši strežniški sistem, ki ga je bilo 
potrebno posodobiti in si s tem zagotoviti brezhibno delovanje IKT storitev. Obstoječ strežnik 
smo nadomestili z novim, zmogljivejšim. Nabavljen je bil tudi 1 nov računalnik. Zastavljen cilj 
je bil realiziran. 
 

Področje proračunske porabe PPP: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

Opis PPP 

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za 
posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog 
občine. Naloga občine ja tako zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
zagotavljanje delovanja javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih razmer. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Planirana sredstva so bila ocenjena. 

 

Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Opis GPR 

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
programom varstva pred požarom. 
 

Dolgoročni cilji GPR 

Zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem 
usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z 
izboljševanjem organiziranosti), hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi. 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

 

Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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Opis podprograma 

Podprogram zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne 
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in 
drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

-  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 

-  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 

-  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

-  izvajanje dopolnilne oziroma preventivne dejavnosti  

-  zviševanje ravni reševalnih storitev 

-  zviševanje pripravljenosti na nesreče 

-  izobraževanje 

-  nabava predvidene opreme 

-  informiranost občanov 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi epidemije COVID-19 so bila v preteklih dveh letih okrnjena usposabljanja pripadnikov 

ekip CZ in RK na URSZR in RK. 

 

Letni cilji podprograma  

-  ažurirani načrti zaščite in reševanja za območje občine 

-  sodelovanje štaba CZ pri obvladovanju epidemije COVID-19 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Za ta podprogram je bilo v letu 2021 planirano 1.570 EUR in realizirano 44 EUR. 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 

Opis podprograma 

Podprogram zajema dejavnost gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze Šentjur, 

investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme (financiranje tudi s sredstvi požarne 

takse). Podprogram se bo izvajal skladno s programom PGD Dobje, ter delež financiranja GZ 

Šentjur po delitvenem sporazumu občin. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 
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-  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 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi epidemije COVID-19 so bila v preteklih dveh letih okrnjena usposabljanja in izvajanje 

preventivnih akcij. 

 

Letni cilji podprograma  

- sodelovanje s CZ pri obvladovanju epidemije COVID-19 

- izvajanje službe varstva pred požari 

- vzdrževanje gasilskega doma in opreme 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

-  zagotovljena sredstva za delovanje PGD Dobje in GZ Šentjur 

-  nabavljene zaščitne obleke za potrebe PGD Dobje 

-  organiziran pregled gasilnikov v gasilskem domu Dobje 

 

Občina Dobje bo sredstva za nakup zaščitnih oblek glede na veljavne normative zagotavljala 

tudi v prihodnjih letih. 

 

PGD Dobje je v letu 2021 za dejavnost prejela 11.500 EUR in 16.000 EUR za investicijsko 

vzdrževanje gasilskega doma in opreme, od tega so 2.590 EUR predstavljala sredstva prejete  

požarne takse. 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 2021 namenjeno 1.628 EUR. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 08 Notranje zadeve in varnost 

Opis PPP 

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. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Planirana sredstva so bila ocenjena. 

 

Glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

 

Opis GPR 

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu Občine Dobje, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale 

preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem 
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prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje 

predlogov za izboljšanje prometne varnosti. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in 

osveščenost vseh udeležencev cestnega prometa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

 

Podprogram: 08029001 Prometna varnost 

Opis podprograma 

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. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

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.  

 

Kazalci so: vključitve čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja 

v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvedene so bile 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. 

 

Letni cilji podprograma  

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. Sodelovanje v 

programih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

V letu 2021 sta bili sklicani 2 redni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Realizacija je znašala 439 EUR oziroma 79,8 % plana. Zaradi epidemije COVID-19 in 

spremenjenega načina dela v OŠ Dobje niso bile izvedene vse planirane aktivnosti.  
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SPV je v letu 2021 z organizacijo preventivnih aktivnosti ob začetku šolskega leta in s 

sodelovanjem v preventivnih programih Javne agencije RS za varnost prometa dosegel 

zastavljene letne cilje. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

Opis PPP 

Za to področje proračunske porabe so bila v proračunu za leto 2021 planirana sredstva v višini 

16.782 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.  

 

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjen v podporo 

sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, 

konkurenčnost, in uspešnost kmetijskih gospodarstev. S tem želimo ohranjati poseljenost 

podeželja in doseči večji razvoj njegovih potencialov. Namen sofinanciranja programov je 

zmanjšati negativne vplive kmetijstva za okolje, ohranjati naravne in obnovljive vire ter kulturno 

krajino. Z omenjenimi ukrepi se pričakuje izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih 

območjih. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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. Izvajanje shem državne pomoči po skupinski izjemi, 

ki se financirajo izključno iz nacionalnih javnih sredstev države, občin ali drugih ustanov ter so 

bile odobrene v skladu z Uredbo EU št. 702/2014 se je lahko brez predložitve nove zahteve 

podaljšala najdlje do 30.6.2023, če ni bilo bistvenih sprememb ukrepov pomoči v okviru 

zadevnih shem, razen povečanja proračuna, ki se lahko v okviru poenostavljenega postopka 

podaljšanja veljavnih shem poveča tudi za več kot 20 % že priglašenega proračuna. Občina 

Dobje je Ministrstvu za finance posredovala tudi prvo dopolnitev priglašene sheme de minimis 

pomoči za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v Občini Dobje. Obstoječa shema se podaljša 

do 31.12.2023. 

 

Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis GPR 

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, 

razvoju in prilagajanju podeželskih območij.  

 

Dolgoročni cilji GPR 

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati ekonomsko in proizvodno strukturo v 

kmetijstvu 

- povečevati učinkovitost in konkurenčnost 

- spodbujati trajnostni razvoja kmetijstva 

- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati 

inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po 

pristopu LEADER 

- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na 

podeželju 

- vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru 
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- s komasacijskimi postopki (zložbe zemljišč) omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih 

dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. 

Cilji programa so 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. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z objavo javnega razpisa je občina uspela izboljšati ekonomsko in proizvodno strukturo na 

kmetijskih gospodarstvih, ki so jim bila odobrena sredstva po javnem razpisu.  

 

Podprogram: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Opis podprograma 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu so podpora za prestrukturiranje rastlinske 

proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za 

prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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  

-  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 

-  Zakon o zaščiti živali 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

- izboljšanje in morebitne preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in 

izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali dobrega počutja živali.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izboljšana proizvodnja, kakovost in dobro počutje živali na kmetijskih gospodarstvih ki so 

prejela sredstva po objavljenem javnem razpisu. 

 

Letni cilji podprograma  

Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa namenila za sofinanciranje posodabljanja 
kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo za kmetije, ki so vključene v ekološko ali 
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integrirano proizvodnjo. Gre za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na teh 
kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so: 

– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih 

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov 
(stroški materiala, ki so povezani z naložbami) 

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme do njene tržne vrednosti v 
maksimalni višini 30.000 EUR 

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij 
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih 

naprav 
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 

(protitočne mreže …) 
– stroški ureditve in zasaditve trajnih nasadov (razen vinogradov). 
 

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 

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z 
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje 

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če 
zadevna naložba presega veljavne standarde Unije 

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo 

– zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z večanjem lokalne pridelave 
hrane ter podporo trženju lokalno pridelane hrane. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

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 10 

vlagateljem. Prejeli smo 8 vlog za ukrep nakup mehanizacije in 2 vlogi za strešno kritino. 

Realizacija za leto 2021 znaša 11.000 EUR. Število vlagateljev se je v primerjavi z letom 2020 

bistveno povečalo. 

 

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 

Ključne naloge so zagotovitev ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s 

podporami za doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest 

(dopolnilne dejavnosti) ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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  
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 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 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilji podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru 

pristopa LEADER, povečanje strokovne usposobljenosti kmečkega prebivalstva in povečanje 

konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo obstoječe ali odprtjem nove 

dopolnilne dejavnosti. Preko programov LEADER se pričakuje uveljavljanje podjetniških 

iniciativ članov kmečkega gospodarstva tudi na območju občine Dobje. Z občinami, ki 

sodelujemo v skupnem LASu smo podpisali sporazum o pristopu in sodelovanju v lokalni 

akcijski skupini Leader. Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER. 

Sofinancirani bodo projekti, ki jih potrdi Upravni odbor LAS. V okviru te postavke se zagotavlja 

tudi sredstva za upravljanje LAS-a. Izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga 

podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi 

trženja, podjetništva. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Sofinancirano je bilo delovanje društev, v katerih so včlanjeni tudi občani Občine Dobje. 

Povečanje strokovne usposobljenosti kmečkega prebivalstva povečuje konkurenčnost 

kmetijskih gospodarstev. Delovanje društev je bilo zaradi epidemije delno okrnjeno.  

 

Letni cilji podprograma  

Zagotovitev ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za 

doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne dejavnosti) 

ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Objavljen je bil javni razpis vendar nismo prejeli nobene vloge za ukrep podpore razvoju 

dopolnilnih dejavnosti (deminimis). 

 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev na področju kmetijstva v Občini Dobje 

(Uradni list RS, št. 24/17) je bil v letu 2021 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 

Govedorejsko društvo Šentjur 185 

Društvo kmetic Mavrica Šentjur 278 

SKUPAJ 463 

 

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 239 EUR.  
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Podprogram: 11029003 Zemljiške operacije 

Opis podprograma 

Program obsega varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov, izvajanje agromelioracijskih 

del ki omogočajo lažjo obdelavo. Komasacije ali zložbe zemljišč so postopki, pri katerem se 

zemljišče na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da 

vsak dobi čimbolj zaokrožena zemljišča. Med to postavko štejemo tudi obnovo dostopov na 

kmetijska zemljišča in ureditev poljskih poti. Lastniki, solastniki ali zakupniki zemljišč sedaj 

izvajalcu del plačajo račun v celotni višini in šele po pregledu in predložitvi plačanega računa 

dobijo povrnjena sredstva iz proračuna v višini največ odobrenih sredstev po odločbi in 

sklenjeni pogodbi. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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  

-  Zakon o spremljanju državnih pomoči 

-  Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 

 2020 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilj je ureditev kmetijskih zemljišč, da ne bi prišlo do pretiranega zaraščanja 

površin, podpiramo urejeno kulturno krajino in omogočamo lažjo strojno obdelavo zemljišč. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 
Letni cilji podprograma  

Objavljen je bil javni razpis po katerem so bili upravičeni stroški 

– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije) 

– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije 

– stroški izvedbe del za preprečevanje plazenja in sanacijo plazov na kmetijskih zemljiščih in        

pašnikih 

-  stroški postavitve pašnikov in nakup opreme. 

 

Zagotovitev sredstev za ureditev kmetijskih zemljišč. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Sredstva v višini 1.733 EUR so bila z javnim razpisom za kmetijstvo dodeljena 1 vlagatelju, 1 

vlagatelj je od dodeljenih sredstev odstopil. 

 

Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
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Opis GPR 

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z 

Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi sredstva za oskrbo zapuščenih živali.  

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z zakonodajo.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zaradi majhnosti občina nima sklenjene pogodbe z zavetiščem za oskrbo zapuščenih živali. 

Občina je na podlagi zakonodaje kljub temu dolžna kriti stroške oskrbe živali najdenih na 

območju Občine Dobje v dejansko nastali višini. 

 

Podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

Zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o zaščiti živali 

-  Zakon o veterinarskih merilih skladnosti 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali in sprejeti ukrepe za zmanjšanje števila 

zapuščenih živali. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Objavljen razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Dobje v 

letu 2021 

 

Letni cilji podprograma  

Povečati število steriliziranih oziroma kastriranih mačk. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Občina Dobje je objavila javni razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških 

mačk. Občina je sofinancirala sterilizacijo 5 mačk in kastracijo 1 mačka. 

 

Glavni program: 1104 Gozdarstvo 

Opis GPR 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.  

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotoviti redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest, ureditev odvodnjavanja, vzdrževanje 

brežin in izvajanje intervencijskih ukrepov z namenom omogočiti primerne pogoje dostopnosti. 

Razviti omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

 

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 

Vzdrževanje gozdnih cest. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o gozdovih 

-  Program razvoja gozdov v Sloveniji 

-  Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Izboljšati stanje gozdnih cest na območju občine.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Vzdrževanje gozdnih cest je potekalo po planu. 

 

Letni cilji podprograma  

Redno vzdrževanje gozdnih cest. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest so bila porabljena v višini 1.876 EUR oziroma 

100 %. Od tega se je 1.833 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 43 EUR za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.  

 

Zastavljen cilj je bil realiziran. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

Opis PPP 

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne 

varnosti. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Planirana sredstva so bila ocenjena. 

 

Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura 

Opis GPR 

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 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi 

so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne 

varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov 

prometa na okolje. 

 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 

- povečanje prometne varnosti, 

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 

- izboljšanje voznih pogojev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
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Občina je skrbela za redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest. Na področju povečanja 

prometne varnosti ni bila izvedena investicija v ureditev pešpoti. 

 

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon cestah 

-  Zakon o prostorskem načrtovanju 

-  Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

-  Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na    

 njih 

-  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  

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen 

promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste 

in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z razpoložljivimi sredstvi smo zagotovili primerno prevoznost sredstev. 

 

Letni cilji podprograma  

-  zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa 

-  redno vzdrževanje občinskih cest 

-  zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Za letno vzdrževanje cest je bilo porabljenih 10.893 EUR in za zimsko vzdrževanje 36.185 

EUR. 

 

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

Stanje občinskih cest v Občini Dobje je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu 

stanja voziščnih konstrukcij kot tudi bankin. Prav tako se v preteklih letih niso vlagala sredstva 

v zemljiškoknjižno ureditev cest, kar ima za posledico neurejenost cest s tega področja. Z 

investicijskim vzdrževanjem načrtujemo obdržati minimalni nivo kvalitete cest, oziroma tak 

nivo kot je sedaj in da ceste ne bodo propadale. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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  

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne 

infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi 

obnov in preplastitev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli planirane investicije v cestno infratsrukturo. 

 

Letni cilji podprograma  

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 

- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 

- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

V letu 2021 je bil asfaltiran prestavljen odsek trase ceste JP 897101 Dobje- Zgornje Brezje-

Ravno- Romih, plačana so bila dodatno naročena dela v obrtni coni (vgradnja geotekstila) in 

urejen prehod za pešce ter pločnik. Projekt se je izvajal v sodelovanju z Direkcijo RS za 

infrastrukturo. 

 

Z rebalansom proračuna so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih 

cest prerazporejena na druge proračunske postavke. Začetek izvajanja projekta ureditve 

pešpoti je bilo prestavljen na leto 2023. 

 

Podprogram: 13029003 Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 

Izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja na vertikalni cestni signalizaciji, prometni 

opremi in ažuriranje evidence prometne signalizacije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon cestah 

-  Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

-  Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na    

 njih 

-  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  

 

Dolgoročni cilji podprograma: 
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Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje 

ukrepov s področja prometne varnosti, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje 

prometnih tokov, ki so nato podlaga za odločitev katere prometnice je potrebno rekonstruirati. 

  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli planirane nakupe prometnih znakov. 

 

Letni cilji podprograma  

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Nabavljen je bil prometni znak prepovedano parkiranje in 3 prometna ogledala. 

 

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo 

električne energije in tekoče ter investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Zakon o javnih cestah 

- Zakon o varnosti cestnega prometa 

- Zakon o varstvu okolja 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

- Energetski zakon 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in 

udeležencev v prometu. Z nameščanjem svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne 

energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izdatki se nanašajo predvsem na plačilo električne energije, ni pa bilo izvedenih nobenih 

investicij v javno razsvetljavo. 

 

Letni cilji podprograma  

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z 

evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in 

učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za 

zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Svetilke na JR Dobje so bile zamenjane v letu 2020, izdatki se nanašajo na plačilo električne 

energije. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

Opis PPP 
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Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 

dediščine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Planirana sredstva so bila ocenjena. 

 

Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Opis GPR 

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo 

in izboljšanje stanja okolja. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

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 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je izvajala aktivnosti z namenom zmanjšati onesnaženost tako na področju ravnanja 

z odpadki kot tudi na področju odpadnih voda.  

 

Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s 

kontrolo tega ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave 

za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Podprogram zajema financiranje izgradnje RCERO 

Celje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Odlok o gospodarskih javnih službah 

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

- Uredba ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo 

- Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov 

- Uredba o ravnanju z odpadki 

- Uredba o odstranjevanju odpadnih olj 

- Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami 

- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 

- Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Dobje 

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki  

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine 

ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti 

odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega 

ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zagotovljeni so bili pogoji za izvajanje podprograma. 

 

Letni cilji podprograma  

Sistem celostnega ravnanja z odpadki, ki ga predvideva projekt RCERO, izhaja iz prednosti 

izvornega ločevanja odpadkov. Zagotoviti je potrebno, da se odpadke izvorno loči na čiste 

frakcije odpadne embalaže, frakcije biološko razgradljivih odpadkov (izvorno ločevanje 

bioloških odpadkov, hišno kompostiranje), frakcije nevarnih odpadkov in kosovnih odpadkov).  

 

Simbio d.o.o. občinam posreduje predračunsko vrednost najemnine  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Realizacija v višini 388 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.  

 

Izvedena je bila čistilna akcija čiščenja okolja na območju Občine Dobje. 

 

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

Podprogram zajema ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih 

sistemov in čistilnih naprav. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Zakon o varstvu okolja 

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja 

- Odlok o gospodarskih javnih službah 

- Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dobje 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za 

povišanje kvalitete življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti okolja. Z dograditvijo 

sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na 

sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja. Izločitev 

odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in 

podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zagotovljeni so bili pogoji za delovanje obstoječih čistilnih naprav in spodbujanje gradnje 

individualnih čistilnih naprav. Z ukrepi želi občina povečati število objektov priključenih na 

čistilne naprave. Glede na razpršeno poselitev je smiselna gradnja individualnih čistilnih 

naprav. 

 

Letni cilji podprograma  

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti pričetek nemotenega delovanje sistema 

odvajanja in čiščenja, hkrati pa omogočiti izvedbo razširitev omrežja. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. 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. 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 sta sredstva v višini 

1.600 EUR prejela 2 vlagatelja. 

 

Za delovanje čistilne naprave v Dobju je bilo v letu 2021 namenjeno 590 EUR in za delovanje 

čistilnih naprav v Ravnem 873 EUR.  

 

Področje proračunske porabe PPP: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko 

komunalna dejavnost 

Opis PPP 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. 

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več 

let.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ob vrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih 

nalog in iz razpoložljivih finančnih sredstev. Občutno je povečan obseg sredstev zaradi priprav 

Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Dobje. 

 

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis GPR 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva 

za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 

gospodarjenja s prostorom. V okviru predhodno navedenih nalog s področja prostorskega 

planiranja, bodo potekali že v preteklih letih začeti projekti. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Program nalog je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, to je skladen razvoj območja 

na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za 

uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, 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.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina Dobje je pristopila k spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega načrta s 

katerimi želimo zainteresiranim lastnikom zemljišč omogočiti gradnjo in preprečiti 

odseljevanje.  

 

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
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Opis podprograma 

Program je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju 

urejanja prostora. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije  

- Uredba o prostorskem redu Slovenije  

- Nacionalni program varstva okolja  

- Odlok o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v občini Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilj je tekoče posodabljati evidence za NUSZ ter izdelava katastra gospodarske 

javne infrastrukture skladno s predmetno zakonodajo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Evidence za NUSZ so bile posodobljene. 

 

Letni cilji podprograma  

Predaja podatkov Finančni upravi RS za izdajo odločb za NUSZ. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

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. 100 %. 

 

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

V okviru podprograma občina izvaja naloge za prostorski razvoj občine s pripravo prostorskih 

aktov občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o urejanju prostora 

-  Gradbeni zakon 

-  Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

-  Uredba o prostorskem redu Slovenije 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

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.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina je pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 

 

Letni cilji podprograma  
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Sprejem zakonodaje na občinskem nivoju. Občina Dobje je Občinski prostorski načrt Občine 

Dobje sprejela leta 2017. Od sprejetja OPN so bile s strani Občine, občanov, lastnikov zemljišč 

ter druge zainteresirane javnosti izoblikovane pobude, razvojne težnje ter ugotovljena nova 

dejstva. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Izbran je bil izdelovalec sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, zbrane so 

bile pobude lastnikov zemljišč za spremembe namenske rabe in v Uradnem listu RS št. 

204/2021 je bil objavljen Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta Občine Dobje.  

 

Nastali so stroški v višini 20.978 EUR. 

 

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost 

Opis GPR 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, sredstva za 

praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine; zagotoviti neoporečno pitno 

vodo v zadostnih količinah na območju cele občine, zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti 

skladno s potrebami lokalne skupnosti, ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in 

pokopališča. Urejenost zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Opremljanje IC Dobje poteka po planu. Dograditev vodovodnega omrežja je prestavljeno v 

leto 2022.  

 

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

Izvaja se na način, kot ga določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobje. Skrbeti 

je potrebno za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno oskrbo s 

pitno vodo.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Zakon o varstvu okolja 

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobje 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotoviti prebivalcem zadostno količino pitne vode (brez izpadov v času suše) ter hkrati 

zdravo pitno vodo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi potreb občanov je občina pristopila k izgradnji vodovoda Črni dol-Loke. 

 

Letni cilji podprograma  



 

  
  

90 

 

Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati dograditev vodovodnih sistemov ter zagotavljati čim bolj 

kvalitetno oskrbo s pitno vodo in dvig varnosti oskrbe z zagotavljanjem kvalitetnih vodnih virov.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Naročena je bila izdelava idejnega projekta in nabavljene cevi v vrednosti 3.622 EUR. 

 

Podprogram: 16039005 Druge komunalne dejavnosti 

Opis podprograma 

Ustvarjanje pogojev za spodbujanje podjetništva v občini. Območje predvidene gradnje se 

ureja na podlagi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN gospodarska 

cona »Zgornje Brezje« (Uradni list RS, št. 75/2018). V območju obravnave OPPN se načrtuje 

gradnja objektov in ureditev površin za njihovo nemoteno funkcioniranje ter gradnja prometne, 

komunalne, energetske in druge infrastrukture. Odlok predvideva 7 parcel namenjenih gradnji 

proizvodnih objektov ter pripadajočo komunalno infrastrukturo. Na eni izmed parcel označena 

kot P3 se že izvaja gospodarska dejavnost, ostalih 6 parcel je pa še prostih. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o graditvi objektov 

- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2014-2020 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Namen projekta je dograditev gospodarske cone in sicer: ureditev pripadajoče prometne, 

vodne in energetske infrastrukture (nova infrastruktura), zaradi dodatnih potreb lokalnih 

podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost, ki bo v prihodnosti ustvarjala 

nova delovna mesta, višjo dodano vrednost ter omogočala rast in razvoj poslovanja. Operacija 

bo prispevala k razvoju gospodarskih dejavnosti, izboljšani bodo namreč infrastrukturni pogoji 

ter izboljšanju pogojev za življenje in zaposlovanje na območju občine, Obsotelja in 

Kozjanskega ter Savinjske regije.  Z izvedbo naložbe v razširitev poslovne cone bo občina 

pridobila  37.000 m2 (bruto) površin. Cilji operacije so: 

- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni 

- povečane dodane vrednosti MSP 

- povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Za operacijo »Opremljanje IC Dobje« je bila izdana odločitev o sofinanciranju operacije s 

sredstvi evropske kohezijske politike. 

 

Letni cilji podprograma  

Z namenom zagotavljanja komunalno opremljenih in dobro prometno dostopnih poslovnih con 

se bo privlačnost območja še povečala, saj obravnavani projekt ni v osnovi namenjen tržni 

dejavnosti investitorja oz. lastnika in upravljavca Občine Dobje ter ne ustvarja donosov in je 

zato finančno nerentabilen. Vendar z ekonomskega (širšega družbenega vidika), bo s 

prihranki in dodatnimi potencialnimi prihodki in drugimi koristmi, ki jih bo prinesla njegova 

izvedba lokalnemu prebivalstvu, občini in regiji, pozitivno vplival na gospodarski, socialni, 

demografski, družbeni in tudi ekološki razvoj. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Na proračunski postavki 16023 Opremljanje IC Dobje je bilo planirano 573.187 EUR. 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.  

 

Izbran izvajalec del je v letu 2021 izvedel dela v vrednosti 469.206 EUR, stroški investicijskega 

nadzora so znašali 7.678 EUR. Izvajanje investicije se nadaljuje v letu 2022. 

 

Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis GPR 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe 

na stanovanjskem področju. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Vzdrževanje stanovanj je potekalo po planu.  

 

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis podprograma 

Vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Dobje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Stanovanjski zakon 

-  Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 

-  Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 

-  Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in      

 postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

-  Nacionalni stanovanjski program 

-  Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

-  Zakon o gospodarskih javnih službah 

-  Statut Občine Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, 

ki ga bo občina obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi 

vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zagotovljeno je bilo dovolj občinskih stanovanj, ki so bila primerno vzdrževana. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj po letnem programu vzdrževanja.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Za tekoče vzdrževanje stanovanj smo v letu 2021 porabili 983 EUR. 
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Glavni program: 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

Opis GPR 

Program zajema podprogram: 16069001 urejanje občinskih zemljišč. Sredstva v okviru tega 

programa so namenjena za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in 

gospodarjenja s prostorom, graditve objektov in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju 

zemljiške problematike. S tem namenom se bodo v okviru politike financirale dejavnosti za 

hitrejše urejanje in uskladitve stanja grajenega javnega dobra z uradnim i evidencami. Ukrepi 

bodo namenjeni tudi zagotavljanju učinkovitega sistema opremljanja stavbnih zemljišč ter 

nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga področna zakonodaja. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja občine, učinkovitega sistema graditve 

objektov in različnih dejavnosti v okviru zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih 

služb, uresničevanje načela gospodarnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Izvajanje programa je potekalo po planu v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

 

Podprogram: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

Opis podprograma 

Glavni program vključuje sredstva za odkup in urejanje občinskih zemljišč po katerih potekajo 

občinske ceste in sredstva za sofinanciranje postavitve transformatorske postaje v IC Dobje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

-  Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

-  Zakon o javnih financah 

-  Stvarno pravni zakonik 

-  Obligacijski zakonik 

-  Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti 

-  Zakon o denacionalizaciji 

-  Gradbeni zakon 

-  Zakon o urejanju prostora 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Ureditev lastninske pravice na zemljiščih kjer potekajo občinske ceste. oz. ureditev 

premoženjsko pravnih stanj. Posodobitev elektroenergetskega omrežja na območju IC Dobje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvajanje projektov v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

 

Letni cilji  
Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Podpisane so bile prodajne in menjalna pogodba za zemljišča po katerih poteka cestna 

infrastruktura JP 897063 Večje Brdo – Kragelj.  
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Plačani so bili računi za izvedbo gradbenih del za preureditev električnih vodov na območju 

OPPN Zgornje Brezje v višini 57.827 EUR. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 17 Zdravstveno varstvo 

Opis PPP 

Zakonske obveznosti, kamor sodi obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in aktivnosti v 

zvezi z mrliško pregledno službo.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) se je 

obveznost plačila opravljanja mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z 

obdukcijo, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. 

točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ iz občin preneslo na državo. 

 

Glavni program: 1707 Drugi programi na področju zdravstva 

Opis GPR 

Bistveni del glavnega programa so zakonske obveznosti, kamor sodi obvezno zdravstveno 

zavarovanje občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

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. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Obveznosti prenesene na državo. 

 

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 

za mesec december 2020. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

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.  

 

Dolgoročni cilji podprograma 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 

Letni cilji podprograma  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Zagotovljena sredstva za plačilo zdravstvenega zavarovanja za december 2020. 

 

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledna služba 

Opis podprograma 

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe, ki je zakonska 

obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz 
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ponesrečencev s kraja nesreče ter tudi plačilo pokopov, za pokojne, ki niso imeli svojcev ter 

so brez premoženja oz. dohodkov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Mrliško ogledno službo je bila 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. 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 

Letni cilji podprograma  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Realizacija se nanaša na plačilo mrliškega ogleda opravljenega v mesecu decembru 2020. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

Opis PPP 

Področje proračunske porabe vključuje programe kulture, športa, programe za mladino in 

financiranje posebnih skupin. 

 

Kultura, šport in druge nevladne organizacije so bistvene sestavina identitete Občine Dobje. 

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne in športne dobrine 

ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje društev in drugih organizacij. 

 

Ohranjanje kulturne dediščine, programov v kulturi, spodbujanje prireditev in programov, 

zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje izvajalcem, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo 

svojega ustvarjanja bistveno prispevajo h kulturni podobi kraja, knjižničarstvo, drugi umetniški 

programi, urejanje in ohranjanje prostorov za izvajanje kulturnih programov in prireditev. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Glavni program: 1803 Programi v kulturi 

Opis GPR 

Skrb za kulturni razvoj občine izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot 

sistemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo 

organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti. Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko 

kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

- povečanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju občine 

- podpora uveljavljenim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju 

občine 

- podpiranje kakovostnih in raznolikih programov ter dogodkov, ki so pomembni za splošni 

kulturni razvoj občine in njeno promocijo. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
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Izvajanje nekaterih programov je bilo omejeno zaradi epidemije Covid-19. 

 

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 

Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče 

posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Svojim 

obiskovalcem omogoča dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih 

in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih 

nosilcih. 

 

Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z 

usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z oblikovanjem 

posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za 

kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor 

sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim 

delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim 

znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani 

domoznansko gradivo o lokalni skupnosti. 

 

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.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

- Zakon o knjižničarstvu  

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic  

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe  

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic 

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij 

na področju kulture  

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe 

na področju kulture  

- Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med Občinama Dobje in 

Šentjur 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi epidemije je bilo izvajanje programov oteženo. 

 

Letni cilji podprograma  

Enaki dolgoročnim ciljem. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Skupaj je bilo porabljenih 14.715 EUR kar predstavlja 91 % veljavnega proračuna.  
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Knjižnici Šentjur je bilo v letu 2021 za plače nakazanih 9.611 EUR (za obdobje 1/2021 – 

12/2021), 2.087 EUR za materialne stroške delovanja knjižnice (za obdobje 1/2021 – 12/2021) 

in 1.156 EUR za stroške podjemnega dela knjižničarke v izposojevališču Dobje. Na 

izposojevališče Dobje odpadejo tudi stroški porabljene električne energije (447 EUR) in stroški 

pregleda gasilnika (14 EUR). 

 

Knjižnici Šentjur smo za nakup knjig nakazali 1.400 EUR (za obdobje 1/2021 – 12/2021). 

Knjižnica Šentjur se vsako leto prijavi na razpis Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega 

gradiva. 

 

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Ljubiteljska kulturna dejavnost ima tako v slovenskem merilu kot tudi na lokalnem nivoju 

specifično tradicijo. Tudi v Občini Dobje ima pomembno vlogo pri ohranjanju identitete. 

Kulturna društva z skupinami in z udeleženci pomembno prispevajo h kulturni podobi občine. 

Tako ohranjamo ljubiteljsko kulturno izročilo, katerega širijo društva. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti  

- Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se 

sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, ki delujejo na 

področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno 

preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, 

nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja 

kakovostnejše preživljanje prostega časa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi epidemije je bilo izvajanje programov oteženo, zagotovljena so bila sredstva za 

delovanje društev. 

 

Letni cilji podprograma  

Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in izvedba 

javnega razpisa za kulturne programe in projekte.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

V letu 2021 je bilo za sofinanciranje programov in delovanja kulturnih društev nakazano 250 

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. 
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                                                                                                                                        v EUR 

Društvo Realizirana sredstva 

Kulturno društvo Dobje 250 

 

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 

Opis podprograma 

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. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Omogočen brezplačen dostop do interneta. 

 

Letni cilji podprograma  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

V letu 2021 so nastali stroški v višini 1.049 EUR.  

 

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi 

Opis podprograma 

V ta podprogram spada upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnega doma. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih 

dejavnosti.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zagotovljeni so bili pogoji za izvajanje kulturnih programov. 

 

Letni cilji podprograma  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Za vzdrževanje kulturnega doma Dobje je bilo v letu 2021 porabljeno 5.291 EUR. Občina 

Dobje je v letu 2021 zagotavljala prostore za izvajanje kulturnih programov in prireditev, 

vendar je bilo teh prireditev zaradi epidemije COVID-19 zelo malo.  
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V letu 2020 je bila izvedena energetska sanacija Kulturnega doma Dobje. Realizacija v višini 

15.421 EUR se nanaša na plačilo računov iz leta 2020. 

 

Glavni program: 1804 Podpora posebnim skupinam 

Opis GPR 

V okviru tega podprograma občina spodbuja dejavnosti društev, kot je društvo upokojencev. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Spodbuditi društva k razvoju njihovih programov v smeri kakovosti, učinkovitosti in 

inovativnosti, ter povečati njihovo ciljno usmerjenost.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Izvajanje nekaterih programov je bilo omejeno zaradi epidemije Covid-19. 

 

Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sofinanciranje programa upokojencev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Pravilnik o sofinanciranju programov upokojenskih društev iz proračuna Občine Dobje 

Dolgoročni cilji podprograma: 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi epidemije je bilo izvajanje programov oteženo. 

 

Letni cilji podprograma  

Zagotoviti pogoje za delovanje društva upokojencev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

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 2021 objavila javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v 

Občini Dobje v letu 2021. Na podlagi javnega razpisa je Društvo upokojencev Dobje prejelo 

800 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 2021 so bili 

plačani računi za najemnino v višini 1.200 EUR. 

 

Glavni program: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis GPR 

Šport in programi za mladino so dejavnosti, ki prispevajo h kakovosti življenja in imajo 

večplastni pomen za posameznika in družbo. V okviru tega programa je pomemben del 

dejavnosti namenjen društvom in organizacijami, ki izvajajo celoletne programe in posamične 

programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje javne infrastrukture za vse 

pojavne oblike športa in mladinske dejavnosti. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Dolgoročni cilji se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti 

v naši občini ter sledenje in zagotavljanje pogojev za mladinske dejavnosti. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Izvajanje nekaterih programov je bilo omejeno zaradi epidemije Covid-19. 

 

Podprogram: 18059001 Programi športa 

Opis podprograma 

Na podlagi Nacionalnega programa športa imajo vsi športni projekti in aktivnosti, namenjeni 

otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov 

na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen. Pomembni so tudi programi kakovostnega 

in vrhunskega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo 

možnosti za visoke uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

 

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega 

časa in za krepitev zdravja. Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni 

strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev. Občina podpira 

razvoj športa z financiranjem materialnih stroškov - vzdrževanje telovadnice in igrišča. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu  

- Nacionalni program športa v RS  

- Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Soustvarjati pogoje za čim večjo vključenost občanov v športne aktivnosti, krepiti strokovno 

delo in izboljševanje materialnih pogojev. Spodbujati društva in ostale izvajalce športne 

dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov. Povečati delež otrok, mladine in 

študentov, ki se ukvarjajo s športom, posebno skrb nameniti kakovostni interesni športni 

vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. 

Izboljševati mrežo športnih objektov v občini, ki so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zgrajeno je bilo novo igrišče za odbojko na mivki pri OŠ Dobje. Zaradi epidemije je bilo 

izvajanje programov oteženo.  

 

Letni cilji podprograma  

Zagotavljanje sredstev za delovanje in razvoj športnih programov v skladu z javnim razpisom 

in zagotovitev lastnega dela sredstev za izgradnjo igrišča na mivki. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

 

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.  

 

Občina Dobje je uspešno zaključila investicijo v izgradnjo igrišča za odbojko na mivki. Projekt 

je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

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 2021 je bil 

objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2021 v Občini Dobje. Za 

izvajanje športa v vrtcih in šolah je bilo namenjeno 1.253 EUR, za izvajanje športa v društvih 
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pa 450 EUR. Realizacijo nakazil sredstev športnim društvom proračunske postavke 18014 

Šport v društvih prikazuje spodnja tabela:  

 

                                                                                                                                       v EUR 

Društvo Realizirana sredstva 

Dobjansko mladinsko društvo 150 

Športni klub Dobje 300 

SKUPAJ:  450 

 

Poleg tega je Občina Dobje v letu 2021 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 800 EUR. Občina Dobje je v 

letu 2021 zagotavljala prostore za izvajanje športnih programov in prireditev, vendar je bilo 

zaradi epidemije COVID-19 okrnjeno izvajanje športne vadbe. 

 

Podprogram: 18059002 Programi za mladino 

Opis podprograma 

Občina Dobje sledi javnemu interesu na področju mladinske dejavnosti in s sofinanciranjem 

podpira izvajanje mladinskih programov in tradicionalno novoletno obdarovanje mlajših otrok. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotoviti izvedbo izobraževalnih aktivnosti kot so Evropa v šoli, parlament itd za osnovno 

šolske otroke ter enkrat letno - veseli december sofinancirati prireditev in skromno 

obdarovanje predšolskih otrok. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi epidemije je bilo izvajanje programov oteženo.  

 

Letni cilji podprograma  

Omogočiti izvajanje programov za mladino. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Zaradi epidemije COVID-19 je bil programa obdaritve otrok v mesecu decembru izveden na 

prostem brez predstave. Nastali so stroški nakupa daril v višini 420 EUR. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 19 Izobraževanje 

Opis PPP 

Izobraževanje obsega široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina 

zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov. 

 

Primarno in sekundarno izobraževanje: v skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in 

izobraževanja je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje in razvoj osnovnega 

izobraževanja in glasbene šole. 

 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: v skladu z Zakona o vrtcih je občina dolžna za otroško 

varstvo zagotavljati sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz 

svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec so vključeni; v ceni programov so zajeti stroški za 
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osebne odhodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in 

standardi, stroški materiala in storitev, stroški živil za otroke, ter stroški dejavnosti in nalog, ki 

niso všteti v ceno programa (odpravnine, nadomestilo delovnim invalidom, stroške sodnih 

postopkov, nadomeščanje delavcev v času poletnih počitnic, ter izpad prihodka vrtca zaradi 

medletnih izpisov otrok, stroške, ki nastanejo kot razlika med dejanskim številom otrok in 

normativom. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS. 

 

Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis GPR 

Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo 

in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju 

kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V vrtce 

se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Slediti ciljem iz veljavnega kurikuluma, ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih in še posebej 

poudarja upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok ter aktivno vlogo, ki jo imajo malčki v 

vrtcih danes, pri čemer je pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju dela v vrtcu prisotno 

tudi sodelovanje staršev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zagotovljena je bila predšolska vzgoja otrok. Izvajanje nekaterih programov je bilo omejeno 

zaradi epidemije Covid-19. 

 

Podprogram: 19029001 Vrtci 

Opis podprograma 

Občina Dobje je ustanoviteljica JZ OŠ Dobje - enota Vrtec Dobje, ki izvaja vzgojno - varstveni 

program. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo 

kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno 

ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Dobje in obiskujejo vrtce 

izven matične občine. 

 

V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za 

delovanje bolnišničnih oddelkov v regijskih bolnišnicah. 

 

Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko 

vzdrževanje prostorov in opreme v javnih vrtcih. Planirana sredstva so načrtovana glede na 

preteklo realizacijo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o vrtcih 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 

- Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu   

 vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni  
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- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 

- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročnejši oziroma najsplošnejši cilji z vidika otroka so: 

- slediti ciljem in usmeritvam pristojnega ministrstva in tako še povečati delež vključenih 

otrok v organizirano obliko varstva 

- povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke 

- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti v vrtcu 

- uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne onemogočajo 

poglobljenosti na določenem področju 

- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire 

- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine 

- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov 

- večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev vrtca 

- izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z namenom izboljšanja prostorskih pogojev je občina pristopila k sanaciji objekta v katerih ima 

svoje prostore tudi vrtec. Vrtec Dobje je od septembra deloval v prostorih Osnovne šole Dobje. 

Zaradi epidemije je bilo potrebno prilagoditi izvajanje programa, manj je bilo obogatitvenih 

programov.  

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje 

predšolske vzgoje ter zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki 

jo plačujejo starši. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Doseženi cilji (povzeto po Letnem poročilu Javnega zavoda Osnovna šola Dobje za leto 2021, 

februar 2022) 
- število vključenih otrok v vrtec Dobje se je nekoliko zvišalo - 1. septembra 2020 je bilo v 

vrtec Dobje vpisanih 83 otrok, 1. septembra 2021 je bilo vpisanih 86 otrok. 

- nekatere načrtovane dejavnosti obogatitvenega programa vrtca so morali zaradi 

epidemije COVID 19 opustiti 

- v večnamenski zgradbi v kateri so prostori vrtca je od začetka junija 2021 potekala 

sanacija, zato so bili otroci iz vrtca v prostorih osnovne šole do 1.marca 2022. 

 

Za varstvo in vzgojo predšolskih otrok smo namenili 126.376 EUR. Odhodki za ostale vrtce 

(proračunska postavka 19001) so znašali 5.007 EUR in so v primerjavi z realizacijo 2020 nižji. 

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, Osnovna šola Podčetrtek do 

marca 2021). 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. 
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Na proračunski postavki 19018 Sofinanciranje cene programov – Vrtec Dobje izkazujemo 

odhodke za Vrtec Dobje, katerega ustanoviteljica je Občina Dobje. Odhodki v letu 2021 so 

znašali 95.862 EUR. Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev je bilo 

porabljeno 95.551 EUR. Na začetku šolskega leta 2021/2022 se je dejavnost vzgoje izvajala 

v 2 oddelkih 1. starostnega obdobja, 2 kombiniranih oddelkih in 1 oddelku 2. starostnega 

obdobja.  
 

Cene programov na dan 31.12.2021:  

- dnevni program za otroke oddelka prvega starostnega obdobja 446,48 EUR 

- dnevni program za otroke homogenega oddelka prvega starostnega obdobja 446,48 EUR 

- dnevni program za otroke heterogenega oddelka drugega starostnega obdobja 388,82 EUR 

- dnevni program za otroke kombiniranega oddelka 388,82 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 2021 za otroke s stalnim 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. Zavarovalna premija za požarno zavarovanje vrtca in opreme 

v vrtcu je znašala 310 EUR. 

 

Stroški izdelave hidroizolacije, drenaže in zaščite pred vdorom zalednih vod v vrtcu so znašali 

25.508 EUR. Investicija je bila zaključena v letu 2022. 

 

Glavni program: 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis GPR 

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, 

glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in 

socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter 

vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti. 

 

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so: 

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje 

obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa 

- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol 

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev 

- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja 

- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s 

posebnimi potrebami) 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zagotovljeni so bili pogoji za vzgojo in izobraževanje učencev. Izvajanje nekaterih programov 

je bilo omejeno zaradi epidemije Covid-19. 

 

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 
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Osnovnošolsko izobraževanje na območju občine se izvaja v OŠ Dobje. Finančne obveznosti 

lokalne skupnosti do osnovnih šol opredeljujeta 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja in 56. člen Zakona o osnovni šoli. V skladu s tema dvema zakonoma 

mora občina šolam zagotavljati sredstva za: 

- materialne stroške šolskega prostora 

- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme 

- dodatne dejavnosti osnovne šole (dogovorjeni program) 

- prevoze učencev in varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole 

več kot 4 km, ali pa je pot opredeljena kot nevarna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  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 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilji podprograma:  

− učencem omogočiti uspešno vključitev in šolanje v ustreznih programih osnovnošolskega  

izobraževanja 

− zagotoviti podaljšano bivanje za vse otroke, ki ga potrebujejo in varstvo za vozače 

− zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje za izvajanje osnovnošolskega 

izobraževanja 

− zagotoviti prevoze otrok, vključno na nevarnih poteh 

− omogočiti učencem vključitev v projekte, dejavnosti, tabore ter sodelovanje na mednarodni 

ravni ter koristiti preventivne programe. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi epidemije se je pouk del leta izvajal na daljavo, prilagoditi pa je bilo potrebno tudi 

izvajanje nekaterih programov. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov: 

- dodatnega (razširjenega) programa v šolah 

- materialnih stroškov 

- stroškov prevoza otrok v šolo in varstva vozačev 

- stroškov investicijskega vzdrževanja prostora in posodabljanje opreme na objektih, v 

katerih se izvaja osnovnošolska dejavnost 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Doseženi cilji (povzeto po Letnem poročilu Javnega zavoda Osnovna šola Dobje za leto 2021, 

februar 2022): 
- v šolskem letu 2021/2022 se je zmanjšalo število učencev v OŠ Dobje iz 127 učencev 

na 121 učencev 

- kombinirani pouk poteka v enem razredu, vendar je število kombiniranih ur nizko, saj    

dodatnega učitelja financira občina 
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- izvajanje različnih projektov ki se poleg rednega pouka odvijajo v OŠ Dobje (Izvedbeni 

model razširjenega programa uvajanja tujega jezika, Slovenska mreža zdravih šol, 

Trajnostna mobilnost, Razvijanje večjezičnosti in medkulturnosti, Jeziki štejejo, 

Erasmus+, Dressed to CILL, Upgrade with Learner-centred Approach, Konfucijeva 

učilnica) 

 

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 14.100 EUR. S temi 

sredstvi šola pokriva stroške ogrevanja, električne energije in porabe vode. Za tekoče 

vzdrževanje je OŠ Dobje prejela 8.000 EUR sredstev. Za zavarovanje je bilo OŠ Dobje 

nakazano 5.409 EUR, 1.000 EUR so prejeli za izvajanje kulturnih dejavnosti po javnem 

razpisu za kulturo, 400 EUR so prejeli za nabavo knjižnega gradiva, 550 EUR za varstvo 

vozačev in 1.118 EUR za pokrivanje stroškov za tekmovanja. Za ure dodatnih učiteljev v 

kombiniranem oddelku je Občina Dobje v letu 2021 namenila 11.047 EUR. 

 

Za materialne stroške OŠ Glazija, ki jo obiskujeta 2 učenca iz Občine Dobje je bilo lani 

namenjenih 2.063 EUR. 

 

Podprogram: 19039002 Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 

Občina Dobje ni ustanoviteljica oz. soustanoviteljica nobene glasbene šole. Učenci iz Občine 

Dobje se izobražujejo v Glasbeni šoli Skladateljev Ipavcev Šentjur. Občina zagotavlja 

subvencionirano šolnino za otroke iz Območja občine Dobje ki znaša 6 EUR na otroka.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o glasbenih šolah  

- Zakon o javnih zavodih 

- Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občino Dobje in Šentjur 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

- učencem omogočiti uspešno vključitev in šolanje v ustreznih programih glasbenega 

izobraževanja  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi epidemije se je pouk del leta izvajal na daljavo, prilagoditi pa je bilo potrebno tudi 

izvajanje nekaterih programov. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za strokovno izvajanje nalog v okviru podprograma.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Glasbeni šoli Šentjur je bilo v letu 2021 nakazano 432 EUR šolnine za učence, ki obiskujejo 

pouk na instrumentih. Glasbeno šolo je ob koncu letu 2021 obiskovalo 9 učencev iz naše 

občine, kar je 3 učenci več kot ob koncu leta 2020. Znesek sofinanciranja je znašal 6 EUR 

mesečno po učencu. 

 

Glavni program: 1906 Pomoči šolajočim 

Opis GPR 
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V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki 

obiskujejo osnovnošolske izobraževalne programe, ter pomoči študentom. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotoviti varno pot v šolo in iz šole vsem učencem, ter izenačevanje možnosti izobraževanja 

za dijake in študente. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Cilj je bil dosežen. 

 

 

Podprogram: 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine 

za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter kritje 

prevoznih stroškov šoloobveznih otrok, ki obiskujejo prilagojen program osnovnošolskega 

izobraževanja. Vsem učencem omogočiti udeležbo v šoli v naravi s subvencioniranjem 

stroškov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o osnovni šoli  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

- Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotovitev varno in brezplačno pot v in iz šole vsem osnovnošolcem. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilj je bil dosežen. 

 

Letni cilji podprograma  

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 2021 izvajali s šolskim minibusom, 2 učenca pa sta se v 

šolskem letu 2020/2021 v šolo vozila z avtobusom javnega potniškega prometa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Realizacija sredstev na proračunski postavki 19010 je znašala 15.447 EUR, od tega so bila 

sredstva nakazana: 

• OŠ Dobje za refundacijo stroškov goriva in stroškov voznika šolskega minibusa 13.126 

EUR 

• OŠ Dobje za vzdrževanje, registracijo in zavarovanje šolskega minibusa – 1.953 EUR 

• Nomago d.o.o. za vozovnice 368 EUR 

 

Občina je v letu 2021 sofinancirala naravoslovno šolo v naravi za 11 učencev 4. razreda. 

Občina je šolo v naravi sofinancirala v višini 60 EUR po učencu. Letno šolo v naravi pa je šola 

zaradi slabih epidemioloških razmer prestavila na leto 2022. 

 

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 
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šoli in Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je občina staršem otrok krila 

prevozne stroške v skupni višini 2.982 EUR. Osnovno šolo Glazija obiskujeta 2 učenca s 

stalnim prebivališčem v Občini Dobje. 

 

Podprogram: 19069003 Štipendije 

Opis podprograma 

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije izvaja operacijo »Regijska štipendijska shema – 

Savinjska statistična regija«. Izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem 

se izvede v okviru javnega razpisa. Regijske štipendijske sheme delno financira Evropska 

unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  

- Zakon o štipendiranju 

- Zakon o javnih financah 

- Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij 

- Pravilnik o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem 

- Politika štipendiranja 2020-2024 

- Statut Občine Dobje 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in 

sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki 

dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju in 

sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski 

stopnji študija. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina Dobje je sodelovala v projektu sofinanciranja kadrovskih štipendij. 

 

Letni cilji podprograma  

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje 25% obveznosti delodajalca.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Občina Dobje je krila 25% od celotne letne izplačane štipendije za enega štipendista v višini 

900 EUR. 

 

Področje proračunske porabe PPP: 20 Socialno varstvo 

Opis PPP 

Lokalna skupnost na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne 

službe, za katere je zadolžena z zakonom o socialnem varstvu, razpisuje javne razpise za 

podelitev koncesij in sklepa pogodbe o koncesijah za storitve iz svoje pristojnosti, zagotavlja 

sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s 

posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih, zagotavlja 

sredstva za doplačilo pomoči na domu, 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 (denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok, 

sofinanciranje izvedbe Oratorija, darila za starostnike).  
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 

Glavni program: 2002 Varstvo otrok in družine 

Opis GPR 

Program zajema enkratni denarni prispevek staršem novorojenčkov, s katerim se družini 

oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob 

rojstvu otroka. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotavljanje dopolnilnega prejemka staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom 

otroka. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zagotovljena so bila sredstva za izvajanje programa.  

 

Podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini 

 

Opis podprograma 

Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti 

življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem območju, zato zagotavljamo sredstva za 

pomoč staršem ob rojstvu otrok, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z 

vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Dobje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Dobje  

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Kakovostno življenje vseh družin, posebno mladih in socialno ogroženih. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 

Letni cilji podprograma  

Zagotavljanje sredstev za enkratno denarno pomoč za vse novorojenčke v občini Dobje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Lani smo za pomoč staršem ob rojstvu otrok izplačali 1.200 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 

Opis GPR 

Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu: 

- skrbi za socialno varstvo invalidov, starih in onemoglih s financiranjem oziroma 

sofinanciranjem domske oskrbe 

- izvaja mrežo javne službe za pomoč družini na domu 

- skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih. 

Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev. 
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Dolgoročni cilji GPR 

Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti družbe, izboljšati dostop 

do socialnih storitev in programov, zmanjševanje socialnih stisk družin in posameznikov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zagotovljena so bila sredstva za izvajanje programov.  

 

Podprogram: 20049002 Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 

Program obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnih oseb, ki so vključene v 

institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, drugi 

organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in 

lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev  

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva  

- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotavljanje invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov 

pomoči na domu in domsko oskrbo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvajanje podprograma je potekalo po planu. 

 

Letni cilji podprograma  

Na podlagi veljavne zakonodaje zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje 

socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Za namen socialnega varstva invalidov je bilo porabljenih 26.163 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 2021: 

 

Naziv doma Št. oskrbovancev z dopl. 

občine 

Plača občina v EUR 

Center za usposabljanje, 

delo in varstvo Dobrna 

1 6.890 

Socialno varstveni zavod 

Hrastovec 

1 6.475 

Dom Lukavci 1 12.798 

 SKUPAJ 26.163 

 

Podprogram: 20049003 Socialno varstvo starih 
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Opis podprograma 

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti 

ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

Institucionalno varstvo pa obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi 

organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in 

lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev  

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva  

- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotavljanje starostnikom primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na 

domu in domsko oskrbo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvajanje podprograma je potekalo po planu. 

 

Letni cilji podprograma  

Na podlagi veljavne zakonodaje zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje 

socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Za subvencioniranje oskrbe starejših v domovih je bilo v letu 2021 namenjeno 25.377 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 Št. oskrbovancev z dopl. občine Plača občina v EUR 

Comett domovi 1 7.669 

Dom upokojencev in 

oskrbovancev Impoljca 

1 5.794 

Dom starejših Šentjur 1 4.440 

Trubarjev dom upokojencev 2 osebi (od avgusta ) 6.673 

Dom Ptuj 1 ( za 1 mesec) 204 

SeneCura Vojnik 1 (za 2 meseca) 597 

 SKUPAJ 25.377 

 

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 2021 Dom starejših Šentjur. V mesecu decembru so pomoč nudili 5 upravičencem. Na 

novo so bili v storitev pomoč družini na domu vključeni 4 upravičenci, z 2 upravičencema je 
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bila storitev zaključena (v enem primeru zaradi smrti, v drugem primeru pa zaradi prenehanja 

potreb). V povprečju je bilo mesečno opravljenih 38,06 efektivnih ur.  

 

Realizacija proračunske postavke je v letu 2021 znašala 13.167 EUR. Od tega je bilo 6.178 

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 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotovi sredstva za plačila subvencioniranja stanarin. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 

postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva  

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v 

občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

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. 

 

Letni cilji podprograma  

Pomoč pri plačilu najemnine do subvencije upravičenim najemnikom v neprofitnem 

stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči. 

Subvencija lahko znaša do 80 % neprofitne najemnine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

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 

Opis podprograma 

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na 

primer: materialna, oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in 

ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito 

neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, načina življenja in 

življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, 

ki jih prinaša sodobna družba. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 

- Zakon o Rdečem križu Slovenije 
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Dolgoročni cilji podprograma: 

Občina sofinancira programe in dejavnosti RK Šentjur ki občanom nudijo strokovno pomoč in 

ukrepe za blažitev težav, v katerih so se znašli zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali 

drugačne oblike prizadetosti. Prav tako vključuje sredstva za izvedbo Oratorija in darila za 

starostnike. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina je financirala delovanje in programe OO RK Šentjur, zaradi epidemije pa ni bil izveden 

oratorij v Dobju. 

 

Letni cilji podprograma  

Zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo programa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Sredstva v višini 2.755 EUR so bila nakazana Območnemu združenju Rdečega križa Šentjur. 

Za stroške daril za starostnike (Karitas) je bilo v letu 2021 namenjeno 100 EUR.  

 

Področje proračunske porabe PPP: 23 Intervencijski programi in obveznosti 

Opis PPP 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, 

kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, 

suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 

povzročajo 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. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. 

Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

 

Glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

Opis GPR 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, 

kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, 

suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 

povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim 

hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče 

vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, 

oziroma je del sredstev predviden oziroma rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko 

zgodile v tekočem letu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Zagotovljena so bila sredstva za izvajanje programa.  

 

Podprogram: 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
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Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 

48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

- Zakon o nalezljivih boleznih 

- Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 

bolezni pri ljudeh 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

- Občinski načrti zaščite 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje 

čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo 

občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

 

Letni cilji podprograma  

Zagotavljanje sredstev in odprava posledic naravnih nesreč. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve od 1.1. do 31.12.2021 je podano v poglavju 

2.1. 5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.  

 

V letu 2021 je bil saniran plaz pod stanovanjskim objektom v Večjem Brdu. Proračunska 

postavka 23003 Sanacija transport. infrast. je bila realizirana v višini 52.890 EUR. Ministrstvo 

za okolje in prostor je projekt sofinanciralo v višini 44.397 EUR. 
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PU 4200 REŽIJSKI OBRAT 

 

Področje proračunske porabe PPP: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko 

komunalna dejavnost 

 

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost 

Opis GPR 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, sredstva za 

praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

 

Dolgoročni cilji GPR 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine; zagotoviti neoporečno pitno 

vodo v zadostnih količinah na območju cele občine, zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti 

skladno s potrebami lokalne skupnosti, ohranjanje nivoja vzdrževanja pokopališča. Urejenost 

zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

 

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

Izvaja se na način, kot ga določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobje. Skrbeti 

je potrebno za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno oskrbo s 

pitno vodo.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Zakon o varstvu okolja 

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobje 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobje 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Zagotoviti prebivalcem zadostno količino pitne vode (brez izpadov v času suše) ter hkrati 

zdravo pitno vodo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi potreb občanov je občina pristopila k izgradnji vodovoda Črni dol-Loke in izgradnji novih 

vodovodnih priključkov v Večjem Brdu. 

 

Letni cilji podprograma  

Z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati dograditev vodovodnih sistemov ter zagotavljati čim bolj 

kvalitetno oskrbo s pitno vodo in dvig varnosti oskrbe z zagotavljanjem kvalitetnih vodnih virov.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

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. Za tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme smo v letu 2021 

namenili 80.738 EUR, oziroma 97,3 % plana. Največji del nastalih odhodkov (67.339 EUR) 
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predstavljajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod in 

plačilo akontacij vodnih povračil. V letu 2021 je bil izveden davčni nadzor okoljskih dajatev za 

komunalne odpadne vode,  za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020. Ugotovljeno je bilo, da v 

obračunih okoljskih dajatev niso bili zajeti vsi objekti. Občina je v postopku nadzora poravnala 

manjkajoče obveznosti s pripadajočimi obrestmi v višini 46.424 EUR. Sredstva so evidentirana 

na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna za leto 2021. 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 2021 namenjenih 4.376 EUR in se nanaša 

na izvedbo novih priključkov v Večjem Brdu. 

 

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Urejeno pokopališče in spremljajoči objekti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Pokopališče je bilo primerno vzdrževano. 

 

Letni cilji podprograma  

Vzdrževanje površin. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

Za tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme je bilo v letu 2021 namenjeno 3.673 

EUR. Stroški odvoza smeti in sveč so v letu 2021 znašali 2.237 EUR.  
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Občina Dobje v letu 2021 ne izkazuje prometa v Izkazu računa finančnih terjatev in naložb. 
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RAČUN FINANCIRANJA 

 
Področje proračunske porabe PPP: 22 Servisiranje javnega dolga 

Opis PPP 

To področje programske porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski 

ravni. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov z načrtom vračanja povratnih sredstev. 

 

Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga 

Opis GPR 

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, 2018 in 2019.  

 

Dolgoročni cilji GPR 

Vračilo prejetih povratnih sredstev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Obveznosti so bile odplačane v skladu  s planom. 

 

Podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – 

domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Odplačilo glavnice za koriščenje povratnih sredstev, za sofinanciranje investicij po ZFO-1, 

prejetih leta 2016, 2017, 2018 in 2019, skladno z načrtom vračanja povratnih sredstev. 

Obrestna meta za koriščenje povratnih sredstev znaša 0% letno in je nesprejemljiva do 

končnega vračila vseh povratnih sredstev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o javnih financah 

-  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije  

-  Zakon o financiranju občin 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

Občinam omogočiti izvedbo investicijskih projektov z možnostjo koriščenja povratnih sredstev 

z 0% letno obrestno mero in dobo vračanja deset let. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Vračilo povratnih sredstev je potekalo v skladu z načrtom vračanja povratnih sredstev. 

 

Letni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti 

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, dva obroka v skupni višini 4.432,78 EUR za leto 2018 in dva 

obroka v skupni višini 4.630,56 EUR za leto 2019. 
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Stanje zadolženosti proračuna na dan 31.12.2021: 

 
Zap. 

št. 

Kreditodajalec Stanje 

zadolženosti na 

dan 31.12.2020 

Povečanje 

zadolženosti 

2021 

Odplačila 

2021 

Stanje 

zadolženosti na 

dan 31.12.2021 

1. Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in 

tehnologijo (ZFO -2016) 

25.503,32 EUR  4.250,56 EUR 21.252,76 EUR 

2. Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in 

tehnologijo (ZFO -2017) 

30.376,88 EUR  4.339,56 EUR 26.037,32 EUR 

3. Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in 

tehnologijo (ZFO -2018) 

35.462,22 EUR  4.432,78 EUR 31.029,44 EUR 

4. Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in 

tehnologijo (ZFO -2019) 

41.675,00 EUR  4.630,56 EUR  37.044,44 EUR 

5. Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in 

tehnologijo (ZFO -2020) 

30.025,00 EUR    30.025,00 EUR 

  163.042,42 EUR 0,00 EUR 17.653,46 EUR 145.388,96 EUR 
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2.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine 
 

PU PK Konto Opis 
Sprejeti proračun: 

2021 -  
Rebalans 

Realizacija: 
2021 

Realizacija: 
2020 

Indeks 6:5 Indeks 6:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1000      OBČINSKI SVET 9.126,00 6.112,73 8.341,24 66,98 73,28 

  01   POLITIČNI SISTEM 4.950,00 4.462,04 4.000,61 90,14 111,53 

  0101   Politični sistem 4.950,00 4.462,04 4.000,61 90,14 111,53 

  01019001   Dejavnost občinskega sveta 4.950,00 4.462,04 4.000,61 90,14 111,53 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.950,00 3.462,04 3.000,61 87,65 115,38 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 

  04   
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 750,00 725,93 1.415,87 96,79 51,27 

  0401   Kadrovska uprava 300,00 294,63 728,89 98,21 40,42 

  04019001   Vodenje kadrovskih zadev 300,00 294,63 728,89 98,21 40,42 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 300,00 294,63 728,89 98,21 40,42 

  0403   Druge skupne administrativne službe 450,00 431,30 686,98 95,84 62,78 

  04039001   Obveščanje domače in tuje javnosti 450,00 431,30 686,98 95,84 62,78 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 450,00 431,30 686,98 95,84 62,78 

  06   LOKALNA SAMOUPRAVA 3.426,00 924,76 2.924,76 26,99 31,62 

  0601   
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 3.426,00 924,76 2.924,76 26,99 31,62 

  06019003   Povezovanje lokalnih skupnosti 3.426,00 924,76 2.924,76 26,99 31,62 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 576,00 575,16 575,16 99,85 100,00 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 350,00 349,60 349,60 99,89 100,00 

2000      NADZORNI ODBOR 400,00 199,77 706,23 49,94 28,29 

  02   EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 400,00 199,77 706,23 49,94 28,29 
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  0203   Fiskalni nadzor 400,00 199,77 706,23 49,94 28,29 

  02039001   Dejavnost nadzornega odbora 400,00 199,77 706,23 49,94 28,29 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 400,00 199,77 706,23 49,94 28,29 

3000     ŽUPAN, PODŽUPAN 57.543,00 51.083,56 49.027,39 88,77 104,19 

  01   POLITIČNI SISTEM 50.543,00 49.202,41 47.138,06 97,35 104,38 

  0101   Politični sistem 50.543,00 49.202,41 47.138,06 97,35 104,38 

  01019003   Dejavnost župana in podžupanov 50.543,00 49.202,41 47.138,06 97,35 104,38 

    400 PLAčE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 38.612,00 38.261,95 34.902,51 99,09 109,63 

    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 5.370,00 5.359,02 4.875,08 99,80 109,93 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 6.561,00 5.581,44 7.065,55 85,07 79,00 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 294,92 - 0,00 

  04   
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 2.000,00 1.881,15 1.889,33 94,06 99,57 

  0403   Druge skupne administrativne službe 2.000,00 1.881,15 1.889,33 94,06 99,57 

  04039002   Izvedba protokolarnih dogodkov 2.000,00 1.881,15 1.889,33 94,06 99,57 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.000,00 1.881,15 1.889,33 94,06 99,57 

  23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 - 

  2303   Splošna proračunska rezervacija 5.000,00 0,00 0,00 0,00 - 

  23039001   Splošna proračunska rezervacija 5.000,00 0,00 0,00 0,00 - 

    409 REZERVE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 - 

4100     OBČINSKA UPRAVA 1.472.234,54 1.307.624,24 798.958,12 88,82 163,67 

  02   EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.640,00 2.492,87 1.455,44 94,43 171,28 

  0202   Urejanje na področju fiskalne politike 2.640,00 2.492,87 1.455,44 94,43 171,28 

  02029001   Urejanje na področju fiskalne politike 2.640,00 2.492,87 1.455,44 94,43 171,28 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.640,00 2.492,87 1.455,44 94,43 171,28 

  05   ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0,00 0,00 26,67 - 0,00 

  0502   Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0,00 0,00 26,67 - 0,00 

  05029001   Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0,00 0,00 26,67 - 0,00 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0,00 0,00 26,67 - 0,00 
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  06   LOKALNA SAMOUPRAVA 137.978,00 128.696,98 121.241,15 93,27 106,15 

  0603   Dejavnost občinske uprave 137.978,00 128.696,98 121.241,15 93,27 106,15 

  06039001   Administracija občinske uprave 129.777,00 120.496,56 121.241,15 92,85 99,39 

    400 PLAčE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 72.318,00 69.793,91 75.936,54 96,51 91,91 

    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 12.967,00 11.653,78 12.479,38 89,87 93,38 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 36.594,00 32.323,21 25.944,12 88,33 124,59 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 7.898,00 6.725,66 6.881,11 85,16 97,74 

  06039002   Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 8.201,00 8.200,42 0,00 99,99 - 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 8.201,00 8.200,42 0,00 99,99 - 

  07   OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 31.198,00 29.171,68 30.925,72 93,50 94,33 

  0703   Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 31.198,00 29.171,68 30.925,72 93,50 94,33 

  07039001   Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.570,00 43,68 1.297,72 2,78 3,37 

    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 70,00 43,68 42,40 62,40 103,02 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.500,00 0,00 1.255,32 0,00 0,00 

  07039002   Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 29.628,00 29.128,00 29.628,00 98,31 98,31 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 500,00 0,00 216,48 0,00 0,00 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 13.128,00 13.128,00 10.560,47 100,00 124,31 

    431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OS., KI NISO PROR.UP. 16.000,00 16.000,00 18.851,05 100,00 84,88 

  08   NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 550,00 438,92 534,08 79,80 82,18 

  0802   Policijska in kriminalistična dejavnost 550,00 438,92 534,08 79,80 82,18 

  08029001   Prometna varnost 550,00 438,92 534,08 79,80 82,18 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 550,00 438,92 534,08 79,80 82,18 

  11   KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 16.782,32 15.470,20 16.034,84 92,18 96,48 

  1102   Program reforme kmetijstva in živilstva 14.705,00 13.433,85 13.747,05 91,36 97,72 

  11029001   Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 11.000,00 10.999,96 8.121,32 100,00 135,45 

    410 SUBVENCIJE 11.000,00 10.999,96 8.121,32 100,00 135,45 

  11029002   Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.205,00 701,39 2.032,77 58,21 34,50 

    410 SUBVENCIJE 400,00 0,00 0,00 0,00 - 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 555,00 462,50 1.555,00 83,33 29,74 
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    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 250,00 238,89 477,77 95,56 50,00 

  11029003   Zemljiške operacije 2.500,00 1.732,50 3.592,96 69,30 48,22 

    410 SUBVENCIJE 2.500,00 1.732,50 3.592,96 69,30 48,22 

  1103   Splošne storitve v kmetijstvu 200,00 160,00 536,80 80,00 29,81 

  11039002   Zdravstveno varstvo rastlin in živali 200,00 160,00 536,80 80,00 29,81 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 200,00 0,00 536,80 0,00 0,00 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0,00 160,00 0,00 - - 

  1104   Gozdarstvo 1.877,32 1.876,35 1.750,99 99,95 107,16 

  11049001   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1.877,32 1.876,35 1.750,99 99,95 107,16 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.877,32 1.876,35 1.750,99 99,95 107,16 

  13   PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 113.836,64 103.450,57 89.388,29 90,88 115,73 

  1302   Cestni promet in infrastruktura 113.836,64 103.450,57 89.388,29 90,88 115,73 

  13029001   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 54.228,64 47.078,21 57.802,78 86,81 81,45 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 54.228,64 47.078,21 57.802,78 86,81 81,45 

  13029002   Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 56.758,00 53.525,16 23.468,05 94,30 228,08 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 56.758,00 53.525,16 23.468,05 94,30 228,08 

  13029003   Urejanje cestnega prometa 545,00 544,23 4.625,05 99,86 11,77 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3,00 2,84 4.625,05 94,67 0,06 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 542,00 541,39 0,00 99,89 - 

  13029004   Cestna razsvetljava 2.305,00 2.302,97 3.492,41 99,91 65,94 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.305,00 2.302,97 2.195,99 99,91 104,87 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 1.296,42 - 0,00 

  15   VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.760,00 3.451,24 2.065,52 91,79 167,09 

  1502   Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.760,00 3.451,24 2.065,52 91,79 167,09 

  15029001   Zbiranje in ravnanje z odpadki 600,00 388,42 498,08 64,74 77,98 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 50,00 8,70 8,71 17,40 99,89 

    431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OS., KI NISO PROR.UP. 550,00 379,72 489,37 69,04 77,59 

  15029002   Ravnanje z odpadno vodo 3.160,00 3.062,82 1.567,44 96,92 195,40 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.560,00 1.462,82 1.167,44 93,77 125,30 
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    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.600,00 1.600,00 400,00 100,00 400,00 

  16   
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 664.599,36 564.940,66 5.664,97 85,00 9.972,53 

  1602   Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 22.006,00 21.983,79 1.005,89 99,90 2.185,51 

  16029001   Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.006,00 1.005,89 1.005,89 99,99 100,00 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.006,00 1.005,89 1.005,89 99,99 100,00 

  16029003   Prostorsko načrtovanje 21.000,00 20.977,90 0,00 99,89 - 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 21.000,00 20.977,90 0,00 99,89 - 

  1603   Komunalna dejavnost 577.687,36 480.506,86 0,00 83,18 - 

  16039001   Oskrba z vodo 4.500,00 3.622,44 0,00 80,50 - 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.500,00 3.622,44 0,00 80,50 - 

  16039005   Druge komunalne dejavnosti 573.187,36 476.884,42 0,00 83,20 - 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 573.187,36 476.884,42 0,00 83,20 - 

  1605   Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.964,00 982,89 2.585,52 50,05 38,02 

  16059002   Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.964,00 982,89 2.585,52 50,05 38,02 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.964,00 982,89 1.797,12 50,05 54,69 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 788,40 - 0,00 

  1606   
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 62.942,00 61.467,12 2.073,56 97,66 2.964,33 

  16069001   Urejanje občinskih zemljišč 62.942,00 61.467,12 2.073,56 97,66 2.964,33 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.447,00 2.446,03 976,93 99,96 250,38 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 60.495,00 59.021,09 1.096,63 97,56 5.382,04 

  17   ZDRAVSTVENO VARSTVO 845,00 754,07 9.471,05 89,24 7,96 

  1707   Drugi programi na področju zdravstva 845,00 754,07 9.471,05 89,24 7,96 

  17079001   Nujno zdravstveno varstvo 662,00 661,77 8.022,33 99,97 8,25 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 662,00 661,77 8.022,33 99,97 8,25 

  17079002   Mrliško ogledna služba 183,00 92,30 1.448,72 50,44 6,37 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 183,00 92,30 1.448,72 50,44 6,37 

  18   KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 120.382,00 113.787,17 189.340,94 94,52 60,10 

  1803   Programi v kulturi 39.850,00 37.026,53 184.538,47 92,91 20,06 
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  18039001   Knjižničarstvo in založništvo 16.249,00 14.715,28 16.766,15 90,56 87,77 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 750,00 461,61 663,04 61,55 69,62 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 14.098,00 12.853,63 14.703,07 91,17 87,42 

    432 INVEST.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.401,00 1.400,04 1.400,04 99,93 100,00 

  18039003   Ljubiteljska kultura 1.300,00 550,00 1.182,28 42,31 46,52 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.000,00 250,00 882,28 25,00 28,34 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 

  18039004   Mediji in avdiovizualna kultura 1.050,00 1.048,53 340,33 99,86 308,09 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.050,00 1.048,53 340,33 99,86 308,09 

  18039005   Drugi programi v kulturi 21.251,00 20.712,72 166.249,71 97,47 12,46 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 5.751,00 5.291,41 5.029,70 92,01 105,20 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 15.500,00 15.421,31 161.220,01 99,49 9,57 

  1804   Podpora posebnim skupinam 2.000,00 2.000,00 1.600,00 100,00 125,00 

  18049004   Programi drugih posebnih skupin 2.000,00 2.000,00 1.600,00 100,00 125,00 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 800,00 800,00 400,00 100,00 200,00 

  1805   Šport in prostočasne aktivnosti 78.532,00 74.760,64 3.202,47 95,20 2.334,47 

  18059001   Programi športa 77.132,00 74.340,64 3.196,45 96,38 2.325,73 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 950,00 450,00 949,37 47,37 47,40 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 4.100,00 2.052,60 2.247,08 50,06 91,35 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 72.082,00 71.838,04 0,00 99,66 - 

  18059002   Programi za mladino 1.400,00 420,00 6,02 30,00 6.976,74 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.400,00 420,00 6,02 30,00 6.976,74 

  19   IZOBRAŽEVANJE 221.464,00 190.484,13 221.606,16 86,01 85,96 

  1902   Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 153.311,00 126.376,39 145.298,66 82,43 86,98 

  19029001   Vrtci 153.311,00 126.376,39 145.298,66 82,43 86,98 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 311,00 310,41 610,00 99,81 50,89 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 110.200,00 100.558,09 122.168,23 91,25 82,31 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 42.800,00 25.507,89 22.520,43 59,60 113,27 
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  1903   Primarno in sekundarno izobraževanje 46.273,00 44.119,00 58.548,61 95,35 75,35 

  19039001   Osnovno šolstvo 45.673,00 43.687,00 58.164,61 95,65 75,11 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 45.673,00 43.687,00 40.181,82 95,65 108,72 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 17.982,79 - 0,00 

  19039002   Glasbeno šolstvo 600,00 432,00 384,00 72,00 112,50 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 600,00 432,00 384,00 72,00 112,50 

  1906   Pomoči šolajočim 21.880,00 19.988,74 17.758,89 91,36 112,56 

  19069001   Pomoči v osnovnem šolstvu 20.980,00 19.088,74 17.758,89 90,99 107,49 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.960,00 1.952,57 1.946,51 99,62 100,31 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 19.020,00 17.136,17 13.961,19 90,10 122,74 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 0,00 0,00 1.851,19 - 0,00 

  19069003   Štipendije 900,00 900,00 0,00 100,00 - 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 900,00 900,00 0,00 100,00 - 

  20   SOCIALNO VARSTVO 73.155,00 69.442,07 64.532,25 94,92 107,61 

  2002   Varstvo otrok in družine 1.400,00 1.200,00 500,00 85,71 240,00 

  20029001   Drugi programi v pomoč družini 1.400,00 1.200,00 500,00 85,71 240,00 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.400,00 1.200,00 500,00 85,71 240,00 

  2004   Izvajanje programov socialnega varstva 71.755,00 68.242,07 64.032,25 95,10 106,57 

  20049002   Socialno varstvo invalidov 26.500,00 26.163,77 22.763,76 98,73 114,94 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 26.500,00 26.163,77 22.763,76 98,73 114,94 

  20049003   Socialno varstvo starih 41.400,00 38.544,20 37.957,46 93,10 101,55 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 34.900,00 32.365,79 33.082,57 92,74 97,83 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 6.500,00 6.178,41 4.874,89 95,05 126,74 

  20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih 800,00 679,50 452,32 84,94 150,23 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 800,00 679,50 452,32 84,94 150,23 

  20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.055,00 2.854,60 2.858,71 93,44 99,86 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 300,00 99,60 103,71 33,20 96,04 

    412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.755,00 2.755,00 2.755,00 100,00 100,00 

  22   SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 17.654,00 17.653,46 13.022,90 100,00 135,56 
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  2201   Servisiranje javnega dolga 17.654,00 17.653,46 13.022,90 100,00 135,56 

  22019001   Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 17.654,00 17.653,46 13.022,90 100,00 135,56 

    550 ODPLAčILA DOMAčEGA DOLGA 17.654,00 17.653,46 13.022,90 100,00 135,56 

  23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 67.390,22 67.390,22 33.648,14 100,00 200,28 

  2302   Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 67.390,22 67.390,22 33.648,14 100,00 200,28 

  23029002   Posebni programi pomoči v primerih nesreč 67.390,22 67.390,22 33.648,14 100,00 200,28 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 52.890,22 52.890,22 19.148,14 100,00 276,22 

    409 REZERVE 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,00 100,00 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 0,00 - - 

4200     REŽIJSKI OBRAT 91.884,00 88.787,12 74.679,13 96,63 118,89 

  16   
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 91.884,00 88.787,12 74.679,13 96,63 118,89 

  1603   Komunalna dejavnost 91.884,00 88.787,12 74.679,13 96,63 118,89 

  16039001   Oskrba z vodo 87.401,00 85.113,70 29.125,43 97,38 292,23 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 15.666,00 13.399,05 11.505,95 85,53 116,45 

    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 46.425,00 46.424,05 0,00 100,00 - 

    413 DRUGI TEKOčI DOMAčI TRANSFERI 20.915,00 20.914,60 12.279,02 100,00 170,33 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.395,00 4.376,00 5.340,46 99,57 81,94 

  16039002   Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.483,00 3.673,42 45.553,70 81,94 8,06 

    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 4.483,00 3.673,42 3.843,21 81,94 95,58 

    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 41.710,49 - 0,00 

        1.631.187,54 1.453.807,42 931.712,11 89,13 156,04 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 
 
PU 1000 OBČINSKI SVET 
 
Pri proračunskem uporabniku ni bilo večjih odstopanj med rebalansom proračuna in realizacijo. 
Največje odstopanje je nastalo pri glavnem programu 0601 Delovanje na področju lokalne 
samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (indeks 27,0), saj Občina Dobje ni 
financirala delovanja RA Kozjansko, sredstva za ta namen pa so bila planirana v proračunu. 
Na glavnem programu 0101 Politični sistem so bili nekoliko nižji od planiranih materialni stroški 
občinskega sveta. 
 
PU 2000 NADZORNI ODBOR 
 
Na glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je znašal indeks 49,9, saj je bilo izvedenih manj 
sej kot je bilo planiranih v rebalansu proračuna. 
 
PU 3000 ŽUPAN, PODŽUPAN 
 
Pri proračunskem uporabniku je bilo realiziranih 88,8 % planiranih odhodkov. Neporabljena so 
ostala sredstva Splošne proračunske rezervacije. 
 
PU 4100 OBČINSKA UPRAVA 
 
Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim planom (indeks primerjave 
realizacije in rebalansa proračuna manjši od 90) so nastala pri glavnih programih: 
 

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (indeks 79,8) – Zaradi epidemije je bilo 

oteženo izvajanje preventivnih programov v OŠ Dobje, zato niso nastali stroški nakupa 

daril za sodelujoče učence v preventivni akciji. Vrednostno gledano je odstopanje med 

planom in realizacijo zanemarljivo, neporabljenih je ostalo le 111 EUR. 

 

- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu (indeks 80,0) – Vrednostno gledano zanemarljivo 

odstopanje, neporabljenih je ostalo 40 EUR. 

 

- 1603 Komunalna dejavnost (indeks 83,2) – Nižja realizacija od planirane je nastala 

predvsem zaradi izvajanja projekta Opremljanje IC Dobje. Zaradi zamika začetka 

izvajanja investicije se izvajanje projekta nadaljuje v letu 2022. 

 

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (indeks 50,1) – Nižja realizacija od planirane je 

nastala predvsem zaradi nižjih stroškov vzdrževanja stanovanjskih objektov. Nominalno 

gledano je majhno odstopanje ki znaša 981 EUR. 

 

- 1707 Drugi programi na področju zdravstva (indeks 89,2) – Gre za vrednostno 

zanemarljivo odstopanje v vrednosti 90 EUR. 

 

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (indeks 82,4) – Največje odstopanje je nastalo 

pri sredstvih planiranih za sanacijo Vrtca Dobje. Prvotno je bilo planirano, da bo obnova 

zaključena že v letu 2021, vendar so se dela zaradi nepredvidenih okoliščin zamaknila v 

leto 2022, kar je povzročilo da je bil del računov plačan v letu 2022. 

 

- 2002 Varstvo otrok in družine (indeks 85,7) – Vrednostno gledano je odstopanje v višini 

200 EUR, saj je težko planirati koliko vlog za novorojenčke s stalnim prebivališčem v 

Občini Dobje bomo prejeli v posameznem letu. 
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PU 4200 REŽIJSKI OBRAT 
 
V okviru proračunskega uporabnika se je izvajal en glavni program 1603 Komunalna 
dejavnost. Realiziranega je bilo 96,6 % plana. Nekoliko nižja od plana so bila realizirana 
sredstva namenjena vzdrževanju pokopališča 81,9 %, vendar gre za vrednostno majhno 
odstopanje. 
 
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 
 

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. 
 
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v 
skladu z 41. členom ZJF 
 
V finančni načrt neposrednih uporabnikov ni bilo vključenih novih obveznosti. 
 
Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz 
naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
 
Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev. 
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2.2.3. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
 

Občina Dobje je ena mlajših in hkrati manjših slovenskih občin, ki je bila ustanovljena leta 
1998, s samim delovanjem pa je pričela leta 1999. Občina Dobje je del savinjske statistične 
regije in sodi pod Upravno enoto Šentjur. Občina Dobje leži v hriboviti pokrajini, ki sega v 
predalpski svet in sega v osrčje Kozjanske pokrajine. Na severu, vzhodu in jugu meji z občino 
Šentjur, na zahodu pa z občino Laško. Občina obsega 17,5 km2 in se po podatkih Statističnega 
urada po površini med slovenskimi občinami uvršča na 204. mesto. Občina šteje 948 
prebivalcev1 (463 moških in 485 žensk), povprečna starost občanov je bila 42,4 leta2.  
 
Naselja 
Občina obsega 13 naselij: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Gorica pri Dobjem, Jezerce pri 
Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, Slatina pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje Brdo in 
Završe pri Dobjem. 
 
Organi občine so:  

- občinski svet 
- župan in  

- nadzorni odbor.  
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Občinski svet šteje 7 članov. Občinski svet je ustanovil delovna telesa občinskega sveta to je 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutarno pravno komisijo, Odbor za 
negospodarske dejavnosti, Odbor za gospodarske dejavnosti, Odbor za kmetijstvo ter okolje 
in prostor in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Uradno glasilo Občine Dobje je 
Uradni list Republike Slovenije. Občina Dobje o svojih aktivnostih obvešča tudi preko spletne 
strani Občine Dobje. 
 
Občino Dobje je v letu 2021 predstavljal in zastopal župan Franc Leskovšek. Župan funkcijo 
od 1.1.2020 opravlja poklicno. Naloge občine so podrobneje opredeljene v  Statutu Občine 
Dobje. Občina ima enega podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno.  
 
Nadzor javne porabe v občini opravlja nadzorni odbor. Nadzorni odbor Občine Dobje ima 3 
člane.  
 
Občinska uprava Občine Dobje je organizirana kot enovit organ. Občinska uprava neposredno 
izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občine ter naloge v zvezi 
zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine. V občinski upravi so bile v letu 2021 
zaposlene 4 javne uslužbenke na naslednjih delovnih mestih: 

- Tajnik Občine Dobje 
- Svetovalec za splošne zadeve (odsotna) 

- Svetovalec za računovodstvo 
- Administrator 

 
Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o 
lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in 
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.  

 
Občina Dobje nima ožjih delov občine je pa ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola 
Dobje,  soustanoviteljica Razvojne agencije Kozjansko in Javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče.  Občina ima delež v kapitalu v Razvojni agenciji Savinjske regije, d.o.o.  

 
1 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1.7.2021. 
2 Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1.7.2021 
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V letu 2019 se je začel stečajni postopek nad Regionalno razvojno agencijo Celje, katere 
soustanoviteljica je bila tudi Občina Dobje. 
 
Naloge občinske inšpekcije in redarstva ter urejanja prometa se izvajajo v okviru 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče.  
 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z 
zakonom, zlasti pa:  

- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj občine 
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja ter ureja način in pogoje upravljanja 

z občinskim premoženjem 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj 
- zagotavlja javne vrtce in druge oblike predšolskega varstva 

- gradi in vzdržuje objekte javnih vrtcev, osnovnih šol, splošne knjižnice, zdravstvenega 
doma, ambulant, športne dvorane 

- zagotavlja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe v skladu z zakonom 
- gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo 
- splošno izobraževalno knjižnično dejavnost 

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom 
- gradi in vzdržuje ter upravlja: 
➢ občinske ceste, ulice in javne poti 
➢ površine za pešce in kolesarje 
➢ igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča 
➢ javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine 
- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini 

- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč.  
 
Občina opravlja naloge, določene s tem statutom in podrobneje z odlokom, in sicer:  

- ustvarja pogoje za glasbeno izobraževanje ter izobraževanje odraslih 

- pospešuje društveno dejavnost na področju skrbi za socialno ogrožene, invalide in 
ostarele  

- podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah 
občanov, podeljuje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka  

- pospešuje društveno dejavnost na področju kulture, športa, turizma.  
 
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela, med drugim, določajo tudi številni 
področni zakoni in podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svo jih nalog.  
 
 

Cilji  

 
Dolgoročni cilji 
Občina Dobje ima dolgoročne razvojne cilje zastavljene z Načrtom razvojnih programov občine 
za obdobje od leta 2020 do leta 2023, ki odraža razvojno politiko občine na področju 
investicijskih vlaganj in državnih pomoči. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za 
izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine in iz 
sredstev državnega proračuna. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, ki niso 
v naprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine. 
Načrt razvojnih programov občine se vsako leto dopolnjuje in usklajuje ob sprejemanju 
proračuna. 
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Občina Dobje je vključena v območje območne razvojne regije Obsotelje in Kozjansko, za 
katero je bil   sprejet Območni razvojni program Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, ki je 
skladen z Regionalnim razvojnim programom  Savinjske regije 2014-2020. Območni razvojni 
program opredeljuje razvojne prednosti območja, določa razvojne prioritete subregije in 
vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja. 
 
Letni cilji občine 
Letni cilji Občine Dobje so bili planirani s sprejetim proračunom Občine Dobje za leto 2021, ki 
je bil sprejet na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Dobje dne 24.3.2021 in objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 51/2021. S sprejetjem proračuna za leto 2021 smo v občini sprejeli 
globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne 
ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti leta 2021.   
 
Občinski svet Občine Dobje je na 15. redni seji sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Dobje za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 199/2021. 
 
Glavne naloge v letu 2021 
 

- izboljšanje pogojev za gospodarski razvoj občine z ureditvijo IC Dobje 

- izboljšanje prometne varnosti z izgradnjo pločnika s prehodom za pešce na regionalni cesti 
Dežno - Črnolica v naselju Dobje, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo 

- asfaltiranje nove trase ceste Dobje-Brezje-Ravno 

- letno in zimsko vzdrževanje LC in JP 

- odmera cest z ureditvijo lastništva zemljišč  

- investiranje v šolsko in predšolsko infrastrukturo  

- pomoč kmetijskim gospodarstvom  

- zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo  

- skrb za varstvo okolja na področju čiščenja komunalnih odpadnih vod s sofinanciranjem 
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav  

- skrb za varstvo okolja glede zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov z zagotavljanjem 
sredstev za investicijo v RCERO 

- zagotavljanje pokopališke in pogrebne službe 

- nakup programske in računalniške opreme za nemoteno delovanje občinske uprave 

- pospeševanje razvoja športa in rekreacije s sofinanciranjem športnih programov in 
izgradnjo    
 igrišča za odbojko na mivki 

- izboljšanje dostopnosti do kulturnih programov in zagotavljanje splošnoizobraževalne 
knjižnične dejavnosti z zagotavljanjem sredstev za delovanje knjižnice Šentjur in enote v 
Dobju 

- sofinanciranje programov upokojenskih društev 

- zagotavljanje sredstev za področje izobraževanja in socialnega varstva 

- zagotavljanje sredstev za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč 

- zagotovitev investicijskih sredstev za vzdrževanje gasilskega doma in opreme 

- odprava posledic naravnih nesreč 
 

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

 
PU 1000 – Občinski svet 
 
PPP 01 POLITIČNI SISTEM 
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GPR 0101 Politični sistem 
PPR 01019001 Dejavnost občinskega sveta 
PP 01001 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila 
Izvedene so bile planirane seje, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji realizirani. 
 
PP 01002 Občinski svet in delovna telesa – materialni stroški 
Občinskemu svetu in delovnim telesom so bili zagotovljeni pogoji za delovanje, zato 
ocenjujemo da so bili zastavljeni cilji realizirani. 
 
PP 01004 Financiranje političnih strank 
Izvedeno je bilo financiranje političnih strank in s tem zagotovljeni pogoji za njihovo delovanje. 
 
PPP 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
GPR 0401 Kadrovska uprava 
PPR 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
PP 04001 Občinske nagrade (stroški nagrad in priznanj) 
Izveden je bil sprejem za najuspešnejše osnovnošolce, ki so zaključili osnovnošolsko 
izobraževanje. Zaradi epidemije COVID-19 pa ni bil izveden razpis za podelitev občinskih 
priznanj. Praznovanje občinskega praznika in obletnice JZ OŠ Dobje je bilo prestavljeno v leto 
2022. 
 
GPR 0403 Druge skupne administrativne službe  
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti  
04002 Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu. 
Sprejeti dokumenti so bili objavljeni v Uradnem listu RS. 
 
PPP 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
GPR 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
PPR 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
PP 06002 RŠS Celje (delovanje) 
Financiranje je potekalo v skladu s planom. 
 
PP 06003 RA Kozjansko – delovanje 
Občina Dobje v letu 2021 ni financirala delovanja RA Kozjansko. 
 
PP 06010 Razvojna agencija Savinjske regije 
Financiranje je potekalo v skladu s planom. 
 
PU 2000 Nadzorni odbor 
 
PPP 02 Ekonomska in fiskalna administracija 
GPR 0203 Fiskalni nadzor 
PPR 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
PP 02002 Dejavnost nadzornega odbora 
Izvedena je bila 1 seja nadzornega odbora. Cilji so bili delno realizirani. 
 
PU 3000 Župan, Podžupan 
 
PPP 01 Politični sistem 
GPR 0101 Politični sistem 
PPR 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
PP 01006 Župan – nadomestila za neprofes. oprav. funkcij 
Zagotovljena so bila sredstva za poklicno opravljanje funkcije župana. 
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PP 01007 Materialni stroški župan, podžupan (tudi reprezentanca) 
Zagotovljeni so bili pogoji za delovanje župana.  
 
01009 Podžupan – plača poklicnega funkcionarja. 
Zagotovljena so bila sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 
 
PPP 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
GPR 0403 Druge skupne administrativne službe 
PPR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  
PP 04004 Pokroviteljstva občine 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Občina Dobje je v letu 2021 prvič sodelovala v projektu Otroci 
pojejo slovenske pesmi in se veselijo 2020/21. 
 
 
PU 4100 Občinska uprava 
 
PPP 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
GPR 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
PPR 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
PP 02001 Stroški plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev (DURS, UJP, BS) 
Banka Slovenije je sredstva na EZR občine Občina Dobje obrestovala po negativni obrestni 
meri, plačani pa so bili tudi stroški UJP. 
 
PPP 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
GPR 06003 Dejavnost občinske uprave 
PPR 06039001 Administracija občinske uprave 
PP 06004 Plače zaposlenih v občinski upravi 
Zagotovljena so bila sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi Občine Dobje. Ena 
zaposlena je bila večino leta odsotna zaradi porodniškega dopusta, ena zaposlena pa je 
koristila dolgotrajnejšo bolniško odsotnost. 
 
06005 Materialni stroški občinske uprave 
Zagotovljeni so bili materialni pogoji za nemoteno delovanje občinske uprave.  
 
06009 Plače uslužbencev skupne občinske uprave 
Zagotovljena so bila sredstva za zaposlene v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče v višini 2,24 % 
nastalih stroškov medobčinskega inšpektorata in redarstva. Sredstva so bila nakazana občini 
Vojnik kot občini ustanoviteljici kjer je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva. Poraba 
sredstev je bila nižja od planirane. 
 
PPR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
PP 06007 Nakup opreme v upravi 
V Občini Dobje smo uporabljali starejši strežniški sistem, ki ga je bilo potrebno posodobiti in si 
s tem zagotoviti brezhibno delovanje IKT storitev. Obstoječ strežnik smo nadomestili z novim, 
zmogljivejšim. Nabavljen je bil tudi 1 nov računalnik. Zastavljen cilj je bil realiziran. 
 
Navezava na projekte NRP  
OB154-20-0001 Nakup opreme v upravi 
Projekt je bil financiran iz lastnih proračunskih sredstev. Z rebalansom je bilo potrebno 
zagotoviti dodatna proračunska sredstva za posodobitev strežniškega sistema. 
 
PPP 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
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GPR 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
PPR 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
PP 07001 Delovanje in usposabljanje enote CZ 
Cilj ni bil realiziran zaradi epidemije COVID-19 niso potekala usposabljanja članov CZ. Člani 
CZ so sodelovali pri izvajanju aktivnosti vezanih na epidemijo COVID-19. 
 
PPR 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
PP 07003 Dejavnost PGD Dobje 
Zastavljeni cilji so bili realizirani saj je bila kljub epidemiji zagotovljena zaščita pred naravnimi 
in drugimi nesrečami.  
 
07004 Dejavnost območne GZ Šentjur 
Zastavljeni cilji so bili realizirani je pa bila zaradi epidemije onemogočena izvedba vseh 
tekmovanj in izobraževanj. 
 
07005 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme (požarna taksa)-PGD Dobje 
Nabavljena je bila gasilska oprema in oprema gasilskega doma kot je bilo planirano. 
 
PPP 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
GPR 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
PPR 08029001 Prometna varnost 
PP 08001 Delovanje SPV 
Zaradi epidemije COVID-19 je bilo oteženo izvajanje planiranih programov, so se pa člani 
sveta sestali na planiranih sejah in omogočili varen začetek novega šolskega leta. 
 
PPP 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
GPR 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
PPR 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
PP 11020 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 
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. Cilj je bil dosežen saj je bil v letu 
2021 uspešno izveden javni razpis. Sredstva so bila dodeljena različnim investitorjem in za 
različne investicije kar bo omogočilo napredek kmetij.  
 
Navezava na projekte NRP  
OB154-20-0005 Podpore prestrukturiranju in prenove kmetij 
 
PPR 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
PP 11010 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 
Na razpis ni prispela nobena vloga za ta ukrep, zato so ostala sredstva neporabljena. 
 
PP 11012 Razvojni programi v kmetijstvu (RPP, Leader in drugi) 
PP 11025 Društva s področja kmetijstva in podeželja 
Zaradi epidemije je bilo izvajanje programov v društvih oteženo. 
 
PPR 11029003 Zemljiške operacije 
PP 11004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 
Sredstva so bila z javnim razpisom za kmetijstvo dodeljena enemu vlagatelju, eden vlagatelj 
pa je od investicije odstopil, zato ocenjujemo da so bili cilji le delno realizirani. 
 
Navezava na projekte NRP  
OB154-20-0003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 
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Porabljen je bil le del planiranih sredstev.  
 
GPR 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
PPR 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
PP 11026 Zdravstveno varstvo živali 
Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk. Sredstva 
so bila skoraj v celoti porabljena. 
 
GPR 1104 Gozdarstvo 
PPR 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
PP 11013 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 
V sodelovanju s krajevno pristojno enoto Zavoda za gozdove so bila izvedena dela na gozdni 
cesti št. 094417 Dobje-Medveščak. 
 
PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
GPR 1302 Cestni promet in infrastruktura 
PPR 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
PP 13001 Letno vzdrževanje 
PP 13002 Zimsko vzdrževanje 
Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani saj je bila zagotovljena zimska in letna prevoznost cest. 
 
PPR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
PP 13003 Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP 
V letu 2020 je bila izvedena prestavitev trase ceste JP 897101 Dobje - Zgornje Brezje - Ravno 
– Romih, v letu 2021 pa je bil odsek ceste še asfaltiran. S prestavitvijo trase ceste se je 
izboljšala prometna varnost, saj je stara cesta potekala čez dvorišče kmetije. 
 
V postopku izvajanja investicije v opremljanje IC Dobje je bil dodatno vgrajen geotekstil.  
 
Navezava na projekte NRP 
OB 154-20-0006 Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP 
Ocenjujemo da so bili cilji delno realizirani. Občina je investiciji financirala iz lastnih 
proračunskih sredstev. Občina bo tudi v prihodnjem letu vlagala sredstva v gradnjo občinske 
cestne infrastrukture. 
 
PP 13026 Pločnik s prehodom za pešce 
Občina je projekt izvajala v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo.  Urejen je bil prehod 
za pešce z umirjevalnimi ukrepi na državni cesti R2-424, odsek 1225 Dežno-Črnolica od km 
2.570 do km 2.817 v naselju Dobje. Dne 15.12.2021 je bila cesta izročena v promet.  
 
Navezava na projekte NRP 
OB154-20-0009 Pločnik s prehodom za pešce 
Dela na odseku ceste so bila v letu 2021 zaključena. Končna situacija še ni bila izdana. Zaradi 
višjih cen bo morala občina zagotoviti sredstva v proračunu občine za leto 2022. Občina Dobje 
je v letu 2021 za izvajanje projekta namenila 25.586 EUR lastnih proračunskih sredstev. 
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Slika 1 : Prehod za pešce 

 
PPR 13029003 Urejanje cestnega prometa 
PP 13011 Prometna signalizacija, označevalne table, znaki 
Nabavljena so bila prometna ogledala in prometni znak »prepovedano parkiranje« v skladu s 
planom. Cilj izboljšanja prometne varnosti je bil dosežen. 
 
PPR 13029004 Cestna razsvetljava 
PP 13005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje razsvetljave 
Ocenjujemo da je bil cilj izboljšanja varnosti realiziran. 
 
PPP 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
GPR 1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
PPR 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
PP 15001 Investicija v RCERO (center za ravnanje z odpadki) 
Občina je zasledovala dolgoročna cilja izgradnje in razširitve infrastrukturnih objektov centra 
za ravnanje z komunalnimi odpadki. 
 
PPR 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
PP 15007 Kanalizacija in čistilna naprava »Dobje 1« 
PP 15008 RČN Ravno 1,2 
Občina je zagotavljala nemoteno delovanje čistilnih naprav, tako da ocen jujemo, da je bil cilj 
realiziran. 
 
PP 15009 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 
Sredstva razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav so 
bila v celoti porabljena. Cilj je bil realiziran.  
 
PPP 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
GPR 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
PPR 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
PP 16001 Ažuriranje evidenc NUSZ 
Občina je zagotavljala evidence za pravilno odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 
 
PPR 16029003 Prostorsko načrtovanje 
PP 16002 Investicija v izdelavo prostorskih dokumentov občine 
Občina Dobje je v letu 2021 pristopila k izdelavi prvih sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Dobje. Izbran je bil izvajalec del podjetje Kaliopa d.o.o.  Prejetih 
je bilo 65 pobud, ki se v veliki večini nanašajo na spremembo namenske rabe. Po analizi 
predlaganih sprememb podrobnejše namenske rabe (PNRP) je bilo ugotovljeno, da gre v 
največji meri za spremembe iz primarne rabe, pretežno kmetijskih zemljišč, v stavbna 
zemljišča. 
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GPR 1603 Komunalna dejavnost 
PPR 16039001 Oskrba z vodo 
PP 16025 Dograditev vodovodnih omrežij 
Zaradi potreb občanov je občina Dobje v letu 2021 pristopila k izgradnji vodovoda Črni dol-
Loke. Naročena je bila izdelava idejnega projekta in nabavljene cevi. Izvajanje projekta se bo 
nadaljevalo v letu 2022. Cilji niso bili realizirani, saj bo za izvedbo projekta potrebno zagotoviti 
več sredstev in urediti služnosti. 
 
PPR 16039005 Druge komunalne dejavnosti 
PP 16023 Opremljanje IC Dobje 
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast«, prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim 
izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi 
prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.  
 
Namen projekta je dograditev gospodarske cone in sicer: ureditev pripadajoče prometne, 
vodne in energetske infrastrukture (nova infrastruktura), zaradi dodatnih potreb lokalnih 
podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost, ki bo v prihodnosti ustvarjala 
nova delovna mesta, višjo dodano vrednost ter omogočala rast in razvoj poslovanja. Operacija 
bo prispevala k razvoju gospodarskih dejavnosti, izboljšani bodo namreč infrastrukturni pogoji 
ter izboljšanju pogojev za življenje in zaposlovanje na območju občine, Obsotelja in 
Kozjanskega ter Savinjske regije.  Z izvedbo naložbe v razširitev poslovne cone bo občina 
pridobila  37.000 m2 (bruto) površin. 
 
Predmet projekta je: 
– rekonstrukcija obstoječe ceste in ureditev novih cest znotraj gospodarske cone 
– ureditev mostu čet Dobjanski potok 
–                     kanalizacijsko omrežje                 
– ureditev odvodnjavanja meteornih vod in protipoplavno zaščito območja 
– vodovodno omrežje 
– elektronske komunikacije 
– elektroenergetsko omrežje z novo transformatorsko postajo (ni predmet projekta, 
posebni projekt). 
 
Cilji operacije v okviru neposredne potrditve operacije (skrajšano NPO): 
– prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni 
– povečane dodane vrednosti MSP 
– povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije. 
 
V letu 2021 je bil izbran izvajalec del, večina del je bila izvedena. Izvajanje projekta se bo 
nadaljevalo v letu 2022 ko bodo ugodnejši vremenski pogoji.  
 
Navezava na projekte NRP 
OB154-20-0015 Opremljanje IC Dobje 
Občina Dobje je za izvajanje projekta v letu 2021 prejela 270.000 EUR sredstev evropske 
kohezijske politike. Projekt bo zaključen v letu 2022. 
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Slika 2: Opremljanje IC Dobje 

 
GPR 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
PPR 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
PP 16012 Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj 
Stanovanjski objekti so bili primerno vzdrževani.  
 
GPR 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
PPR 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
PP 16016 Odmera cest 
Izveden je bil odkup zemljišč po katerih v naravi poteka JP 897063 Večje Brdo-Kragelj. Cilj je 
bil realiziran. 
 
PP16018 Ureditev obrtne cone 
Za potrebe IC Dobje je predvidena postavitev nove transformatorske postaje. Občina je 
zagotovila sredstva za izvedbo gradbenih del za preureditev električnih vodov na območju 
OPPN Zgornje Brezje. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. 
 
Navezava na projekte NRP 
OB154-20-0014 Ureditev obrtne cone 
Občina je stroške krila iz lastnih proračunskih sredstev. Nova transformatorska postaja bo v 
omrežje priključena leta 2022. 
 
PPP 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
GPR 1707 Drugi programi na področju zdravstva 
PPR 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
PP 17003 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 
Občina je krila stroške zavarovanja za december 2020 z uveljavitvijo Zakona o finančni 
razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) se je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju tako, da so se je na državo prenesla obveznost plačila 
opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Zakon o 
finančni razbremenitvi občin je spremenil tudi zavezanca za plačilo prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ 
iz občin na Republiko Slovenijo oz. Ministrstvo za zdravje. 
 
PPR 17079002 Mrliško ogledna služba 
PP 17002 Mrliško ogledna služba, sanitarne obdukcije 
Občina je v letu 2021 krila samo obveznosti, ki so se nanašale na leto 2020. 
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PPP 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
GPR 1803 Programi v kulturi 
PPR 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
PP 18003 Dejavnost knjižnice (JZ Knjižnica Šentjur, Izposojevališče Dobje) 
Financiranje je potekalo v skladu s planom. Občanom so bili zagotovljeni pogoji za izboljšanje 
kulture branja. 
 
PP 18004 Nakup knjig za občinsko knjižnico 
Knjižnica Šentjur se vsako leto prijavi na razpis Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega 
gradiva. Občina je zagotovila svoj delež sredstev. 
 
Navezava na projekte NRP 
OB154-20-0017 Nakup knjig za občinsko knjižnico 
Z namenom izboljšanja kulture branja se vsako leto zagotavljajo sredstva za nakup knjig.  
 
PPR 18039003 Ljubiteljska kultura 
PP 18007 Programi in delovanje društev na področju kulture 
PP 18008 Sofinanciranje kulturnih prireditev (revije, srečanja, gostovanja itd.) 
Zaradi epidemije COVID-19 je bilo v letu 2021 močno okrnjeno izvajanje kulturnih programov 
in organizacija prireditev. Cilji niso bili realizirani. 
 
PPR 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
PP 18020 Unifi 
Zagotovljena je bila pokritost z WiFi omrežjem v skladu s Sporazumom o dodelitvi nepovratnih 
sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope – WiFi4EU. 
 
PPR 18039005 Drugi programi v kulturi 
PP 18009 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Dobje 
Zagotovljena so bila sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnega doma. 
 
PP 18019 Energetska sanacija KUD 
Zaključena je bila energetska sanacija KD Dobje. 
 
GPR 1804 Podpora posebnim skupinam 
PPR 18039004 Programi drugih posebnih skupin 
PP 18012 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 
Izvajanje programov je bilo omejeno zaradi epidemije COVID-19. 
 
GPR 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
PPR 18059001 Programi športa 
PP 18013 Šport v vrtcih in šolah (predšolska, šolska mladina) 
PP 18014 Šport v društvih 
PP 18018 Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov (telovadnica, igrišče) 
Izvajanje programov redne vaje je bilo del leta onemogočeno. Programi so se izvajali v okviru 
zmožnosti, največ programov je bilo kljub epidemiji izvedenih za predšolske in šoloobvezne 
otroke. 
 
PP 18022 Investicija v športne objekte 
Z izgradnjo igrišča je občina pridobila nove športne površine. Učinki investicije niso merljivi v 
denarju, saj občina objekta ne bo tržila, ampak želimo izboljšati zadovoljstvo občanov, 
izboljšati kvaliteto bivanja in prispevati k boljšemu počutju lokalnega prebivalstva. 
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Navezava na projekte NRP 
OB154-21-0001 Igrišče na mivki pri OŠ Dobje 
Projekt je bil v letu 2021 zaključen. Končna vrednost del je bila višja od predvidene in je znašala 
69.457,75 EUR. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sofinanciralo projekt v višini 
22.916,66 EUR.  
 

 
Slika 3: Igrišče za odbojko na mivki 

 
 
PPR 18059002 Programi za mladino 
PP 18015 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (DPM, skavti, taborniki) 
Cilj je bil delno realiziran, saj je bilo izvedeno novoletno obdarovanje otrok, zaradi razmer pa 
ni bila izvedena gledališka predstava. 
 
PPP 19 IZOBRAŽEVANJE 
GPR 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
PPR 19029001 Vrtci 
PP 19001 Pl. razlike med ceno programov v vrtcih in pl. staršev v ostalih vrtcih 
Zagotovljeno je bilo varstvo predšolskih otrok. 
 
PP 19004 Investicija v Vrtec Dobje 
Izvedena je bila hidroizolacija in drenaže, zaščita pred vdorom zalednih vod v vrtcu Dobje. 
Sanacija vrtca s preureditvijo sanitarij je bila zaključena v začetku leta 2022. 
 
Objekt vrtca je bil del leta zaradi sanacije zaprt, oddelki so bili začasno presel jeni v prostore 
OŠ Dobje. 
 
PP 19018 Sofinanciranje cene programov – Vrtec Dobje 
V skladu s sprejetimi interventnimi zakoni so bili starši 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. 
 
V Uradnem listu RS, št. 134/2021 je bil objavljen Sklep o določitvi cen programov za 
predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi 
bolezni. Sklep je stopil v veljavo in uporabo 1.9.2021. 
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GPR 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
PPR 19039001 Osnovno šolstvo 
PP 19005 Materialni stroški in energenti OŠ Dobje 
PP 19006 Zavarovanje objektov OŠ Dobje 
PP 19007 Tekoče vzdrževanje OŠ Dobje 
PP 19009 Kulturne dejavnosti v OŠ Dobje 
PP 19014 Materialni stroški OŠ Glazija 
PP 19021 Nabava knjižnega in didaktičnega materiala v OŠ Dobje 
PP 19022 Varstvo vozačev 
PP 19023 Tekmovanja učencev 
PP 19024 Dodatni učitelj za delitev kombiniranih oddelkov 
 
Občina sofinancira dejavnost osnovne šole na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki razmejuje obveznosti financiranja dejavnosti šole med državo in občino. 
 
PPR 19039002 Glasbeno šolstvo 
PP 19015 Sofinanciranje programa Glasbene šole 
Sofinanciranje je potekalo v skladu s planom. 
 
GPR 1906 Pomoči šolajočim 
PPR 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
PP  19010 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ Dobje in nazaj 
Cilji so bili doseženi. Zagotovljen je bil prevoz otrok v OŠ Dobje in nazaj. 
 
PP 19012 Subvencioniranje šole v naravi 
Zaradi epidemije je bil cilj realiziran le delno. Izvedena je bila šola v naravi za učence 4. 
razreda. 
 
PP 19013 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ Glazija in nazaj 
Cilj je bil dosežen. Zagotovljena so bila sredstva za povračilo stroškov prevoza 2 otrok v Celje. 
Za prevoz otrok so poskrbeli starši otrok. 
 
PPR 19069003 Štipendije 
PP  19020 Študijske pomoči 
Občina Dobje je za študijsko leto 2020/2021 sofinancirala kadrovsko štipendijo z namenom 
krepitve splošnih in poklicnih kompetenc mladih, usposobljenosti mladih za odzivanje na 
potrebe na trgu dela, zaposlovanje v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz 
statistične regije. 
 
PPP 20 SOCIALNO VARSTVO 
GPR 2002 Varstvo otrok in družine 
PPR 20029001 Drugi programi v pomoč družini 
PP 20001 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 
Cilj je bil dosežen, pomoč je uveljavljalo več staršev kot leta 2020. 
 
GPR 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
PPR 20049002 Socialno varstvo invalidov v VDC in zavodih za usposabljanje 
PP 20002 Socialno varstvo invalidov v VDC in zavodih za usposabljanje 
 
PPR 20049003 Socialno varstvo starih 
PP 20003 Domske oskrbe starejših 
PP 2004 Program pomoč družini na domu 
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Ocenjujemo, da je bila starostnikom in invalidnim osebam zagotovljena primerna in dostojna 
oskrba skozi izvajanje programov pomoči na domu in domsko oskrbo. Med letom se je 
pokazala potreba bo povečanju obsega izvajanja storitve pomoč na domu.  
 
PP 20010 Razvojni projekti DSO 
V letu 2021 je bila naročena izdelava idejne zasnove za Center integrirane dolgotrajne oskrbe 
Dobje. Izvajanje projekta se nadaljuje v letu 2022. 
 
PPR 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
PP 20009 Subvencioniranje stanarin 
Najemnine so se subvencionirale v skladu z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. 
 
PPR 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
PP 20006 OO RK Šentjur 
PP 20007 Humanitarna društva in organizacije 
Sofinanciranje je potekalo po planu, vendar so morale organizacije zaradi epidemije prilagoditi 
način dela. 
 
PPP 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
GPR 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
PPR 23029002 Posebni programi v primerih nesreč 
PP 23001 Proračunska rezerva 
Sredstva proračunske rezerve so bila v celoti porabljena. 
 
23003 Sanacija transport. infrast. 
Izvedena je bila sanacija plazu pod stanovanjskim objektom v Večjem Brdu. Ministrstvo za 
okolje in prostor je projekt sofinanciralo v višini 44.397 EUR. 
 
PU 4200 Režijski obrat 
 
PPP 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
GPR 1603 Komunalna dejavnost 
PPR 16039001 Oskrba z vodo 
PP 16004 Tekoče vzdrževanje vodovoda in pripadajoče opreme 
Ocenjujemo, da so bili cilji realizirani, saj je bila oskrba s pitno vodo nemotena.  
 
V letu 2021 je bil izveden davčni nadzor okoljskih dajatev za komunalne odpadne vode,  za 
obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020. Ugotovljeno je bilo, da v obračunih okoljskih dajatev niso 
bili zajeti vsi objekti. Občina je v postopku nadzora poravnala manjkajoče obveznosti s 
pripadajočimi obrestmi v višini 46.424, 05 EUR. Sredstva so evidentirana na prihodkovni in 
odhodkovni strani proračuna za leto 2021. Zvišale so se tudi mesečne obveznosti za plačilo 
okoljske dajatve za komunalne odpadne vode za leto 2021.  
 
PP 16005 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema 
V želji, da bi se lahko z vodo iz javnega vodovoda oskrbovalo še več uporabnikov, je občina 
pristopila k dograditvi vodovoda in omogočila priklop novih uporabnikov v Večjem Brdu. 
Izdelana je tudi idejna zasnova za izgradnjo vodovoda Črni dol-Loke. 
 
PPR 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
PP 16007 Tekoče vzdrževanje pokopališča, vežice in opreme 
Ocenjujemo da so bili cilji realizirani in da smo zagotovili primerno vzdrževanje mrliške vežice 
in pokopališča. 
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Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  

 
Za izvajanje dejavnosti občine ne obstajajo posebne sistemske podlage in merila za 
ocenjevanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Zakon o javnih financah določa, da je 
potrebno pri pripravi in izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. 
Načelo učinkovitosti zahteva učinkovito uporabo danih sredstev za dosego maksimalnih 
učinkov, načelo gospodarnosti pa pomeni doseganje danega učinka z minimalnim obsegom 
sredstev. Občina se trudi z omejenimi finančnimi sredstvi doseči čim boljše rezultate, pri čemer 
pa se je potrebno zavedati, da mora občina če želi izkoristiti razvojne priložnosti ki jih ponujajo 
različni razpisi zagotoviti tudi zadosten obseg lastnih sredstev. 
 
Občina Dobje je v letu 2021 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem 
proračunu, nato pa korigirala s prerazporeditvami proračunskih postavk in rebalansom 
proračuna. 
 
Stopnja odpisanosti opreme = popravek vrednosti opreme (AOP 007) / oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva (AOP 006). 
 
Stopnja odpisanosti opreme kaže stopnjo izrabljenosti opreme. Stopnja v Občini Dobje za leto 
2021  znaša 0,47 in je višja kot leta 2020. 
 
Delež terjatev v celotnem prihodku = kratkoročna sredstva AOP 012 – (denarna sredstva v 
blagajni AOP 013 + dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014) / celotni 
prihodki 
 
Vrednost kazalnika za Občino Dobje v letu 2021 je 0,11 in je nižja kot predhodno leto (0,16). 
Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih. 
 
Kazalnik zadolženosti = tuji viri (AOP 034 + AOP 047 + AOP 048 + AOP 054 + AOP 055) / 
Obveznosti do virov sredstev (AOP 060) 
 
Pod tuje vire zajemamo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno 
razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik izraža delež 
tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Ciljna vrednost kazalnika je 0, z večanjem 
vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Občina Dobje ima v letu 2021 kazalnik 
zadolženosti 0,05, kar kaže na nizko stopnjo zadolženosti.  
 
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = Kratkoročna sredstva (AOP 012) + 
zaloge (AOP 023) / kratkoročne obveznosti (AOP 034) 
 
Kazalnik za Občino Dobje v letu 2021 je 1,93 kaže na to, da kratkoročna sredstva občine na 
zadnji dan leta 2021 zadostujejo za pokritje kratkoročnih obveznosti občine, vrednost kazalnika 
se je v primerjavi z letom 2020 znižala, kar kaže na slabšo likvidnost občine v primerjavi s 
predhodnim letom. 
 
Stopnja investicijske naravnanosti občine izraža letni delež investiranja v občini in pokaže 
razvojno usmerjenost občine. Letni delež investiranja sporoča del celotnih izdatkov, ki je 
vložen v naložbe, nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Kazalnik se izračuna kot razmerje med 
investicijskimi odhodki in investicijskimi transferi ter celotnimi odhodki. Občina Dobje je v letu 
2021 za investicije namenila 52,76 % vseh odhodkov. 
 
Skupni prihodki na prebivalca so v letu 2021 (upoštevano število prebivalcev na dan 1.7.2021 
- 948)  v Občini Dobje znašali 1.527,30 EUR. 
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Ocena notranjega finančnega nadzora 

 
Zadnja notranja revizija poslovanja v Občini Dobje je bila izvedena v letu 2020, ki jo je opravilo 
podjetje AB AKTIVA družba za notranjo revizijo in svetovanje, d.o.o. 
 
Predmet revidiranja so bila področja dodeljevanja transferov, pridobivanja prihodkov in 
upravljanje s terjatvami, nabavna dejavnost in javna naročila. 
 
 
 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
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POJASNILA K BILANCI STANJA 

 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do 
njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. 
 

SREDSTVA 

DOLGOROČNA  SREDSTVA IN  SREDSTVA V  UPRAVLJANJU 

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva Občine Dobje, naložbe v deleže podjetij, 
dolgoročne terjatve iz poslovanja ter sredstva v upravljanju.  

Občina Dobje ima sklenjeno Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v 
zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb in Pogodbo o poslovnem najemu javne 
infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem 
gospodarskih javnih služb z najemnikom podjetjem Simbio, družba za ravnanje z odpadki, 
d.o.o. Občine najemodajalke so se dogovorile da s sovlaganjem sredstev pridobijo lastniški 
delež na objektih in napravah. Izhodiščni lastniški delež Občine Dobje na objektih in napravah 
v okviru Centra za ravnanje z odpadki znaša 0,021960 %. Vsako leto se izvrši letni popis 
infrastrukture po stanju na dan 31.12. Javna infrastruktura, ki je dana v najem se pri občini 
izkazuje le v glavni knjigi, v analitičnih evidencah pa se vsa infrastruktura izvenbilančno vodi 
še naprej pri najemniku, ki občini letno posreduje podatke o stanju in vrednosti infrastrukture 
za knjiženje v glavni knjigi.  

Prilogi k bilanci stanja sta: 

• stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

• stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
 
V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine 
Dobje na dan 31.12.2021. 
 
Med dolgoročnimi sredstvi Občina Dobje izkazuje neopredmetena sredstva, nepremičnine, 
opremo in ostala opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne 
terjatve iz poslovanja ter terjatve za sredstva dana v upravljanje JZ OŠ Dobje in JZ Regijsko 
študijsko središče. 

Neopredmetena osnovna sredstva se pripoznajo po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost 
opredmetenih osnovnih sredstev se poleg nakupne cene po dobaviteljevem računu vštevajo 
tudi vsi odvisni stroški povezani z nabavo in usposobitvijo sredstva. 

V poslovnih knjigah se ločeno izkazujejo nabavne vrednosti in popravki vrednosti osnovnih 
sredstev. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 
138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/2015). Uporabili smo 
metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Popravek vrednosti, ki je povezan z 
amortiziranjem, se ne pojavlja pri: 

- zemljiščih in drugih naravnih bogastvih 

- opredmetenih osnovnih sredstvih kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena 

- lokalnih zemljatih ali makadamskih cestah ter zgradbah, ki so njihov sestavni del 

- spodnjem ustroju cest in drugih javnih površin in 

- nekratkoročnih sredstvih za prodajo. 
 

Iz bilance stanja je razviden porast dolgoročnih sredstev. 
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Dolgoročna sredstva  2020 2021 

Neopredmetena sredstva  54.363 41.955 

Popravek vrednosti neopredmetenih 
sredstev 

52.169 41.334 

Nepremičnine 5.258.810 5.964.359 

Popravek vrednosti nepremičnin 1.370.636 1.498.136 

Oprema 106.905 115.510 

Popravek vrednosti opreme 42.058 54.145 

Dolgoročne finančne naložbe 750 750 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 276 276 

SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA 3.956.241 4.529.235 

 

Pri neopredmetenih sredstvih in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitvah je v letu 
2021 evidentirano zmanjšanje vrednosti zaradi izločitev programske opreme, ki se na občini 
ne uporablja več, v skladu z elaboratom inventurne komisije (prostorski plan Harmonija, 
licenčni program – Elaborat, program izdelave digitalne lokacijske informacije SDMS). 
Sedanja vrednost izločene programske opreme je znašala 0 EUR. 

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev po stanju 31.12.2021 znaša 621 
EUR. 

Nepremičnine se razdeljene na: 

➢ Zemljišča v evidenci na dan 31.12.2021 so zemljišča v vrednosti 325.442 EUR. 
Skupna vrednost zemljišč se je v letu 2021 povečala za 2.230 EUR. V letu 2021 je bila 
izveden nakup-zamenjava zemljišč po katerih poteka JP 897063 Večje Brdo-Kragelj. 

➢ Zgradbe nabavna vrednost zgradb se je v letu 2021 povečala za 121.105 EUR. 
Največje povečanje predstavljajo izgradnja igrišča na mivki pri OŠ Dobje, 
sofinanciranje ureditve prehoda za pešce na Tratah, dokončanje dela trase ceste 
Dobje – Zg. Brezje – Ravno in izgradnja  vodovoda v Večjem Brdu. Vrednost zgradb, 
ki jih ima v najemu Simbio d.o.o. se je v letu 2021 povečala za 36 EUR.  

Amortizacija za leto 2021 je znašala 127.500 EUR. 

➢ Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so nedokončana vlaganja, ki se po dokončanju 
aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi. Vrednost nepremičnin v 
gradnji se je v letu 2021 povečala za 582.214 EUR, od tega najbolj na račun ureditve 
IC Dobje in sicer za 578.581 EUR.  Vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi po 
stanju na dan 31.12.2021 znaša 707.579 EUR. 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva neodpisana vrednost opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2021 znaša 61.365 EUR.  

Nabavna vrednost opreme Občine Dobje se je v letu 2021 povečala za 9.263 EUR. Največje 
povečanje vrednosti predstavlja posodobitev strežniškega okolja. V lanskem letu je bil 
nabavljen nov računalnik, monitor, in dve UPS napravi za brezprekinitveno napajanje. 
Povečala pa se je tudi vrednost opreme, ki jo ima v najemu podjetje Simbio d.o.o. za 221 
EUR.  

V skladu z elaboratom inventurne komisije, ki ga je potrdil župan občine, je bila odpisana 
oprema:  

- UPS APC BACK – sedanja vrednost na dan 31.12.2021 - 0,00 EUR 

- UPS brezprekinitveno napajanje – sedanja vrednost na dan 31.12.2021 – 0,00 EUR 

- Samsung Galaxy XCover – sedanja vrednost 31.12.2021 – 0,00 EUR 
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- monitor Samsung – sedanja vrednost 31.12.2021 – 0 EUR 

Na kontih drobnega inventarja se izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od leta dni. 
Na dan 31.12.2021 je neodpisana vrednost drobnega inventarja znašala 0 EUR. V letu 2021 
je bil nabavljen drobni inventar v vrednosti 608 EUR. Drobni inventar je bil odpisan v celoti ob 
nabavi oziroma aktiviranju. 

V skladu z elaboratom inventurne komisije, ki ga je potrdil župan občine, je bila odpisan drobni 
inventar:  

- stroj za špiralno vezavo – sedanja vrednost na dan 31.12.2021 - 0,00 EUR 

Občina Dobje na dan 31.12.2021 izkazuje drugo opredmeteno sredstvo - spominsko obeležje 
ob 25. obletnici samostojne Slovenije in dogodkov v osamosvojitveni vojni v vrednosti 3.859 
EUR. 

Dolgoročne finančne naložbe 

Dolgoročne finančne naložbe Občine Dobje so: 
 

• ustanovitveni delež RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.                          
500,00 EUR 

• umetniško delo – slika Dobja                                                                     
250,00 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. 
 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje Na kontih skupine  09  se izkazujejo terjatve za 
sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih 
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 
108/2013) se višina le-teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih 
podatkov. 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala. 

Uporabnik Vrednost po stanju 
31.12.2019 

Vrednost po stanju 
31.12.2020 

Vrednost po stanju 
31.12.2021 

JZ OŠ Dobje 859.279,19 835.671,00 809.195,41 

JZ Regijsko študijsko 
središče 

3,06 113,91 123,42 

Skupaj 859.282,25 835.784,91 809.318,83 

 

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Vrednost kratkoročnih sredstev se je v primerjavi s preteklim letom znižala. 

Denarna  sredstva na računih Občina Dobje izkazuje na dan 31.12.2021 stanje na računu 
178.002,67 EUR. 

Kratkoročne terjatve do kupcev so v primerjavi z lanskim letom znižale in znašajo 52.221 
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. Občina Dobje je v 
stečajni postopek prijavila terjatev za plačilo glavnice v višini 4.089,03 EUR in 231,23 EUR 
zamudnih obresti. Stečajna upraviteljica je priznala terjatev v višini 4.000,82 EUR, prereka pa 
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terjatev do podjetja Atrij Fisa d.o.o. v višini 319,44 EUR, ker gre za nepovezano podjetje v 
razmerju do stečajnega dolžnika. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 515 EUR 
zajemajo: 

- 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 v višini 11.359 EUR predstavljajo terjatve iz naslova dajatev, za 
katere je nadzornik Finančna uprava Republike Slovenije v višini 3.434 EUR, terjatve za 
zaračunane globe, ki jih izstavlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 2.040 EUR, 
terjatev za refundacijo boleznin do ZZZS v višini 3.642 EUR in terjatev za vračilo razlike med 
vstopnim in obračunanim DDV v višini 2.243 EUR . 

Neplačani odhodki so na osnovi računov in zahtevkov izkazane obveznosti za nabavljeno 
blago ali opravljene storitve do 31.12.2021 ki zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bile 
poravnane do 31.12.2021, obveznosti do zaposlenih, obveznosti iz naslova opravljenega dela 
po pogodbi o delu ter obveznosti za nadomestilo funkcionarju v skupni višini 98.592 EUR.  

Aktivne časovne razmejitve predstavljajo terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za kritje oprostitve plačil staršev za čas, ko otroci niso obiskovali vrtca zaradi 
karantene po 102. členu ZZUOOP in prejeto predplačilo grobnine za leto 2022. 

Aktivni konti izven bilančne evidence  Na izvenbilančne konte knjižimo poslovne dogodke, 
katerih knjiženje ni predvideno v uradnih bilančnih evidencah. Knjiženje v izvenbilančni 
evidenci nima neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do njihovih 
virov, so pa vir informacij o poslovanju ter tako omogočajo boljše nadziranje poslovnih 
procesov in informiranje. Na kontu so poknjižene menične izjave in garancije za odpravo 
napak v garancijski dobi ter menična izjava kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. Izven bilančno pa so na kontu poknjižene tudi maske, ki jih je občina prejela 
brezplačno na osnovi sklepa Vlade RS št. 30400-2/2021/3 z dne 4.11.2021 in izjave v skladu 
z določbo 12. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri 
omilitvi posledic epidemije COVID-19. 

 

OBVEZNOSTI  DO  VIROV  SREDSTEV 

 
Obveznosti do virov sredstev delimo na: 

• kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

• lastne vire in dolgoročne obveznosti 
 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 12 EUR predstavljajo 
vnaprejšnje plačilo grobnine za leto 2022. 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 8.781 EUR predstavljajo obveznosti za 
plače, prispevke iz plač in druge izdatke zaposlenim za  mesec december 2021. Obveznosti 
so se v primerjavi z lanskim letom znižale. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 73.255 EUR so se v primerjavi z lanskim 
letom zvišale. Obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane v letu 2022.  
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.497 EUR so se v primerjavi s 
preteklim letom znižale. Del obveznosti predstavljajo obveznosti za nerazporejena plačila 
države v višini 1.074 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 nadomest ilo 
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 31.12.2021 izkazovala 
obveznosti v višini 16.659 EUR, kar je manj kot predhodno leto.  
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev  v višini 20.990 EUR predstavljajo del dolgoročnih 
finančnih obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov iz državnega proračuna, ki zapadejo v 
plačilo v letu 2022. 
 
Neplačani prihodki Na kontih skupine 28 se izkazujejo neplačani prihodki v višini 53.572 
EUR. 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
Na pasivni strani bilance stanja beležimo zvišanje sredstev splošnega sklada, ki znaša po 
stanju na dan 31.12.2021 5.378.346 EUR. 
 
V letu 2021 je bil porabljen del sredstev proračunske rezerve za leto 2020 in celotna 
proračunska rezerva za leto 2021, tako da stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2021 znaša 
0 EUR. 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - so oblikovane v višini sredstev rezervnega 
sklada, ki so se zbirala na računu podjetja Atrij  d.o.o. in znašajo 276 EUR. 
 
Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, katerih roki zapadlosti v plačilo so 
daljši od leta dni in znašajo po stanju na dan 31.12.2021 124.399 EUR. Obveznosti se 
nanašajo na prejeta povratna investicijska sredstva iz državnega proračuna. Sredstva v višini 
20.990 EUR smo v bilanci stanja prestavili na kratkoročne obveznosti do financerjev.  
 
Pasivni konti izvenbilančne evidence v višini 75.477 EUR predstavljajo menične izjave, 
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, menično izjavo kot zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in na osnovi sklepa Vlade RS brezplačno prejete maske 
kot pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. 
 
Iz Pregleda stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je 
razviden porast opredmetenih osnovnih sredstev v lasti v primerjavi s stanjem na dan 
1.1.2021. V letu 2021 se je najbolj povečala nabavna vrednost zgradb in sicer najbolj na račun 
opremljanja IC Dobje. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.  
 
Iz Pregleda stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil je razvidno, da se 
evidentirane vrednosti dolgoročnih finančnih naložb  med letom niso spreminjale. 
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2.3.OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

 

Nosilna PK/NRP NRP Opis Začetek-konec NRP 
Izhodiščna 
vrednost 

Sprejeti proračun: 
REB/2021-2 

Veljavni proračun Realizacija Indeks 8:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

06 
 

LOKALNA SAMOUPRAVA 
  

8.201,00 8.201,00 8.200,42 99,99 

0603 
 

Dejavnost občinske uprave 
  

8.201,00 8.201,00 8.200,42 99,99 

06039002 
 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

  
8.201,00 8.201,00 8.200,42 99,99 

 
OB154-20-0001 Nakup opreme v upravi 01.01.2020 - 31.12.2023 6.000,00 8.201,00 8.201,00 8.200,42 99,99 

07 
 

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
  

16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 

0703 
 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
  

16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 

07039002 
 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
  

16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 
 

OB154-20-0002 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma 01.01.2020 - 31.12.2023 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 

11 
 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
  

13.900,00 13.900,00 12.732,46 91,60 

1102 
 

Program reforme kmetijstva in živilstva 
  

13.900,00 13.900,00 12.732,46 91,60 

11029001 
 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
  

11.000,00 11.000,00 10.999,96 100,00 
 

OB154-20-0005 Podpore prestrukturiranju in prenove kmetij 01.01.2020 - 31.12.2023 9.100,00 11.000,00 11.000,00 10.999,96 100,00 

11029002 
 

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
  

400,00 400,00 0,00 0,00 
 

OB154-20-0004 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 01.01.2020 - 31.12.2023 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 

11029003 
 

Zemljiške operacije 
  

2.500,00 2.500,00 1.732,50 69,30 
 

OB154-20-0003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 01.01.2020 - 31.12.2023 7.881,00 2.500,00 2.500,00 1.732,50 69,30 

13 
 

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

  
56.758,00 56.758,00 53.525,16 94,30 

1302 
 

Cestni promet in infrastruktura 
  

56.758,00 56.758,00 53.525,16 94,30 

13029002 
 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
  

56.758,00 56.758,00 53.525,16 94,30 
 

OB154-20-0006 In vesticije in investicijsko vzdrževanje LC in JP 01.01.2020 - 31.12.2023 75.000,00 30.258,00 30.258,00 27.939,29 92,34 
 

OB154-20-0009 Pločnik s prehodom za pešce 01.01.2020 - 31.12.2022 27.134,00 26.500,00 26.500,00 25.585,87 96,55 

16 
 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

  
631.682,36 631.682,36 534.711,51 84,65 
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1603 
 

Komunalna dejavnost 
  

573.187,36 573.187,36 476.884,42 83,20 

16039005 
 

Druge komunalne dejavnosti 
  

573.187,36 573.187,36 476.884,42 83,20 
 

OB154-20-0015 Opremljanje IC Dobje 01.01.2020 - 31.12.2022 573.287,40 573.187,36 573.187,36 476.884,42 83,20 

1606 
 

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

  
58.495,00 58.495,00 57.827,09 98,86 

16069001 
 

Urejanje občinskih zemljišč 
  

58.495,00 58.495,00 57.827,09 98,86 
 

OB154-20-0014 Ureditev obrtne cone 01.01.2020 - 31.12.2023 57.000,00 58.495,00 58.495,00 57.827,09 98,86 

18 
 

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
  

73.483,00 73.483,00 73.238,08 99,67 

1803 
 

Programi v kulturi 
  

1.401,00 1.401,00 1.400,04 99,93 

18039005 
 

Drugi programi v kulturi 
  

1.401,00 1.401,00 1.400,04 99,93 
 

OB154-20-0017 Nakup knjig za občinsko knjižnico 01.01.2020 - 31.12.2025 3.150,00 1.401,00 1.401,00 1.400,04 99,93 

1805 
 

Šport in prostočasne aktivnosti 
  

72.082,00 72.082,00 71.838,04 99,66 

18059001 
 

Programi športa 
  

72.082,00 72.082,00 71.838,04 99,66 
 

OB154-21-0001 Igrišče na mivki pri OŠ Dobje 01.01.2021 - 31.12.2021 56.022,00 72.082,00 72.082,00 71.838,04 99,66 
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Splošna obrazložitev 
 

Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP 
Načrt razvojnih programov od leta 2021 do 2024 je bil sprejet v okviru proračuna za leto 2021. 

Občina Dobje je v letu 2021 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 2021 je prikazan rebalans 

proračuna, veljavni proračun po posameznih projektih in realizacija v letu 2021. 

 

Občina Dobje je v letu 2021 največ investicijskih sredstev namenila za projekte na področju 

16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 18 – kultura, šport in 

nevladne organizacije in 13 – promet, prometna infrastruktura in komunikacije. 

 

Realizacija NRP 2021: 

 

4100 – Občinska uprava 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

OB154-20-0001 Nakup opreme v upravi 

Sredstva so bila namenjena nabavi računalniške opreme za potrebe občinske uprave. Z 

rebalansom proračuna se je vrednost sredstev zvišala iz 1.750 EUR na 8.201 EUR. 

Realizacija je znašala 8.200 EUR. Sredstva za bila zagotovljena iz občinskega proračuna. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

OB154-20-0002 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma 

Za področje gasilstva je občina v letu 2021 namenila 16.000 EUR. V investicijskih transferih 

je vključena tudi požarna taksa – spremenil se je vir financiranja za 2.590,94 EUR požarne 

takse, ki predstavlja transfer iz državnega proračuna, 13.409,06 EUR je bilo zagotovljenih iz 

občinskega proračuna. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

OB154-20-0003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 

Sredstva so bila predmet javnega razpisa za kmetijstvo. Realizacija je znašala 1.732,50 EUR 

oziroma 69 %. 

 

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 

Planirana sredstva za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje so bila porabljena v 

višini 10.999,96 EUR oziroma 100 %. Sredstva so bila zagotovljena iz občinskega proračuna. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

OB 154-20-0006 Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP 
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Sredstva so bila zagotovljena iz občinskega proračuna. Realizacija 27.939 EUR se nanaša na 

asfaltiranje dela trase ceste Dobje-zg. Brezje-Ravno-Romih in dodatno vgraditev geotekstila 

v IC Dobje.  

 

OB 154-20-0009 Pločnik s prehodom za pešce 

Projekt se je izvajal v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za 

infrastrukturo. Projekt se je začel izvajati v letu 2021, čeprav je bilo prvotno planirano izvajanje 

projekta že v letu 2020. Pripravljalna dela pred gradnjo, začasna prometna ureditev - zapora 

ceste, strošek zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, svetovalne in inženirske storitve v 

času gradnje ter izvajanje nadzora po ZGO so se financirali iz proračuna RS, gradnjo pa je 

delno financirala občina 38 % in delno proračun RS 62 %. Stroški Občine Dobje so v letu 2021 

znašali 25.586 EUR oziroma 96,6 % plana. Cesta je že bila izročena v promet. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

OB 154-20-0014 Ureditev Obrtne cone 

V prvotnem NRP-ju je bilo za leto 2021 planirano samo 10.000 EUR, saj je bila predvidena 

izvedba gradbenih del za preureditev električnih vodov na območju OPPN Zgornje Brezje že 

v letu 2020. Zaradi zamika začetka izvajanja investicije v opremljanje IC Dobje v leto 2021, so 

ostala planirana sredstva v letu 2020 neporabljena in so se prenesla v leto 2021. V letu 2021 

je bilo z rebalansom planirano 58.495 EUR. Realizacija je znašala 57.827 EUR. Projekt 

postavitve nove transformatorske postaje se izvaja v sodelovanju z Elektro Celje d.d. 

 

OB 154-20-0016 Opremljanje IC Dobje 

V letu 2020 na projektu ni bilo realizacije začetek izvajanja projekta je bil prestavljen v leto 

2021. Prvotno je bilo predvideno dvoletno izvajanje projekta v letih 2021 in 2022. Z 

rebalansom proračuna so bila v letu 2021 zagotovljena celotna sredstva za izvedbo operacije 

v višini 573.187 EUR.  

 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 

razvoj v višini 270.000 EUR. V letu 2021 je bila izvedena večina del, operacija bo zaključena 

v letu 2022. V letu 2021 je znašala realizacija 476.884 EUR oziroma 83,2 %. Občina je prejela 

nakazana sredstva proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 in slovensko 

udeležbo v skupni višini 269.999,99 EUR. 

 

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 154-21-0001 Igrišče na mivki pri OŠ Dobje 

Realizacija je znašala 71.838,04 EUR. Za izvedbo investicije je bilo najprej planirano 56.022 

EUR, vendar so se z rebalansom proračuna sredstva zvišala za 28,6 % na 72.082 EUR. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je projekt sofinanciralo v višini 22.917 EUR, 

razlika sredstev 48.921 EUR pa se je pokrila iz sredstev proračuna Občine Dobje. 

 

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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2.4.OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 
 

2.4.1.  Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih 
računih) 

 
Občina Dobje je imela dne 31.12.2021 na računu stanje denarnih sredstev v višini 178,002,67 

EUR. Stanje sredstev na zakladniškem podračunu EZR Občine Dobje je na dan 31.12.2021 

znašalo 0,00 EUR.  

 

Občina Dobje na dan 31.12.2021 ni imela kratkoročnih finančnih naložb, ki bi bile naložene 

kot depoziti v bankah ali kot kratkoročni vrednostni papirji. 

 

 
2.4.2. 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.        500,00 EUR 

•  umetniško delo – slika Dobja                                                                   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. Stečajni postopek nad pravno osebo v letu 

2021 še ni bil zaključen. 

 

2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 
 

 

 Vrednost po stanju na 

dan 1.1.2021 (v EUR) 

Vrednost po stanju na dan 

31.12.2021 (v EUR) 

Zemljišča   323.213 325.442 

Zgradbe  3.564.962 4.140.781 

Oprema  64.847 61.365 

Opredmetena osnovna 

sredstva skupaj 

3.953.022 4.527.588 

 

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev dolgoročnih sredstev se je v letu 2021 v primerjavi 

s predhodnim letom povečala za 574.566 EUR. 

 

Nepremičnine so razdeljene na: 

 

• Zemljišča v evidenci na dan 31.12.2021 so zemljišča v vrednosti 325.442 EUR. 

Skupna vrednost zemljišč se je v letu 2021 povečala za 2.229  EUR. V letu 2021 je 

bila izvedena zamenjava zemljišč po katerih poteka cestna infrastruktura. 

 

• Zgradbe nabavna vrednost zgradb se je v letu 2021 povečala za 121.070 EUR. 

Največje povečanje predstavljajo asfaltiranje dela trase ceste Dobje – Zg. Brezje – 

Ravno, izgradnja igrišča na mivki pri OŠ Dobje, ureditev prehoda za pešce, dograditev 
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vodovoda v Večjem Brdu. Poleg tega se je za 36 EUR povečala vrednost zgradb, ki 

jih ima v najemu Simbio d.o.o. Amortizacija za leto 2021 je znašala 127.500 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 11 EUR, celotna vrednost nepremičnin v 

gradnji ali izdelavi pa za 582.214 EUR.  Vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi po 

stanju na dan 31.12.2021 znaša 707.579 EUR, od tega se 605.300 EUR nanaša na 

IC Dobje.  

 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva neodpisana vrednost opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 31.12.2021 znaša 61.365 EUR.  

 

Nabavna vrednost opreme Občine Dobje se je v letu 2021 povečala za 8.435 EUR. V lanskem 
letu je bil nabavljen nov računalnik, monitor, 2 napravi za brezprekinitveno napajanje UPS in 
nadgrajen strežnik. Povečala pa se je tudi vrednost opreme, ki jo ima v najemu podjetje Simbio 
d.o.o. za  221 EUR.  

V skladu z elaboratom inventurne komisije, ki ga je potrdil župan občine, je bila odpisana 
oprema:  

- UPS APC – 2 napravi - sedanja vrednost na dan 31.12.2021 0,00 EUR 

- Samsung Galaxy Xcover – sedanja vrednost na dan 31.12.2021 0,00 EUR 

- Monitor Samsung – sedanja vrednost na dan 31.12.2021 0,00 EUR 

 

Na kontih drobnega inventarja se izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od leta dni. 
Na dan 31.12.2021 je neodpisana vrednost drobnega inventarja znašala 0 EUR. V letu 2021 
je bil nabavljen drobni inventar v vrednosti  608 EUR. Drobni inventar je bil odpisan v celoti ob 
nabavi oziroma aktiviranju. V skladu z elaboratom inventurne komisije, ki ga je potrdil župan 
občine, je bil iz uporabe izločen aparat za špiralno vezavo. 

 

Občina Dobje na dan 31.12.2021 izkazuje drugo opredmeteno sredstvo - spominsko obeležje 
ob 25. obletnici samostojne Slovenije in dogodkov v osamosvojitveni vojni v vrednosti 3.859 
EUR. 

 
2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z 
navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 

 

Vrednost sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2021 znaša  809.319 EUR.  

 

Uporabnik Vrednost po stanju 

31.12.2020 

Vrednost po stanju 

31.12.2021 

Indeks 

JZ OŠ Dobje 835.671 809.195 96,8 

JZ Regijsko študijsko središče 114 123 107,8 

Skupaj 835.785 809.318 96,8 

 

Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje se je pri uporabniku JZ OŠ Dobje znižala 

zaradi obračunane amortizacije. 
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2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  
 

Kratkoročne terjatve do kupcev so primerljive z lanskoletnimi in znašajo 52.221 EUR. Med 

njimi največji delež predstavljajo terjatve do uporabnikov priključenih na javni vodovod za 

porabo vode in plačilo okoljske dajatve, terjatve za najemnino grobov, najemnino stanovanj 

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 515 EUR 

zajemajo: 

- 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 31.12.2021 ki zaradi predpisanih plačilnih rokov 

niso bile poravnane do 31.12.2021, obveznosti do zaposlenih, obveznosti iz naslova 

opravljenega dela po pogodbi o delu ter obveznosti za nadomestilo funkcionarju v skupni višini 

11.359 EUR.  

 
2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 

  

Vrednost neplačanih kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev je na dan 

31.12.2021 znašala 177.766 EUR 

 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 

razmejitve 

Vrednost po stanju 31.12.2021 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 

varščine 

12 

Obveznosti do zaposlenih  8.781 

Obveznosti do dobaviteljev 73.255 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4.497 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 

16.659 

Kratkoročne obveznosti do financerjev 20.990 

Neplačani prihodki   53.572 

Skupaj 177.766 

 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 12 EUR predstavljajo 

preplačilo kupca. 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 8.781 EUR predstavljajo obveznosti za 

plače, prispevke iz plač in druge izdatke zaposlenim za  mesec december 2021. Obveznosti 

so se v primerjavi z lanskim letom znižale. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 73.255 EUR so se v primerjavi z lanskim 

letom zvišale. Obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane v letu 2022.  

 

Občina Dobje na dan 31.12.2021 ni imela neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti do 

dobaviteljev. 
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Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo po stanju na dan 31.12.2021 4.497 

EUR. Del obveznosti predstavljajo obveznosti za nerazporejena plačila države v višini 1.074 

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 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 31.12.2021 izkazovala 

obveznosti v višini 16.659 EUR, kar je manj kot predhodno leto.  

 

Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 20.990 EUR predstavljajo del dolgoročnih 

finančnih obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov iz državnega proračuna, ki zapadejo v 

plačilo v letu 2022. 

 

Neplačani prihodki Na kontih skupine 28 se izkazujejo neplačani prihodki v višini 53.572 

EUR. 

 

 
2.4.7. 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 2021 ni imela sklenjenih navedenih najemnih pogodb in blagovnih 

kreditov. 
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2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 

 

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 
OBČINE DOBJE 

 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 
 
1.1. Uvod 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: 
EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZRO na način, ko to 
določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni 
list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr., v nadaljevanju Pravilnik EZR). 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem 
EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v 
Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev 
sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi 
zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri 
poslovnih bankah. 
 
1.2. Razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi 8. poglavja Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma 
občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) so za upravljavca EZRO (PU 03549) za leto 2021 
izdelani samostojni računovodski izkazi. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa je pripravljeno na podlagi 12,a člena Navodila 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 in 102/10)  
 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo 

proračunu pripadajočega dela presežka;  
b) v tokovih pa se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih 
depozitov na poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj 
podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej 
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v 
poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU 
EZRO). 

 
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
2.1. 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. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2021 
znaša 316.144 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja 
Tabela 1. 
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Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2021 
(v EUR) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  

Denar na računu EZRO 316.144 

Nočni depoziti  0 

Skupaj 316.144 

 
2.2. 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 2.  
 
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2021 (v EUR) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 178.003 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 138.141 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 316.144 

4. Zakladniški podračun občine 0 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 316.144 

 
 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  
 
 
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev 

spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 
 
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
Tabela 3: 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 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem 
EZR) 0 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški) 0 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 
preteklega leta 0 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  0 
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3.2. 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 4. 
 
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU,  ZP in računu EZRO (v EUR) 

Vrsta računa Stanje na dan 
31. 12. 2021 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2020 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 316.144 301.378 14.766 

ZP 0 0 0 

EZRO 316.144 301.378 14.766 

 
3.3. 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 leti  2020 in 2021 prikazuje Tabela 5.  
 
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2020 in 2021 (v EUR) 

Leto Presežek upravljanja 

2020 0 

2021 0 
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