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2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 
109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Dobrne je občinski svet na 13.seji 
Občinskega sveta Občine Dobrna, dne  21.3.2012 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2011 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2011. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2011 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 Dobrna za 
leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2011 se objavi v Uradnem listu RS. 

Št.  

Kraj, datum 

                                                                                                            Župan Občine Dobrna 

                                                         Martin Brecl 
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  2011-2014 LETO 2011 

GPR/PPR/Projekt 
Sprejeta 
vrednost 

Veljavna 
vrednost 

Realizirana 
vrednost 

Začetek 
financiranja 

Konec 
financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 10=9/8 
0403 Druge administ. službe                     

04039003 Razpolaganje in 
upravljanje z občinskim 
premoženjem                     
OB155-07-001 Ureditev prostorov 
za delovanje občine                     
OB155-10-0004 Ureditev trga in 
Tica Dobrna-rojekt.in invest.dok. 61.311 99.892 99.832 1.1.2006 31.3.2011 2.804 24.300 24.240 0,00 0,00 

OB155-07-002 Prenova centra 
Dobrne- ureditev trga in TIC-a-
južni del 271.028 142.051 142.051 7.12.2005 31.12.2020 128.977 0 0 0,00   
OB-155-10-0005 Prenova centra 
Dobrne-ureditev trga-Severni del 682.555 682.555 682.554 7.12.2005 31.12.2020 0 0 0 0,00 0,00 
0603 Dejavnost občinske 
uprave                     

06039002 Razpolaganje in 
upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje 
obč.uprave                     
OB155-07-0003 Vlaganje v 
opremo - občinska uprava 143.328 157.355 157.299 10.3.2005 31.12.2012 34.573 39.335 39.279 113,61 99,86 
0703 Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami                     
07039002 Delovanje sistema za 
zaščito, reševanje in pomoč                     
OB155-10-0007 Nabava GVC 
24/50 200.000 195.000 195.000 1.12.2010 31.12.2012 100.000 0 0 0,00 0,00 
OB155-07-0036 Gasilska zaščitna 
in reševalna oprema 30.873 24.873 24.873 1.2.2007 31.12.2012 5.000 4.000 4.000 80,00 100,00 
1202 Urejanje, nadzor in oskrba 
na področju proizvodnje in 
distribucije električne energije                     
12029001 Oskrba z električno 
energijo                     
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  2011-2014 LETO 2011 

GPR/PPR/Projekt 
Sprejeta 
vrednost 

Veljavna 
vrednost 

Realizirana 
vrednost 

Začetek 
financiranja 

Konec 
financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 10=9/8 
OB155-10-0007Strategija razvoja 
javnerazsvetljave 82.115 78.457 78.457 1.3.2009 31.12.2013 28.042 0 0 0,00 0,00 
OB155-07-0039 Energetska 
graščina Guteneg 318.756 318.756 318.756 1.1.2008 31.12.2013 0 0 0   0,00 
1206Urejanje področja 
učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije                     
12069001 Spodbujanje rabe 
obnovljivih virov energije                     
OB155-11-0003 Geotermalna 
raziskovalna vrtina 0 0 22.266 1.1.2011 31.12.2020 0 0 6.266     
1302 Cestni promet in 
infrastruktura                     
13029001 Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest                     
OB155-07-0006 Geodetski 
posnetki-odmere cest 68.748 62.618 62.618 17.1.2007 31.12.2025 15.000 0 0 0,00   
13029002 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest                     
OB155-10-0008 Prometna 
ureditev RC na območju Občine 
dobrna 24.000 18.000 18.000 1.1.2011 31.12.2011 24.000 0 0     
OB155-07-0032 Rekonstrukcija 
LC Dobrna_Hudičev Graben 789.084 788.245 788.103 1.3.2005 31.12.2010 70.979 70.979 70.837 99,80 99,80 
OB155-09-0002 Reknstrukcija LC 
Dobrna-Guteneg  1.260.342 1.481.437 1.382.487 1.12.2009 31.12.2013 107.651 103.048 4.098 3,81 3,98 

OB155-10-003 Rekons.LC 
Dobrna-Guteneg-projektna in 
inves.dok 46.965 44.160 44.460 1.9.2010 31.3.2011 2.804 0 300 0,00   
OB155-08-0001 Urejanje cest po 
programu NRP 95.987 95.987 95.987 1.3.2005 31.12.2020 0 0 0 0,00 0,00 
OB155-10-0001 Komunalna 
infrastruktura LN Zora 19.953 34.963 25.803 26.5.2010 31.12.2011 19.953 15.709 6.549     
1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarskih dejavnosti                     
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  2011-2014 LETO 2011 

GPR/PPR/Projekt 
Sprejeta 
vrednost 

Veljavna 
vrednost 

Realizirana 
vrednost 

Začetek 
financiranja 

Konec 
financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 10=9/8 
14029001 Spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva                     
OB155-10-0009 Širokopasovno 
omrežje 12.000 10.508 10.508 1.10.2010 31.12.2012 6.000 508 508 0,00 0,00 
1403 Promocija Slovenije, 
razvoj turizma in gostinstva                     
14039002 Spodbujanje razvoja 
turizma in gostinstva                     
OB155-07-0017 LN Športni in 
vodni park 36.209 36.209 36.209 1.3.2003 31.12.2011 3.000 0 0 0,00 0,00 
OB155-07-0018 Naravna in 
kulturna dediščina občine 15.269 15.269 15.269 1.3.2006 31.12.2015 6.750 0 0 0,00 0,00 
OB155-07-0019 LN Novigrad 15.000 15.000 15.000 1.3.2003 31.12.2011 5.000 0 0 0,00 0,00 
OB155-07-0034 Ureditev območja 
Kačjega gradu 23.619 20.369 21.032 1.3.2006 31.12.2013 5.600 0 662 11,82   
OB155-07-0035 Regijska 
kolesarska pot 733.265 732.263 732.263 1.3.2005 31.12.2013 15.240 0 0 0,00 0,00 
OB155-08-003 Ureditev pohodnih 
poti 0 0 0 1.1.2009 31.12.2010 0 0 0 0,00 0,00 
OB155-09-0001 Gozdna učna pot 
Dobrna 16.840 16.211 14.611 1.2.2010 31.12.2010 15.190 14.561 12.961 85,33 89,01 

1502 Zmanjševanje 
onesnaževanja,kontrola in 
nadzor                     
15029001 Zbiranje in ravnanje z 
odpadki                     
OB155-07-0030 Center za 
zbiranje odpadkov Dobrna 5.000 3.000 5.000 10.6.2006 31.12.2011 2.000 0 0 0,00 0,00 
OB155-07-0037 RCERO Celje 59.438 0 0 1.1.2006 31.12.2011 3.000 0 0 0,00   
15029002 Ravnanje z odpadno 
vodo                     
OB155-07-0009 Povodje Savinje 6.400.490 6.312.528 6.302.315 1.1.2004 31.12.2017 284.499 169.525 159.312 56,00 93,98 
OB155-07-0040 Komunalna 
infrastruktura LN Guteneg 49.590 27.799 27.799 1.1.2008 31.12.2011 0 8.209 8.209   0,00 
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  2011-2014 LETO 2011 

GPR/PPR/Projekt 
Sprejeta 
vrednost 

Veljavna 
vrednost 

Realizirana 
vrednost 

Začetek 
financiranja 

Konec 
financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 10=9/8 
1602 Prostorsko in podeželsko 
planiranje in administracija                     
16029003 Prostorsko načrtovanje                     
OB155-07-0010 LN stanovanjske 
gradnje v občini 41.679 49.679 49.679 10.1.2005 31.5.2012 2.000 0 0 0,00 0,00 
OB155-07-0023 Prostorski red 
Občine Dobrna 79.475 93.695 93.695 30.8.2006 31.12.2010 15.000 14.220 14.220 94,80 100,00 
1603 Oskrba z vodo                     
16039001 Oskrba z vodo                     
OB155-07-008 Posodobitev 
vodovodnega sistema 825.871 0 0 21.8.2000 31.12.2009 500 0 0 0,00   
OB155-07-0029 Ureditev 
vodooskrbe Brdc,Zavrha in Vrbe 83.735 110.735 110.735 1.1.2004 31.12.2020 3.000 0 0 0,00 0,00 
16039002 Urejanje pokopališč in 
pogrebna dejavnost                     
OB155-07-0027 Urejanje 
pokopališča Paški Kozjak 24.630 0 0 9.1.2007 31.12.2012 0 0 0     
OB155-07-0028 Urejanje 
pokopališča Dobrna 28.609 17.967 18.476 9.1.2007 31.12.2013 11.000 0 510 4,64   
16039003 Objekti za rekreacijo                     
OB155-07-0026 Revitalizacija 
Zdraviliškega parka Dobrna 22.052 14.617 14.617 9.1.2007 31.12.2015 9.840 2.245 2.245 0,00 0,00 
16039005 Druge komunalne 
dejavnosti                     
OB155-07-0025 Sanacija obzidja 
in stopnic 5.000 13.000 12.092 9.1.2007 31.12.2012 2.500 1.000 92 3,68 0,00 
1606 Upravljanje in 
razpolaganje z zemljišči                     
16069002 Nakup zemljišč                     
OB155-07-0033 Odkupi zemljišč 81.699 236.955 237.279 12.1.2006 31.12.2012 50.000 195.256 195.580 0,00 0,00 
1803 Programi v kulturi                     
18039005 Drugi programi v kulturi                     
OB155-11-0002 Kulturni dom-
nabava stolov,zvočenja in kulis   17.068 17.068 1.6.2011 31.12.2011 0 7.068 7.068     
OB155-10-0002 Nabava opreme 
za kulturni dom Dobrna 24.367 24.367 24.367 1.7.2010 30.11.2010 17.260 17.260 0 0,00 0,00 
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  2011-2014 LETO 2011 

GPR/PPR/Projekt 
Sprejeta 
vrednost 

Veljavna 
vrednost 

Realizirana 
vrednost 

Začetek 
financiranja 

Konec 
financiranja Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/7 10=9/8 
1805 Šport in prostočasne 
dejavnosti                     
18059001 Programi športa                     
OB155-07-0015 Urejanje športnih 
igrišč pri OŠ Dobrna 16.650 16.650 16.898 15.5.2006 31.12.2013 1.000 0 248 24,80   
                      
1902 Varstvo in vzgoja 
predšolskih otrok                     
19029001 Vrtci                     
OB155-07-0016 Gradnja vrtca 
Dobrna 2.153.781 2.153.781 2.153.781 20.10.2005 31.12.2012 916.316 134.458 133.762 0,00 99,48 
OB155-07-0021 Vzdrževanje 
opreme in prostorov-vrtec 30.883 32.010 32.010 25.1.2007 31.12.2011 2.500 3.627 3.627 145,08 100,00 
1903 Primarno in sekundarno 
izobraževanje                     
19039001 Osnovno šolstvo                     
OB155-07-0012 Adaptacija in 
novogradnja šole 2.881.798 2.881.798 2.881.798 15.8.2006 31.12.2027 700.000 700.000 700.000 100,00 100,00 
OB155-07-0013 Prenova in 
dozidava telovadnice 20.000 10.576 10.576 15.8.2006 31.12.2012 10.000 576 576 5,76 0,00 
OB155-07-0020  Vzdrževanje 
prostora in nabava opreme 58.782 65.182 65.182 25.1.2007 31.12.2011 5.000 6.400 6.400 128,00 100,00 
2004 Izvajanje programov 
socialnega varstva                     
20049003 Socialno varstvo starih                     
OB155-08-0004 Javna 
infrastruktura za varstvo odraslih 20.000 10.000 10.000 1.1.2009 31.12.2025 10.000 0 0 0,00 0,00 
SKUPAJ 17.860.784 17.161.597 17.066.821     2.641.978 1.532.284 1.401.549     
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3.OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
3.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in 

spremembe makroekonomskih gibanj med letom  
Pri pripravi proračuna in rebalansa za leto 2011 smo upoštevali temeljna ekonomska izhodišča, 
ki smo jih prejeli od Ministrstva za finance. Vlada Republike Slovenije se je na 98.redni seji, dne 
16.9.2010 seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2010 Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj. Ta napoved je predstavljala osnovo za pripravo predloga 
sprememb državnega proračuna za leto 2011 in predloga državnega proračuna za leto 2012 
Podatki iz te napovedi so bile tudi podlaga za pripravo občinskih proračunov za leto 2011 in 
2012 in sestavo navodil za neposredne uporabnike. Po tej napovedi naj bi bila realna  letna rast 
BDP 1,5 %, letna stopnja inflacije pa naj bi bila 1,7%. Makroekonomska izhodišča, ki  so bila 
posredovana so vsebovala napoved realne rasti povprečne  bruto plače na zaposlenega v javnem 
sektorju . Določen je bil regres za prehrano, dopust in prevoz na delo.  
Pri pripravi občinskega proračuna smo deloma upoštevali napovedi. Pri pripravi občinskega 
proračuna smo upoštevali tudi , da se je bistveno spremenila oziroma poslabšala javnofinančna 
situacija v zadnjih treh letih, kaar je posledično pomenilo upad javnofinančnih prihodkov. 
Investicije so bile planirane na podlagi investicijske dokumentacije. Tekoči odhodki so bili 
planirani na podlagi predvidene realizacije za leto 2010 z nekoliko povečanja. Plače pa so bile 
planirane na podlagi Zakona o sistemu plač oziroma s povečanji za odpravo plačnih 
nesorazmerij. Na spletni strani Mininstrstva za finance so tudi bili objavljeni predhodni podatki o 
izračunu primerne porabe občin, zneski dohodnine in zneski finančne izravnave za leto 2011.Ti 
predhodni podatki so bili pripravljeni na podlagi podatkov o inflaciji iz jesenske napovedi 
gospodarskih gibanj 2010 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.Po predhodnem 
izračunu primerne porabe občin za leto 2011 je bila upoštevana povprečnina v višini 554,50 
EUR. Zaradi posledic gospodarsko finančne krize in s tem poslabšane javnofinančne situacije pri 
predhodnem izračunu ni bila upoštevana inflacija za leta od 2010 do 2012, upoštevani pa so bili 
novelirani podatki o številu prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti. 
 
Občina Dobrna je vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom posredovala 
Navodila za pripravo proračuna Občine Dobrna za leto 2011. 

 
3.1.2 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 

  
Skupni prihodki so bili realizirani v višini 2.273.082 EUR, kar je za 6 % več od planiranih z 
rebalansom proračuna. 

 
PRIHODKI 
 
DAVČNI PRIHODKI 
 
Zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro 
proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Vsi davčni prihodki 
se praznijo v občinski proračun iz državnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deležih, 
določenih v zakonih in drugih predpisih. 
Davčni prihodki, ki jih občina izkazuje v poslovnih knjigah v tekočem letu so za 4,3%večji od 
plana za leto 2011. Sestavljajo jih konti skupine 70. 
Davčni prihodki so sestavljeni iz davka na dohodek in dobiček, davkov na premoženje in 
domačih davkov na blago in storitve. Najpomembnejši del prihodkov predstavlja dohodnina. V 
letu 2011 je bil  prihodek iz tega naslova realiziran v višini 1.353.841 €. 
Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet 
nepremičnin in na finančno premoženje. Najpomembnejši prihodek teh je nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za 
plačevanje pa določi občina z odlokom. Nadomestilo za stavbno zemljišče je bilo realizirano v 
skupni višini 45.259 €. 
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V domače davke na blago in storitve so vključeni prihodki iz naslova turistične takse, ekološke 
takse, druge komunalne takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2011 so prihodki 
večji, kot so bili planirani in sicer so bili realizirani v višini 102.318 €.  
 
NEDAVČNI PRIHODKI 
 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja – V letu 2011 nam je Simbio  nakazal 
sredstva iz naslova udeležbe na dobičku-38.879 EUR.Prihodki od obresti so prihodki vezani na 
prejete obresti od vezave sredstev. Prav tako smo prejeli od upravljavca stanovanj sredstva iz 
zbrane najemnine v višini 26.000 EUR.Skupaj so bili tako prihodki od premoženja  realizirani v 
višini 110.048 €. 
Takse in pristojbine vključujejo upravne takse, ki so prerazporejene na občino in sicer je bila 
realizacija v višini 341 €. Prihodke prazni iz podračuna dajatev v občinski proračun Uprava za 
javna plačila v višini 40%. 
Globe in druge denarne kazni so bile realizirane v višini 1.530 €. 
Prihodki od prodaje blaga in storitev  predstavljajo prihodke iz naslova vodarin, grobnin, 
pogrebnin. V letu 2011 so bili realizirani  v višini 53.623 €. 
Drugi nedavčni prihodki sestavljajo prihodke iz  refundacij javnih del, komunalnih prispevkov 
občanov,  plačil oglasov, ki so objavljeni v občinskem glasilu Dobrčan in drugo. Prispevki in 
doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja predstavljajo doplačila občanov za 
družinskega pomočnika na podlagi odločb centra za socialno delo . Za leto 2011 so bili planirani 
v skupni višini 74.165 €, realizirani pa so bili v višini 70.185 €. Konto 714199 Drugi izredni 
nedavčni prihodki so zmanjšani za 153,44 EUR na podlagi priporočila Ministrstva za finance, da 
v primeru negativnega stanja na kontu 706099 Drugi davki se le-ta znesek preknjiži na druge 
nedavčne prihodke. 
 
KAPITALSKI PRIHODKI 
 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili v letu 2011 s prvotnim 
proračunom planirani v višini 811.371 €, realizirani pa v višini 16.513 €.  Zajemajo prihodke od 
prodaje stavbnega zemljišča na Dobrni. V programu prodaje premoženja v lasti Občine Dobrna 
je bilo  opredeljenih več kompleksov, ki so bili v letu. 2011 predvideni za prodajo, in sicer od 
stavbnih zemljišč v lasti Občine Dobrna  v Lokacijskem načrtu Zora,  kompleks  stavbnih 
zemljišč pri Novem gradu, nadalje stavbni zemljišči pri vstopu v Dobrno, ki sta v lasti Občine 
Dobrna (parc.št. 1514 in 1515/1 k.o. 1056-Dobrna), zemljišča v lasti Občine Dobrna, ki se 
nahajajo  pri Pekarni Dobrna ter pripadajoči delež etažne lastnine v objektu Vile Zora in 
občinsko stanovanje s podstrešnimi prostori v objektu Dobrna 6, so bili skozi leto 2011 vodeni 
postopki za prodajo slednjih, od objav javnih zbiranj ponudb, objav na portalih prodaj zemljišč, 
nadalje ponudb glede neposrednih prodaj za primere, ko je višina kupnine ustrezna sklenitvi 
neposredne pogodbe, vendar do realizacij prodaj, navkljub ponavljanju javnih razpisov, ni prišlo.  
 
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
 
V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih 
lokalnih skupnosti. V letu 2011 smo prejeli sredstva finančne izravnave v višini 40.555 EUR. 
Prejeli smo  sredstva  iz državnega proračuna za investicije. Na tem kontu so izkazani prihodki iz 
naslova sofinanciranja Celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanja vodnih virov na povodju Savinje – Obnova in razširitev čistilne naprave Dobrna v 
deležu 20,03% (sofinancirano od Ministrstvo za okolje in prostor), kar je za leto 2011 znašalo 
40.138 €. Prejeli smo tudi sredstva iz 23. člena ZJF, ki so namenjena za investicije in sicer v 
višini 74.836 € in so bila namenjena za investicijo gradnja Vrtca Dobrna. Požarna taksa je 
izkazana v višini 3.505 €. Prijavili smo se tudi na razpis Kulturni tolar 2011, ki ga je razpisalo 
Ministrstvo za kulturo in po njem prejeli 2.600 EUR. 
Prejeta sredstva za tekočo porabo iz državnega proračuna pa  so bila namenjena sanaciji škode po 
neurju v višini 151.814 € za sanacijo plazu. Prejeli smo tudi sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko za medobčinski inšpektorat v višini 3.397 € ter dodatna 
sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za družinskega pomočnika v višini 2.792 
€. Prav tako smo prejeli od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva  za 
vzdrževanje  gozdnih cest v višini 1.181 €. 
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU 
Prijavili smo se na razpis od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s projektom 
Gozdna učna pot Dobrna in pridobili sofinanciranje v višini 7.275 EUR. Na podlagi Pogodbe o 
sofinanciranju operacije Vrtec Dobrna smo pridobili v letu 2011,19.807 EUR in na podlagi 
Pogodbe o sofinanciranju operacije Rekonstrukcija LC 464161 Dobrna-Hudičev Graben-
Krištaje, št C1536-08S330132 smo v letu 2011 prejeli 37.500 EUR. 
  
Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko 
Na kontu so izkazani prihodki iz naslova sofinanciranja Celostnega urejanja odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje – čistilna 
naprava v deležu 50,60 %, kar za leto 2011 znaša 88.762 €. Prav tako smo prejeli sofinancerska 
sredstva iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 
sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 17.259 EUR ( 
zavese in oder v Kulturnem domu Dobrna). 
 
ODHODKI 
 
Skupni planirani odhodki z Rebalansom Proračuna Občine Dobrna za leto 2011 so bili v višini 
3.372.390 €. Realizacija odhodkov v letu 2011 je bila  93,3 % v višini 3.146.198 €. 
Na podlagi predpisov morajo biti odhodki tako v proračunu kot v njegovi realizaciji 
prikazani po ekonomski, funkcionalni, institucionalni in programski klasifikaciji. 
Odhodki po ekonomski klasifikaciji so prikazani v splošnem delu proračuna, po 
funkcionalni, institucionalni  in programski pa v posebnem delu proračuna. 
 
TEKOČI ODHODKI 
 
Tekoči odhodki zajemajo: 

- plače in druge izdatke zaposlenim, ki so se izplačevali v skladu z Zakonom o razmerjih 
plač ter na podlagi Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkov 
zaposlenih v službah vlade RS in upravnih organih. Ta postavka zajema: plače in  
dodatek, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, 
sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Tekoči odhodki za plače in druge 
izdatke zaposlenim so bili realizirani v višini 269.422 €. 

- Prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki se plačujejo v skladu s predpisano 
zakonodajo. Skupna višina prispevkov je 16,10% od bruto plač zaposlenih. V to 
kategorijo prištevamo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU. 

- Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 92,8 %. Zajemajo naslednje 
stroške: stroške pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, stroški 
časopisov, revij, knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev, 
računalniške storitve, izdatke za reprezentanco ter druge splošne stroške materiala in 
storitev, stroške posebnega materiala in storitev od katerih se predvideva samo strošek 
na drugih posebnih materialih in storitvah, stroški električne energije, kuriv, stroškov 
ogrevanja, vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški faxa, telefona, 
elektronske pošte, stroški pošte ter drugi stroški storitev komunikacij in komunale, 
izdatki za dnevnice, stroški prevoza, stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, 
komunikacijske opreme in računalnikov ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje 
(makadamske ceste, asfaltne ceste, prometna signalizacija), stroški nadomestil za 
uporabo stavbnih zemljišč, davek na izplačane plače, drugi operativni odhodki, kot so 
stroški seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, plačila pogodb o delu, nadomestila 
članom posebnih komisij, sejnine udeležencev odborov, sodni stroški, plačilo storitev 
organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni stroški. 

 
REZERVE 
 
V skladu z zakonodajo so bila planirana sredstva proračunske rezerve porabljena za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile, ter 
splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine, ki niso 
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predvidene v sprejetem proračunu oziroma niso bile planirane v zadostni višini in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. Občina Dobrna je sredstva proračunske rezerve v višini 21.150 € 
porabila v skladu z 49. čl Zakona o javnih financah, medtem ko je bila splošna proračunska 
rezervacija v letu 2011 porabljena za pomoč dvema občanoma, ki sta v letu 2011 utrpela požar. 
Sredstva so bila dodeljena na podlagi predloga, ki ga je potrdil Občinski svet občine Dobrna, da 
se za primere podobnih nesreč (požar) pooblasti župana za odobritev finančne pomoči (Zapisnik 
1. Izredne seje OS Občine Dobrna, 22.12.2009).  
 
TEKOČI TRANSFERI 
 
V to skupino so zajeta plačila, za katera plačniki za povračilo ne dobijo materiala ali storitve. 
Prejemnik ta sredstva porabi za tekoče potrebe. V to skupino so zajete subvencije, transferi 
posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in drugi domači transferi. 
Tekoče transfere sestavljajo naslednji odhodki: 
- subvencije, ki se nanašajo na subvencioniranje obresti zasebnikom in sredstva za nova delovna 
mesta v privatnih podjetjih. 
- transferi posameznikom in gospodinjstvom. Sestavljajo jih: družinski prejemki in starševska 
nadomestila (to so denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok), regresiranje prevozov otrok v šolo, 
doplačila oskrbnin za ostarele v domovih, plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili 
staršev, subvencioniranje najemnin, izplačila družinskemu pomočniku in drugi transferi 
posameznikom. 
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, to so transferi neprofitnim organizacijam. 
Neprofitne organizacije so javne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, 
humanitarne organizacije). V proračunu so bila planirana sredstva za delovanje kulturnih, 
športnih, humanitarnih in drugih društev. 
- drugi tekoči domači transferi so sestavljeni iz naslednjih odhodkov: sredstva, prenesena drugim 
občinam (predvsem za delovanje medobčinske inšpekcije), tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane, 
tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najobsežnejše 
transfere v javne zavode (osnovno šolo in vrtce) za plače ter izdatke za blago in storitve. Tekoči 
transferi so bili v skupnem znesku realizirani 95,3 % oziroma v višini 756.950 €. 
  
 
 
 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
 
Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih 
sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko 
vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o 
izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje 
premoženja lokalne skupnosti. V tej skupini so bili planirani investicijski odhodki za vlaganje v 
komunalno in cestno infrastrukturo, za investicije v prostorsko planiranje, novogradnja knjižnice, 
kulturnega doma in adaptacijo in novogradnjo osnovne šole. Realizacija je bila 91,7 % oziroma v 
višini 1.377.849 €. Podrobnejša realizacija bo obrazložena v obrazložitvah posebnega dela. 
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 
So prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov 
prejemnikov sredstev (Osnovna šola Dobrna) za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (npr. javnim 
podjetjem v lasti občine), nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje 
in drugo. 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ  
 
Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi realiziranimi prihodki 
proračuna za leto 2011 in skupnimi realiziranimi odhodki. V letu 2011 znaša proračunski 
primanjkljaj 873.116 € in se pokriva s presežkom preteklih let. 
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Vrste proračunskih 
prihodkov in odhodkov 

Realizacija 
2010 

Sprejeti 
proračun 2011 

Veljavni 
proračun 2011 

Realizacija 
2011 Index Index 

Struktura 
2010 

Struktura 
2011 

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 8 9 

I. SKUPAJ PRIHODKI 3.912.723 4.297.121 2.259.180 2.273.082 58% 100,61% 100% 100% 

DAVČNI PRIHODKI 1.521.630 1.463.065 1.508.942 1.526.171 100,29% 101,14% 39% 67% 

NEDAVČNI PRIHODKI 717.933 865.341 244.472 235.727 32,83% 96,42% 18% 10% 

KAPITALSKI PRIHODKI 815.899 811.371 16.513 16.513 2,02% 100,00% 21% 1% 

PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0% 0% 

TRASFERNI PRIHODKI 857.261 1.157.344 489.253 494.671 57,70% 101,10% 22% 22% 

                  

                  

II. SKUPAJ ODHODKI 4.197.659 4.802.121 3.372.390 3.146.198 74,95% 93,29% 100% 100% 

TEKOČI ODHODKI 976.872 1.300.147 1.062.311 1.000.777 102,44% 94,20% 23% 57% 

TEKOČI TRANSFERI 764.077 812.960 794.414 756.951 99,06% 95,28% 18% 43% 

INVESTICIJSKI ODHODKI 2.403.650 2.676.514 1.503.044 1.377.849 57,32% 91,67% 57% 99% 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 53.060 12.500 12.621 10.621 20,01% 84,15% 2% 1% 

SKUPAJ INVEST.ODHODKI 

IN TRANSFERI 2.456.710 2.689.014 1.515.665 1.388.470 56,51% 91,60% 59% 44% 

                  

III. PRORAČUNSKI 

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ -284.936 -505.000 -1.113.210 -873.116         
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se v skladu z zakonodajo in ekonomsko klasifikacijo 
izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih deležev in vsa porabljena 
sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev. V letu 2011 v tej 
bilanci nismo imeli knjiženih poslovnih dogodkov. 
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RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 
računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu 2011 se je Občina Dobrna 
zadolžila v višini 225.058 €. Zadolžila se je za dve investicije : Nakup večstanovanjskega objekta 
Dobrna 15 vs pripadajočim zemljiščem in Vrtec Dobrna. Kredit je bil pridobljen na javnem 
razpisu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica.  Najetje kredita je 
bilo v skladu s sprejetim planom za leto 2011 in na podlagi veljavne zakonodaje. Del črpanja 
tega kredita se bo preneslo iz leta 2011 v leto 2012.  Za najetje kredita smo najeli finančnega 
svetovalca, kot to zahteva zakonodaja in pridobili soglasje Ministrstva za finance.Sklenjene so  
bile dve kreditne pogodbe. V eni pogodbi je odplačilna doba najetega kredita 132 mesecev z 
enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice. V drugi popgodbi za vrtec za je odplačilna doba 
180 mesecev z 36 mesečnim moratorijem. Kredit smo dobili pod izredno ugodnimi pogoji in 
sicer : obrestna mera je EURIBOR+ 0,35 odstotnih točk letno, stroški vodenja posojila so 7 EUR 
mesečno  povečano za DDV.  
V letu 2011 smo odplačali del kredita iz preteklih let v višini 63.909EUR. 
 
 V letu 2011 smo sprejeli dva rebalansa proračuna in sicer: 
- 1. rebalans, ki je bil sprejet na 7.redni seji(Ur.l.RS 42/2011) in 
- 2. rebalans, ki je bil sprejet na 11.redni seji(Ur.l.RS 102/2011) 
 
Med letom 2011 smo s sklepom o prerazporeditvi sredstev prerazporejali  manjša sredstva. Sklep 
o prerazporeditvi je izdal župan na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 
2011, kjer je določeno, da lahko o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe na predlog neposrednega 
uporabnika župan. 

 
3.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v 

skladu z 41. členom ZJF 
Na podlagi 40. Člena Zakona o javnih financah je župan svetnike občinskega sveta Občine 
Dobrna sproti obveščal o delovanju občine ter zaradi potrebe usklajevanja projektov, kateri so se 
prijavili na razpis, pripravil v sprejem Rebalans Proračuna Občine Dobrna. 
 

3.1.4 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 

 Na podlagi 47. Člena Zakona o javnih financah v letu 2011 niso bile prerazporejene pravice 
porabe. 

 
3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

Proračunska rezerva je bila v letu 2011 oblikovana v višini 21.150 EUR. V skladu z 8. členom 
Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2011 odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 21.150 EUR, župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. V letu 2011 je bila proračunska rezerva porabljena za odpravo 
posledic škode, povzročene po poplavah v mesecu septembru 2010, in sicer na cestah Paka-Paški 
Kozjak-Gornji Dolič, Trebuhinja-Krištaje, Krištaje-Paški Kozjak in Strmec-Kačnik-PD Velenje. 
Na omenjenih cestah se je nasipala poškodovana voziščna konstrukcija, sčistili so se prepusti in 
obstoječi cestni jarki ter se je odstranil splazeli material, in sicer v skupni vrednosti 21.027,60 
EUR. Vsa dela so bila nadzorovana s strani strkovnega nadzora. Stroški nadzora pa so znašali 
504 EUR. 

 
3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

Proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 10.000 EUR. Porabila se je v skladu 8. 
členom Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2011. O uporabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije za namene  iz drugega odstavka 42. člena ZJF, ki določa da se lahko 
uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa 
niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s 
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pisnimi poročili obvešča občinski svet. Splošna proračunska rezervacija se je v letu 2011 
porabila za finančno pomoč dvema občanoma, ki sta utrpela škodo zaradi hišnega požara. 
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3.2  OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA 

 
3.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnih programov in podprogramov 
 

BILANCA ODHODKOV 
 

 01 POLITIČNI SISTEM 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 
podžupan). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Dobrna. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 
odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov ipd. 

0101 POLITIČNI SISTEM 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sveta:   
občinskega sveta in župana ter podžupanov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA 
Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine 
Dobrna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in 
referendumski kampanji, Statut Občine Dobrna in  Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb. 

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

Letni cilji so bili doseženi. 
01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV 
Opis podprograma 

Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. 
Župan predstavlja in zastopa občino.  Opravlja naloge v skladu s Statutom Občine Dobrna. Za 
pomoč pri opravljanju nalog ima občina dva podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje 
občinski svet na predlog župana izmed svojih članov. Podžupan pomaga županu pri njegovem 
delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in 
referendumski kampanji, Statut Občine Dobrna in  Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj podprograma -  dejavnost županov in podžupanov je delovanje občine oziroma 
opravljanje lokalnih zadev javnega pomena, ki so določene s statutom in zakoni. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilj podprograma -  dejavnost županov in podžupanov je delovanje občine 
oziroma opravljanje lokalnih zadev javnega pomena, ki so določene s statutom in zakoni. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili doseženi. 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe 

Področje Ekonomske in fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter 
nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa 
občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ni dokumentov dolgoročnega načrtovanja.  

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKLANE POLITIKE 
Opis glavnega programa 

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov 
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 
Opis podprograma 

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa - provizijo Upravi RS za javna plačila, 
provizije Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev ( nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotovitev denarnih sredstev za nemoteno delovanje občine 

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

Letni cilji so bili doseženi. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
Opis področja proračunske porabe 

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov in občinske uprave 
ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in 
praznikov  v Občini Dobrna. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih 
prireditev in praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet. 

0401 KADROVSKA UPRAVA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih 
nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih 
nagrad in priznanj. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

04019001 VODENJE KADROVSKIH ZADEV 
Opis podprograma 

Podprogram 04019001 Vodenje kadrovskih zadev vključuje sredstva, povezana s podelitvijo 
občinskih nagrad in priznanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Dobrna in Odlok o priznanjih Občine Dobrna 
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Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je vzpodbujanje občanov na področju človekove ustvarjalnosti, da prispevajo k 
boljšemu in popolnejšemu življenju občanov in vpliv na razvoj in ugled Občine Dobrna. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilj je vzpodbujanje občanov na področju človekove ustvarjalnosti, da 
prispevajo k boljšemu in popolnejšemu življenju občanov in vpliv na razvoj in ugled Občine 
Dobrna. 

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

Letni cilji so bili doseženi. 
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov in občinske uprave 
ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in 
praznikov  v Občini Dobrna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih 
prireditev in praznika ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

04039001 OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI 
Opis podprograma 

Obveščanje domače in tuje javnosti zajema: objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu 
( Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo),  izdelava občinske zastave in grba, 
izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je seznanitev občanov s pravilniki, odloki in sklepi, ki veljajo na območju 
Občine Dobrna. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilj je seznanitev občanov s pravilniki, odloki in sklepi, ki veljajo na območju 
Občine Dobrna 

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

Letni cilji so bili doseženi. 
04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 
Opis podprograma 

Program zajema izvedbo protokolarnih dogodkov in sicer pokroviteljstva občine pri 
prireditvah javnega zavoda, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in 
državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma 
Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v Občini 
Dobrna, informiranje občanov in občank o posameznih javnih obravnavah in razpravah, 
slovesnostih, prireditvah ter drugih aktivnostih občine, plačilo drugih storitev v zvezi z 
informiranjem javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v Občini 
Dobrna, informiranje občanov in občank o posameznih javnih obravnavah in razpravah, 
slovesnostih, prireditvah ter drugih aktivnostih občine, plačilo drugih storitev v zvezi z 
informiranjem javnosti. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili doseženi. 
04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 
Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kot so stroški izvršb in drugih sodnih 
postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v 
lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Občina Dobrna želi v osrednjem delu naselja Dobrna, na območju obstoječega trga med 
cerkvijo, gostiščem Triglav, občino in gostiščem Lovec razširiti in oblikovati nov trg z 
osrednjim prireditvenim prostorom, s pokritim prostorom za prireditve, info točko, galerijsko 
in gostinsko ponudbo ter javnimi WC-ji. Prometna ureditev ni primarnega pomena pri 
oblikovanju trga. Objekt prodajalne, ki se nahaja v središču predvidenega trga je predviden za 
odstranitev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Cilji bodo doseženi v prihodnjih letih. 

Letni cilji podprograma 
Občina Dobrna je v letu 2009 pristopila k investiciji Prenova ureditve trga. 
 

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

Letni cilj je bil dosežen. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih občin 
ter povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Državni razvojni program in Strategije regionalnega razvoja Slovenije 

0601 DELOVANJE NA PODROJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA 
VLADNE IN LOKALNE RAVNI 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov 
občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin ( združenja in druge oblike 
povezovanja občin). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji delovanja na področju lokalne samouprave je povezovanje lokalnih skupnosti 
zaradi sofinanciranja skupnih razvojnih programov in strategij. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

06019003 POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI 
Opis podprograma 

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje razvojnih programov in strategij na lokalni in 
regionalni ravni, za pripravo različnih strokovnih podlag, zbiranje analitičnih in drugih 
podatkov, stroškov delovnih teles v zvezi z razvojnimi programi ter za organizacijo priprave 
in izdelavo razvojnih dokumentov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Dolgoročni cilji podprograma 
Spodbujanje regionalnega razvoja je v javnem interesu. Občine se zavzemajo za posebno 
obravnavo njihovega območja tako znotraj Savinjske statistične regije, v katero so po trenutni 
zakonodaji umeščene, kot tudi na nivoju države, kjer bodo upoštevani realni kazalci razvitosti 
in realne potrebe tega območja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
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Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 

Spodbujanje regionalnega razvoja je v javnem interesu. Občine se zavzemajo za posebno 
obravnavo njihovega območja tako znotraj Savinjske statistične regije, v katero so po trenutni 
zakonodaji umeščene, kot tudi na nivoju države, kjer bodo upoštevani realni kazalci razvitosti 
in realne potrebe tega območja. 

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

Letni cilji so bili doseženi. 
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske 
uprave 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Nemoteno delovanje občine in izpolnjevanje vseh nalog iz posameznih področij dela. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE 
Opis podprograma 

Iz te postavke se financirajo plače in drugi prejemki zaposlenih delavcev občinske uprave 
in nagrade  dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse. Iz te postavke se plačuje tudi 
dodatno pokojninsko zavarovanje in povrnitve materialnih stroškov delavcev v zvezi z delom. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delavcih v državnih 
organih, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, 
Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 
kolektivnem zavarovanju za javne uslužbence, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, 
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 
uprave in pravosodnih organov ter odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Dobrna. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Namen postavke je zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi v 
skladu s predpisi, ter zagotavljanje tistega obsega nalog, ki je določen z zakonskimi določili in 
občinskimi predpisi. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Namen postavke je zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi v 
skladu s predpisi, ter zagotavljanje tistega obsega nalog, ki je določen z zakonskimi določili in 
občinskimi predpisi 

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

Letni cilji so bili doseženi. 
06039002 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA 
DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE 
Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave se 
nanaša na tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnine za upravne prostore, 
investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme in 
nakup prevoznih sredstev 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotovitev ustreznih prostorov in pogojev  dela za delovanje občinske uprave.     

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotovitev ustreznih prostorov in pogojev  dela za delovanje občinske uprave. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 
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Letni cilji so bili deloma doseženi. 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 07- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske 
oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem 
področju je pomembno omeniti naslednje dokumente : Resolucija o strategiji nacionalne 
varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001); Nacionalni program varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002); Doktrina zaščite, reševanja in 
pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002); Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep 
Vlade RS, 25.4.2002). 

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za 
izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 
požarom 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so: 
-izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih in drugih 
nesreč; 
- izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob spoštovanju 
načel trajnega razvoja; 
- skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; 
- izboljšati specifično pripravljenost za zaščito in reševanje ob vojaških napadih, 
pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih; 
- izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne 
dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema; 
- urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami in državami v regiji; okrepiti 
vlogo in dejavnosti Slovenije v mednarodnih človekoljubnih in drugih organizacijah, vključno 
z vključevanjem njenih sil v mednarodne človekoljubne in reševalne akcije; 
- pripraviti novo zasnovo sanacije posledic naravnih nesreč, ki bo temeljila na večji 
odgovornosti fizičnih in pravnih oseb za varnost ljudi in premoženja ter na varovanju pred 
nesrečami. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

07039001 PRIPRAVLJENOST SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
Opis podprograma 

Izvedena bodo usposabljanja enot civilne zaščite, občinskega štaba za civilno zaščito ter 
drugih reševalnih enot, katere so organizirane v okviru prostovoljnega društva. Del  sredstev 
je namenjenih za obvezna in dodatna zavarovanja reševalcev na usposabljanjih in 
intervencijah, pokrivanje obveznosti iz pogodb o službi v civilni zaščiti, pokrivanje 
intervencijskih stroškov, dopolnjevanje operativnih načrtov ter ocene ogroženosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  Uredba o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja 

Dolgoročni cilji podprograma 
Pripravljenost in usposobljenost CZ in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in 
drugih nesrečah. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo.. 

Letni cilji podprograma 
Pripravljenost in usposobljenost CZ in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in 
drugih nesrečah 

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

Letni cilji so bili doseženi. 
07039002 DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
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Opis podprograma 
Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši  občini, to 
je zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje 
varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi 
cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni 
mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi vse oblike varstva in 
pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. Sredstva so 
namenjena za usposabljanje, vzdrževanje vozil, opreme gasilskih domov, sredstev zvez ter 
zavarovanja vozil. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon 
o gasilstvu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo.. 

Letni cilji podprograma 
Ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje ob požarih. 

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

Letni cilji so bili doseženi. 
 
 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 10 Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike 
zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev 
brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih 
zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna 
(socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) 
oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove 
podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
 Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se uresničujejo. 
10039001 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI 
Opis podprograma 

Povečanje zaposljivosti oziroma zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe - 
javna dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o usklajevanju 
transferov posameznikom in gospodinjstvom, Zakon o štipendiranju, Zakon o izvrševanju 
proračunov RS, Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna RS, Program javnih del za leti 
2010 in 2011 ter Pravilnik o financiranju javnih del. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost. 
Kazalci: število odobrenih programov javnih del in število vključenih udeležencev javnih del. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 

Letni cilj aktivne politike zaposlovanje je zmanjšati brezposelnost. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 
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Letni cilji so bili doseženi. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na 
področju kmetijstva ( prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne 
storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
S Strateškimi usmeritvami razvoja podeželja na območju Občine Dobrna v obdobju 2007-
2013 je oblikovan nov razvojni vzorec razvoja podeželja: Z razvojem kmetijstva, gozdarstva 
ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb 
v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto. 

1102     PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA 
Opis glavnega programa 

V Sloveniji se v okviru nacionalnega strateškega programa, kot glavni problem kmetijstva, 
izpostavlja potreba po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter 
krepitev konkurenčnosti celotne agro-živilske verige. Program ukrepov znotraj reforme 
kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov  in sicer: 
izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči in 
kakovostno življenje na podeželju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Dobrna in povečano opravljanje 
storitev in trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Dobrna. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

11029002 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ 
Opis podprograma 

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in 
dopolnilnih dejavnosti na podeželju, kar je skladno s smernicami v okviru tretje osi, ki 
predvideva izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. Sredstva so upravičencem dodeljena 
na podlagi javnega razpisa kot nepovratna sredstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja 
podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Uredba o 
posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in 
ribištva, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po 
pravilu de minimis. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Dobrna in povečano opravljanje 
storitev in trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Dobrna 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo v Občini Dobrna in povečano opravljanje 
storitev in trženja proizvodov in storitev s kmetij na območju Občine Dobrna. 

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

Letni cilji so bili delno doseženi. 
1103     SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in 
javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev ustreznih sredstev za oskrbo zapuščenih živali 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

11039002 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI 
Opis podprograma 

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne 
skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo, ki se lahko 
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organizira tako, da lokalna skupnost ali sama ustanovi zavetišče, pri čemer mora najti ustrezno 
lokacijo, urediti dokumentacijo in primerne objekte ter organizirati javno službo ali pa podeli 
koncesijo drugi pravni ali fizični osebi. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zaščiti živali. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali. 

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

Letni cilji so bili delno doseženi. 
1104     GOZDARSTVO 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ustrezno urejena gozdna infrastruktura 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

11049001 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH  CEST 
Opis podprograma 

Sredstva so namenjena vsakoletnemu vzdrževanju gozdnih cest. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o gozdovih 
Dolgoročni cilji podprograma 

S planiranimi sredstvi bomo izvajali vzdrževalna dela na gozdnih poteh za uporabo v 
kmetijske in gospodarske namene. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
S planiranimi sredstvi bomo izvajali vzdrževalna dela na gozdnih poteh za uporabo v 
kmetijske in gospodarske namene. 

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

Letni cilji so bili delno doseženi. 
 
12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema področje oskrbe z 
električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno 
energijo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
 Energetski zakon 
1202 UREJANJE,NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PROIZVODNJE IN 
DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. 

 
 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in s tem povečanje 
prometne varnosti na javnih cestah 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

12029001 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
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Opis podprograma 
Oskrba z električno energijo oziroma izgradnja električnega omrežja ( na primer na zazidalnih 
območjih) 

Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o lokalni samoupravi, Energetski zakon 
Dolgoročni cilji podprograma 

Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in s tem povečanje 
prometne varnosti na javnih cestah. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in s tem povečanje 
prometne varnosti na javnih cestah 

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

Letni cilji so bili delno doseženi. 
 
13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje 
cestnega prometa in infrastrukture, železniške, letališke in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o 
gospodarskih javnih službah in Odlok o občinskih cestah. 

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 
Opis glavnega programa 

Glavni  program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in 
tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, 
urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih 
cest in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Glavni  program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in 
tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, 
urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih 
cest in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo državnih cest 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje 
lokalnih cest ( letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ( letno in 
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ( pločniki, kolesarske poti, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih prevozih v cestnem 
prometu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest  so zagotavljanje normalne 
uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja vsem 
uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja 
škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest  so zagotavljanje normalne 
uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja 
vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
13029002  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 
Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje poti, gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih prevozih v cestnem 
prometu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest  so zagotavljanje normalne 
uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja 
vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja občinskih cest  so zagotavljanje normalne 
uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja 
vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. 

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

Letni cilji so bili delno doseženi. 
3029003  UREJANJE CESTNEGA PROMETA 
Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih 
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh 
vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja 
in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, 
neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih prevozih v cestnem 
prometu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilji urejanja cestnega prometa so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega 
kategoriziranega  in  nekategoriziranega  omrežja vsem uporabnikom in 
strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Cilji urejanja cestnega prometa so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega 
kategoriziranega  in  nekategoriziranega  omrežja vsem uporabnikom in 
strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje 
nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja 

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

Letni cilji so bili delno doseženi. 
 
 
 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in 
gostinstva. 
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.Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija 
razvoja gospodarstva in turizma v RS, Državni razvojni program 2007-2013, Nacionalni 
sistem inovacij, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut Občine Dobrna, Proračun Občine 
Dobrna. 

1402  POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so delno doseženi. 

14029001 SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 
Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva se nanaša na delovanje občinskih in medobčinskih 
skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje 
projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam 
malega gospodarstva ( subvencioniranje obrestne mere). 

Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o razvoju malega gospodarstva. 
Dolgoročni cilji podprograma 
 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 
Letni cilji podprograma 
 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
1403  PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in vzpodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko 
turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako 
pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja 
Slovenije 2007-2013 in v tem okviru predvsem k doseganju njenih gospodarskih ciljev: 
konkurenčnosti, rasti BDP, novim delovnim mestom/rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene 
ravni turističnih delavcev, uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu 
razvoju, povečevanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete 
in povečevanju prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Turizem kot integrirana 
dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski 
vpliv tudi na razvoj drugih področij. 

.Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili delno doseženi. 

14039001 PROMOCIJA OBČINE 
Opis podprograma 

Promocija občine  in sicer promocijske prireditve ( sodelovanje občine na sejmih), 
predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične in naravne dediščine ter druge 
promocijske aktivnosti ( karte, zloženke, razglednice). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Promocija občine 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 

Letni cilji podprograma 
 Promocija občine 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
14039002 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA 
Opis podprograma 

Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 
so: krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turističnih storitev spodbuja 
k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo 
ponudbo; da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo 
prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter 
spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno 
podjetniško žilico  inzanimanjem. 
Aktivnosti na področju razvoja turizma v Občini Dobrna bo izvajal Zavod za turizem, šport in 
kulturo Dobrna.   

Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 
Dolgoročni cilji podprograma 

Urejenost kraja, usposabljanje turističnih vodičev, ustrezna urejenost turističnih znamenitosti. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 
Letni cilji podprograma 
 Urejenost kraja, usposabljanje turističnih vodičev, ustrezna urejenost turističnih znamenitosti. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja 
okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki 
izhajajo iz poznavanja stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov 
varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Zakon o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06)Uredba 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o 
odlaganju odpadkov, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o 
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. 

1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za 
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem 
okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
 Varovanje okolja in naravne dediščine 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se uresničujejo. 
15029001 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 
Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki in sicer gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za 
odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, 
odškodnine za komunalno deponijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih gospodarskih službah, Zakon o vodah, Zakon o 
ohranjanju narave. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročno varovanje okolja in prostora pred škodljivimi emisijami v zrak, v zemljo in v 
podtalnico ter dolgoročno vzdržno in racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi materialnimi 
potenciali v skladu s sprejetimi obvezami v EU in cilji v Okvirnem programu varstva okolja. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
 Varovanje okolja in naravne dediščine 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 
Opis podprograma 

Ravnanje z odpadno vodo - gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih gospodarskih službah, Zakon o vodah, Zakon o 
ohranjanju narave. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Varovanje okolja in naravne dediščine 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 
 Varovanje okolja in naravne dediščine 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
 
16   PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema 
prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za 
temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini 
potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, 
Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, 
Statut Občine Dobrna, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, 
Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o 
lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o 
prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varovanju osebnih podatkov, 
Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o 
splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon o davku na dodano vrednost, 
Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o 
računovodstvu, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Pravilnik o 
merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji. 

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, 
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in 
druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s 
področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih 
prostorskih evidenc. Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje storitev 
povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega 
vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale 
učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili delno doseženi. 

16029003  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
Opis podprograma 
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Prostorsko načrtovanje oziroma sprejem prostorskih dokumentov občine, urbanistični natečaji. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, 
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju 
prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih 
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Stanovanjski 
zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Sprejem prostorskih dokumentov občine. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 
Letni cilji podprograma 
 Sprejem prostorskih dokumentov občine. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, 
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in 
druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zanesljiva oskrba porabnikov s pitno vodo in vračanje porabljene vode na 
ekološko sprejemljiv način. Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin 
zdravstveno neoporečne vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili delno  doseženi. 

16039001  OSKRBA Z VODO 
Opis podprograma 

Usmeritev na področju oskrbe s pitno vodo  v Občini Dobrna je zagotoviti optimalno oskrbo z 
neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega sistema. To pa 
obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje 
potrebnih raziskav za zajetja, izgradnja vodovodne mreže na področjih občine kjer še te ni in 
obnovo dotrajanega in neustreznega omrežja. 

Zakonske in druge pravne podlage 
  Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah. 
Dolgoročni cilji podprograma 

Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne 
vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zanesljiva oskrba s pitno vodo pomeni dobavo zadostnih količin zdravstveno neoporečne 
vode v vseh obdobjih s čim manj izrednih dogodkov. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
16039002  UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST 
Opis podprograma 

Podprogram urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vsebuje gradnjo in vzdrževanje 
pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (govor) 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov ter vzdrževanje socialnih grobov. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 
Letni cilji podprograma 
 Zagotovitev ustreznega števila grobnih prostorov ter vzdrževanje socialnih grobov. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
16039004  PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 
Opis podprograma 

Podprogram Praznično urejanje naselij vsebuje praznično okrasitev naselij in izobešanje 
zastav. 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju 
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,  Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Stanovanjski zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Celostna ureditev novoletne okrasitve centra Dobrne. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 
Letni cilji podprograma 
 Celostna ureditev novoletne okrasitve centra Dobrne. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili doseženi. 
1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore 
fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in 
druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede 
na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s 
tem zagotavljanje tekočih prilivov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili delno doseženi. 

16059003  DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU 
Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju se nanaša na gospodarjenje s poslovnimi prostori 
in upravnimi prostori, njihovo obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje  

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, 
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju 
prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih 
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Stanovanjski 
zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede 
na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s 
tem zagotavljanje tekočih prilivov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje vrednosti najema glede 
na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov in s 
tem zagotavljanje tekočih prilivov. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
 
17         ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega 
zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva 
in druge programe na področju zdravstva. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Zakon o zdravstveni dejavnosti; Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; 
Zakon o lekarniški dejavnosti; Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

1707  DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno 
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega 
proračuna, so povezani s financiranjem za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih 
oseb, mrliško pregledne službe in sanitarnih prevozov umrlih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

17079001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis podprograma 

Program zdravstva v Občini Dobrna zagotavlja: zdravstveno zavarovanje osebam brez 
prejemka in izvajanje mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Zakon o lekarniški dejavnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega 
proračuna, so povezani s financiranjem  obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih 
oseb, mrliško pregledne službe in sanitarnih prevozov umrlih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega 
proračuna, so povezani s financiranjem  obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih 
oseb, mrliško pregledne službe in sanitarnih prevozov umrlih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti  in 
učinkovitosti 
Letni cilji so bili  doseženi. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, 
programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske 
skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Področje porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, 
programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske 
skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

1803 PROGRAMI V KULTURI 
Opis glavnega programa 

Glavni program v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe 
v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno izvajanje delovanja knjižnice, ljubiteljske 
kulture ter drugih programov kulture v občini. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

  
18039001 KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO 
Opis podprograma 

Podprogram knjižničarstvo in založništvo vsebuje dejavnost knjižnic, izposojo knjig za 
splošno knjižnico, drugi programi v knjižnici, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij 
ipd.. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu. 
Dolgoročni cilji podprograma 
 Zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno delovanje knjižnice v občini. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 
 Zagotavljanje finančnih sredstev za nemoteno delovanje knjižnice v občini. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi. 
18039002 UMETNIŠKI PROGRAMI 
Opis podprograma 

Podprogram Umetniški programi vsebujejo dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih 
zavodov, kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
športu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje umetniških programov na 
območju občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilj je zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje umetniških programov na območju 
občine. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
18039003 LJUBITELJSKA KULTURA 
Opis podprograma 

Podprogram Ljubiteljska kultura vsebuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja) sofinanciranje 
strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih 
društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
športu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Javni razpisi za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 
Letni cilji podprograma 

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 
2010. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi. 
 
 
18039004 MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA 
Opis podprograma 

Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura vsebuje lokalni časopis, lokalni radio, lokalno 
televizijo, sofinanciranje glasil 

Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
športu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Izdaja lokalnega časopisa Dobrčan 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 
Letni cilji podprograma 
 Izdaja lokalnega časopisa Dobrčan. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi. 
18039005  DRUGI PROGRAMI V KULTURI 
Opis podprograma 

Podprogram Drugi programi v kulturi vsebuje: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih 
objektov ( kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih 
objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih 
kulturnih zavodov ( knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
športu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje krajevne knjižnice in prostorov za delovanje 
društev in Zavoda za turizem, šport in kulturo. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje krajevne knjižnice in prostorov za delovanje 
društev in Zavoda za turizem, šport in kulturo. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 
programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev finančnih sredstev za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih 
skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ 
Opis podprograma 

Podprogram Programi veteranskih organizacij vsebuje sofinanciranje programov društev 
vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
športu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Sofinanciranje veteranskih organizacij. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 
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 Sofinanciranje veteranskih organizacij. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi. 
18049004 PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN 
Opis podprograma 

Podprogram drugih posebnih skupin vsebuje sofinanciranje programov upokojenskih društev.
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
športu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 
 Sofinanciranje programov upokojenskih društev. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi. 
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 
Opis glavnega programa 

Glavni program šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov 
na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji, ki jih na podlagi sprejetega nacionalnega programa športa in strategije 
razvoja športa v občini skušamo doseči, so: dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje 
čim večjega števila občanov vseh starosti in vseh starostnih ter socialnih kategorij v različne 
oblike športnih aktivnosti; zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje 
in razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih šol ,športne rekreacije 
in šport invalidov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

18059001 PROGRAMI ŠPORTA 
Opis podprograma 

Podprogram  Programi športa vsebuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje 
strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, 
promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih 
in šolah ( predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih ( interesna športna 
vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa 
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov ( dvoran, igrišč), najemnine športnih 
objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
športu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji, ki jih na podlagi sprejetega nacionalnega programa športa in strategije 
razvoja športa v občini skušamo doseči, so:dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim 
večjega števila občanov vseh starosti in vseh starostnih ter socialnih kategorij v različne oblike 
športnih aktivnosti; zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje in 
razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih šol,športne rekreacije in 
šport invalidov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
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 Letni izvedbeni cilj je dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila 
občanov vseh starosti in vseh starostnih ter socialnih kategorij v različne oblike športnih 
aktivnosti. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi.  
18059002 PROGRAMI ZA MLADINO 
Opis podprograma 

Podprogram Programi za mladino vsebujejo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje 
dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa 
in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 
o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o 
športu. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 
 Zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi. 
  
19  IZOBRAŽEVANJE 
Opis področja proračunske porabe 

Področje 19 Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
 Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje 
vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. Področje predšolske vzgoje je v izključni 
pristojnosti lokalne skupnosti,  pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, 
ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Pogoji 
za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in pravice tako uporabnikov storitev kot zaposlenih 
v dejavnosti so zelo natančno definirani v zakonodaji, zato imajo lokalne skupnosti pri 
določanju višine sredstev, potrebnih za financiranje izvajanja predšolske vzgoje, zelo malo 
možnosti, kar ob visokem deležu teh sredstev v celotnem proračunu posamezne lokalne 
skupnosti predstavlja problem v večini slovenskih občin.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Izpolnjevanje zakonskih obveznosti za nemoteno izvajanje dejavnosti, ob upoštevanju 
ekonomsko racionalnega gospodarjenja z vsemi viri, zagotavljanje sredstev za redno 
sistematično obnovo in odpravo pomanjkljivosti ob inšpekcijskih odločbah in izpolnitev 
normativne zahteve, da ima vrtec najmanj 3m2 igralne površine na otroka. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

19029001Opis podprograma 
Občina na podlagi računov zavoda, financira razliko med ceno programa in plačilom staršev, 
glede na njihov socialni položaj, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Dobrna. Poleg 
naveden razlike občina kot ustanoviteljica javnega zavoda, v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pokriva tudi 
stroške, ki ne sodijo v ceno programa ( finančna sredstva za nudenje strokovne pomoči 
otrokom s posebnimi potrebami, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev zaradi bolezni ali 
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poškodbe do 30 dni). Na podlagi sklepov občinskega sveta se financirajo tudi stroški 
rezervacij v poletnih mesecih in stroški sofinanciranja dela programa za otroke, ki so odsotni 
daljše obdobje zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih sta temeljna 
predpisa, ki urejata pogoje za opravljanje ter določata način upravljanja in financiranja 
področja predšolske vzgoje. Programe predšolske vzgoje lahko izvajajo javni in zasebni vrtci, 
financirani pa so s prispevki staršev in s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo starši v 
vrtce vključenih otrok stalno prebivališče. 
V podzakonskih predpisih, ki izhajajo iz obeh temeljnih predpisov, predvsem pa iz Zakona o 
vrtcih, so natančneje določeni pogoji za delovanje vrtcev (Pravilnik o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) in obveznosti financerjev 
dejavnosti. Višino plačil staršev ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih; 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pa 
predvsem določa:  obveznosti lokalne skupnosti - ustanoviteljice vrtca in elemente, ki so 
podlaga za izračun obveznosti staršev in lokalnih skupnosti, v katerih imajo stalno 
prebivališče starši otrok, vključenih v vrtec v drugi občini. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Zagotovitev nemotenega poslovanja zavoda, ki opravlja varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 

Zagotovitev nemotenega poslovanja zavoda, ki opravlja varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili delno doseženi. 
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje 
osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v 
primarnem in sekundarnem izobraževanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Splošni cilj osnovne šole je učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje 
ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje ter vseživljenjsko  učenje. Za kvalitetno 
delo potrebujejo šole tudi dobre materialne pogoje: zadostno financiranje funkcionalnih 
stroškov, opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specializiranih 
učil in avdiovizualnih sredstev in instrumentov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO 
Opis podprograma 

Podprogram Osnovno šolstvo zajema materialne stroške v osnovnih šolah ( za prostore in 
opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih 
šolah, varstvo vozačev, tekmovanje učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

.Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja. 
Dolgoročni cilji podprograma 

Splošni cilj osnovne šole je učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje 
ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje ter vseživljenjsko  učenje. Za kvalitetno 
delo potrebujejo šole tudi dobre materialne pogoje: zadostno financiranje funkcionalnih 
stroškov, opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specializiranih 
učil in avdiovizualnih sredstev in instrumentov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Splošni cilj osnovne šole je učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje 
ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje ter vseživljenjsko  učenje. Za kvalitetno 
delo potrebujejo šole tudi dobre materialne pogoje: zadostno financiranje funkcionalnih 
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stroškov, opremljanje specializiranih učilnic in knjižnic, nabavo računalnikov, specializiranih 
učil in avdiovizualnih sredstev in instrumentov. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
1904 TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 
Opis glavnega programa 

Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja 
prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Temeljni cilj razvoja višjega in visokega šolstva je omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva 
pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je bistven dejavnik 
ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja. Dolgoročni cilji, ki jih na osnovi sprejetega 
nacionalnega programa visokega šolstva v občini skušamo doseči: povečati delež zaposlenega 
prebivalstva z višjo in visoko oz. podiplomsko izobrazbo in povečati delež prebivalstva ( zlasti 
mladih)  v terciarnem izobraževanju. 

.Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

19049001 VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
Opis podprograma 

Vsebuje nakup, gradnjo in vzdrževanje višjih šol. 
.Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o izobraževanju odraslih 
Dolgoročni cilji podprograma 

Temeljni cilj razvoja višjega in visokega šolstva je omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva 
pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe; ta je bistven dejavnik 
ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja. Dolgoročni cilji, ki jih na osnovi sprejetega 
nacionalnega programa visokega šolstva v občini skušamo doseči: povečati delež zaposlenega 
prebivalstva z višjo in visoko oz. podiplomsko izobrazbo in povečati delež prebivalstva ( zlasti 
mladih)  v terciarnem izobraževanju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
 Na letni ravni zasledujemo cilj povečati delež prebivalstva v terciarnem izobraževanju. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi. 
1906 POMOČI ŠOLAJOČIM 
Opis glavnega programa 
 Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu , 
štipendije in študijske pomoči. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
 Zagotavljanje ustrezne pomoči šolajočim, predvsem z nudenjem ustreznega prevoza učencev 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se uresničujejo. 
19069001 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU 
Opis podprograma 

Pomoči v osnovnem šolstvu vsebuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa 
šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja 
bivanja v osnovno šolo in nazaj. 
Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
Dolgoročni cilji podprograma 
 Zagotavljanje ustrezne pomoči šolajočim, predvsem z nudenjem ustreznega prevoza učencev. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 

Zagotavljanje ustrezne pomoči šolajočim, predvsem z nudenjem ustreznega prevoza učencev. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 
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Letni cilji so bili  doseženi. 
 

20  SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 

Predstavlja sistem ukrepov namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v 
socialnih stiskah in težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah. Zaradi tega ne morejo 
avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih 
socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic. Njihov položaj in pravice 
urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o 
usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi 
Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 popr. In 41/07), Zakon o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, 21/06 in 14/07), Resolucija o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010. 
2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 
Opis glavnega programa 

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč 
družini na lokalnem nivoju 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
 Zagotavljanje varstva otrok in družine. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se uresničujejo. 
20029001 DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI 
Opis podprograma 

Podprogram Drugi programi v pomoč družini vsebuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, 
sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanje materinskih domov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o 
lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
 Zagotavljanje varstva otrok in družine. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 
 Zagotavljanje varstva otrok in družine. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili  doseženi. 
2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 2004- Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje 
programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, 
institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim 
skupinam 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

20049002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 
Opis podprograma 
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Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno 
delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika, 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o 
lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma 
Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo . 

Letni cilji podprograma 
Vsebujejo izvajanje že utečenih programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
20049003 SOCIALNO VARSTVO STARIH 
Opis podprograma 

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih 
socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, 
sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne 
centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov, 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o 
lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili delno doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Vsebujejo izvajanje že utečenih programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 
Opis podprograma 

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči 
zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 
najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle 
brez dedičev. 

Zakonske in druge pravne podlage 
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Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o 
lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Vsebujejo izvajanje že utečenih programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
20049006 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 
Opis podprograma 

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ 
Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, 
paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon,  Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o 
lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Vsebujejo izvajanje programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Vsebujejo izvajanje že utečenih programov, kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, 
sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, 
sofinanciranje pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oziroma 
plačilo subvencije stanarin upravičencem, programov, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja 
nudijo bivanje in podporo, programov, ki so namenjeni ljudem s težavami z zasvojenostjo z 
nedovoljenimi drogami in programov katerih dejavnost je usmerjena skrbi za starejše. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
 
 22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 Servisiranje javnega 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
 Zakon o javnih financah 
2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
 Odplačilo najetega dolgoročnega kredita. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se uresničujejo. 
22019001 OBVEZNOSTI IZ NASLOVAFINANCIRANJA IZVRŠEVANJA 
PRORAČUNA-DOMAČE ZADOLŽEVANJE 
Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna  
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o javnih financah. 
Dolgoročni cilji podprograma 
 Zagotovitev denarnih sredstev za odplačilo dolgoročnega kredita. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 
 Zagotovitev denarnih sredstev za odplačilo dolgoročnega kredita. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 
Letni cilji so bili  doseženi. 
 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva 
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za 
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
 Zakon o javnih financah. 
2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH 
NESREČ 
Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so 
nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo.  

23029001 REZERVA OBČINE 
Opis podprograma 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg , močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološko nesrečo. V sredstva proračunske 
rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini , ki je določena s 
proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v 
rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O 
uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s 
katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. 

Zakonske in druge pravne podlage 
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 Zakon o javnih financah. 
Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotovitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se lahko zgodijo tekom 
proračunskega leta. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 

Letni cilji podprograma 
Zagotovitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se lahko zgodijo tekom 
proračunskega leta. 

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

Letni cilji so bili  doseženi. 
2303  SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso 
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

.Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotovitev finančnih sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu, 
vendar so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo. 

23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 
Opis podprograma 

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži 
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. 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. 
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. 

Zakonske in druge pravne podlage 
 Zakon o javnih financah. 
Dolgoročni cilji podprograma 
 Zagotovitev denarnih sredstev za nepredvidene namene. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma se uresničujejo. 
Letni cilji podprograma 
 Zagotovitev denarnih sredstev za nepredvidene namene. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in 
učinkovitosti 

Letni cilji so bili doseženi. 
 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
V letu 2010 smo vložili 500 EUR v ustnovitev Razvojne agencije Savinjske regije. 
 
RAČUN FINANCIRANJA 

 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z 
javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis glavnega programa 

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Cilj je dosežen. 

22019001 OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA 
PRORAČUNA-DOMAČE ZADOLŽEVANJE 
Opis podprograma 

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 
odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, posojilne pogodbe. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti za dolgoročne kredite najete pri skladu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročno smo pri doseganju cilja uspešni. 

Letni cilji podprograma 
Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti za dolgoročne kredite najete pri skladu. 

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

Letni cilj je dosežen. 
 

3.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika se pripravi za vsakega 
neposrednega uporabnika občinskega proračuna posebej. Poročilo se pripravi po posameznih 
bilancah. 
 
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK  

 
1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine  

BILANCA ODHODKOV 
40 TEKOČI ODHODKI 
Tekoči odhodki so bili v letu 2011 planirani v  višini 1.062.310 EUR, realizirani pa so bili v 
višini 1.000.777 EUR oziroma 94,2%. 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim zajemajo: plače in dodatke, regres za letni dopust, 
povračila in nadomestilo za prevoz in prehrano, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za 
nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. Plače so v primerjavi med planiranim in 
realiziranim bile realizirane v višini 98,9%. V letu 2011v skladu z Zakonom o interventnimi 
ukrepi ni bila izplačana delovna uspešnost . 
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 96,7%. V letu 
2011 so bili plačani vsi prispevki na plače in iz plač. V to skupino prispevkov spadajo 
naslednji prispevki: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za 
zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. 
 
402 Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 92,8 %. Večjih odstopanj ni bilo. 
V to skupino spadajo : pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, 
energija,voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in 
odškodnine ter drugi operativni odhodki. 
 
403 Plačila domačih obresti so bile realizirane v višini 97,4 %.  
 
409 Rezerve so bile realizirane v višini 24.483 EUR. Sredstva proračunske rezerve za leto 
2011 so bila v celoti porabljena za odpravo posledic škode, povzročene po poplavah v 
mesecu septembru 2010, in sicer na cestah Dobrna – Hudičev graben – Krištaje, Brdce nad 
Dobrno in Švent – Pihler – Polenek – Žeblarjeva kapela. Splošna proračunska rezervacija pa 
je bila porabljena za pomoč dvema družinama, ki sta v letu 2011 utrpele hišni požar. 
 
41 TEKOČI TRANSFERI 
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410 Subvencije so bile realizirane v višini 25.180 EUR oziroma 99,9 %. Sredstva so bila 
porabljena za subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom.  
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 460.435 EUR 
oziroma 97,7%. Večjega odstopanja pri porabi sredstev ni bilo. V to skupino odhodkov se 
vštevajo: družinski prejemki ter drugi transferi posameznikom. Med druge transfere 
posameznikom štejemo: izdatke za regresirane prevoze otrok v šolo, doplačilo za šolo v 
naravi, regresirane oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno 
programa v vrtcih in plačili staršev, izplačilo družinskemu pomočniku ter drugi transferi 
posameznikom. 
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 63.430 
EUR oziroma 98,5 %. Ta podskupina vsebuje izplačana sredstva neprofitnim organizacijam 
in ustanovam. 
 
413 Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 89% glede na planirane 
izdatke. Vsebujejo tekoče transfere občinam ( plačilo stroškov medobčinskega inšpektorata), 
tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja ( plačilo zavarovanja za brezposelne 
osebe), tekoče transfere v javne zavode (izdatki za materialne stroške in plače za OŠ Dobrna 
in ZTŠK Dobrna) ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki. 
 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev – odhodki so bili realizirani v višini 1.377.849 
EUR oziroma 91,7 % glede na planirana sredstva v letu 2011. Sredstva so bila porabljena za 
nakup opreme ( računalniške), nakup drugih osnovnih sredstev. Večina sredstev pa je bilo 
porabljenih za rekonstrukcijo, adaptacijo in novogradnjo (adaptacija in novogradnja osnovne 
šole, vrtec Dobrna, Nakup večstanovanjskega objekta Dobrna 15 ter druge manjše 
investicije). 
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  
so bili realizirani v višini 22,9 %.   
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom pa so bili realizirani v višini 
10.026 EUR.  Vsebuje investicijska sredstva, katera so bila nakazana javnemu zavodu. ( 
Osnovni šoli Dobrna) 
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Ni bilo poslovnih dogodkov. 
 
RAČUN FINANCIRANJA 
ZADOLŽEVANJE 
500 Domače zadolževanje je bilo realizirano v takšni višini kot je bilo planirano to je 100 
% oziroma v višini 225.058 EUR. 
550 Odplačilo dolga je bilo realizirano v višini 63.909 EUR.  

 
2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: 

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom  po glavnih programih ni 
bilo. 

 
3.  Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 

44. členom ZJF 
Namenska sredstva iz 4. člena Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2011,  so bila v 
večini porabljena v tekočem letu 2011, tako da se niso prenašala v leto 2012, razen sredstva 
iz najemnine, ki jo zaračunavamo Javnemu podjetju Vo-ka, kjer se investicije v komunalo 
planirane v letu 2012. 
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4.  Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. 
 

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v 
skladu z 41. členom ZJF 
S 1. in 2. Rebalansom Proračuna Občine Dobrna smo vključili nove proračunske 
postavke(predvsem zaradi razpisnih pogojev razpisov na katere smo se prijavili), hkrati pa 
smo uravnotežili proračun. 
 

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz 
naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
Občina Dobrna ni izdajala poroštev. 

 
 

3.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
 

 NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK 
1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

BILANCA ODHODKOV 
1000 OBČINSKI SVET  
01 POLITIČNI SISTEM 
0101 Politični sistem 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
01002 Stroški sej občinskega sveta 
Najvišje plačilo za opravljanje funkcije občinskega svetnika določa Zakon o lokalni 
samoupravi, znotraj tega obsega pa plačilo za opravljanje funkcije določa Pravilnik o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah  članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, ki ga je sprejel občinski svet določa 
sejnine in nagrade članov občinskega sveta in drugih članov delovnih teles občinskega  
sveta. Postavka je namenjena financiranju tekočih izdatkov za tekoče delo občinskega sveta 
in njegovih delovnih teles. V letu 2011 je bilo 7. rednih sej, in 2 korespondenčne seje 
občinskega sveta.V letu 2011 je bila realizacija na tej proračunski postavki 85,6%. 
01008 LDS 
Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Realizacija je 
bila 100 % . 
01009 SLS 
Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Realizacija je 
bila 100% . 
01013 SDS 
Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Realizacija je 
bila 100% . 
01014 SD 
Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Realizacija je 
 bila 100% . 
01017 DESUS  
Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Realizacija je 
 bila 100% . 
01007 Volitve župana in občinskega sveta 
Leto 2010 je bilo volilno leto, kjer so se izvedle volitve za župana in predstavnike 
občinskega sveta za obdobje 2010-2015. V letu 2011 smo poravnali stroške volilne 
kampanje vsem strankam, ki so pridobili mandate v občinskem svetu in so za to podale 
zahtevek (DESUS,SLS in SDS). 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0401 Kadrovska uprava 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
04001 Občinske nagrade 
Na proračunski postavki občinske nagrade so bila planirana sredstva  namenjena za nakup 
občinskih nagrad ob občinskem prazniku. V postavko prištevamo stroške izdelave listin : 



87 
 

županskih priznanj, listin, zlate plakete in častnega občana. Realizacija te proračunske 
postavke je bila 100 %. 
0403 Druge skupne administrativne službe 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04004 Objava občinskih predpisov 
Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objav in obvestil o delu občine, 
predstavitvah občine v medijih na osnovi sklenjenih pogodb in plačil objav javnih razpisov, 
javnih povabil in oglasov. Realizacija proračunske postavke je bila 94,7% oziroma v višini 
1.420 EUR. 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
04009 Prireditve ob občinskem prazniku 
Na tej proračunski postavki so bili planirani odhodki v zvezi z izvedbo občinskega praznika 
oziroma prireditev, ki spremljajo občinski praznik. V obdobju enega do dveh tednov so se 
zvrstile prireditve. Na zaključni prireditvi, ki je bila 15.6. so se podelila občinska priznanja. 
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100%. 
 
3000 ŽUPAN 
01 POLITIČNI SISTEM 
0101 POLITIČNI SISTEM 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje 
funkcije 
Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in 
uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča v upravnih stvareh v pristojnosti občine. 
Pravna podlaga za planiranje sredstev za plače funkcionarjev občine je bil Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju. O meseca aprila 2009 se  v skladu z navodili prejetih od ministrstva  
od plače župana odbija  znesek v višini 4% od njegove bruto plače. Realizacija proračunske 
postavke je bila 97,7%. Prav tako je na tej proračunski postavki izkazan odhodek za plačilo 
nadomestil za opravljeno delo podžupanu. 
 
01012 Odnosi z javnostjo 
Proračunska postavka vsebuje stroške  pisarniškega materiala, založniških storitev, 
časopisov, revij, oglaševalskih storitev, drugih posebnih materialov.Realizacija postavke je 
bila 74 %. 
 
01015 Materialni stroški župana in podžupana 
Na postavki materialni stroški župana in podžupanov so bili načrtovani odhodki  za 
pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve ter druge operativne 
odhodke za potrebe župana in podžupanov. Proračunska postavka je bila v primerjavi z 
Sprejetim proračunom za leto 2011 realizirana v višini 19,3%. Manjša poraba je bila 
uravnovešena z rebalansom proračuna. 
 
4000 OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 
06006 Plače delavcev občinske uprave- režijski obrat 
Višina potrebnih sredstev je bila določena na podlagi števila zaposlenih. Prav tako so bili 
planirana sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge 
izdatke zaposlenim. V letu 2011 smo imeli v skladu z sistemizacijo delovnih mest zaposlene 
tri delavce v režijskem obratu. Eden od zaposlenih delavcev je bil dalj časa odsoten zaradi 
bolezni. Realizacija proračunske postavke je bila 96,1%.  
 
06010 Materialni stroški- režijski obrat 
S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja 
režijskega obrata. Sem sodijo stroški elektrike, komunalnih storitev, telekomunikacijskih 
storitev, pisarniškega materiala, drobnega inventarja, zavarovanja, službenih poti, 
reprezentance, izobraževanja ter drugih stroškov, ki so potrebni za delovanje režijskega 
obrata. Proračunska postavka je realizirana v višini 90,9%.  
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4001 OBČINSKA UPRAVA-JAVNA UPRAVA 
02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA 
0202 Urejanje na področju fiskalne administracije 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
02001 Stroški plačilnega prometa (ekološke takse) 
Na proračunski postavki 02001 - stroški plačilnega prometa - ekološke takse, se izkazujejo 
stroški, ki nastanejo s prenosom takse za okoljsko dajatev javnemu podjetju Vodovod-
Kanalizacija. Realizacija je bila 97,5%. 
 
02002 Stroški plačilnega prometa (UJP, Banka Slovenije) 
Proračunska postavka zajema plačilo provizij Upravi za javna plačila, plačilo storitev bank 
in drugo. Višina postavke je zaradi različne dinamike opravljenih storitev ter finančnega 
prometa težko določljiva. Realizacija je bila v višini 1.476 EUR. 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403 Druge skupne administrativne službe 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04005 Celostna podoba občine 
Proračunska postavka je namenjena nakupu različnih predmetov, na katerih bo upodobljena 
že sprejeta celostna podoba občine. Sredstva so bila namenjena za nakup novih 
zastav(občinskih in državnih). 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
04014 Prenova centra Dobrne- ureditev trga in tica- južni del 

Občina Dobrna želi v osrednjem delu naselja Dobrna, na območju obstoječega trga med 
cerkvijo, gostiščem Triglav, občino in gostiščem Lovec razširiti in oblikovati nov trg z 
osrednjim prireditvenim prostorom, s pokritim prostorom za prireditve, info točko, galerijsko 
in gostinsko ponudbo ter javnimi WC-ji. Prometna ureditev ni primarnega pomena pri 
oblikovanju trga. Objekt prodajalne, ki se nahaja v središču predvidenega trga je predviden za 
odstranitev. 

Predmet projekta je prenova osrednjega trga v Dobrni, ki zaobjema tako novo ureditev 
parkovnih in peščevih površin kot tudi novo prometno ureditev ter programsko zasnovo. 
Prenova kot smiselno celoto zajema predvideni prostor paviljonov na južnem robu trga ob 
občinski stavbi, prostor med cesto, ki zavija k zdravilišču in zasebnimi objekti in zemljišči na 
severnem ter zahodnem robu trga. Objekt Dobrna 18, ki danes stoji sredi navedenega prostora, 
je predviden za rušitev. 
Tržni prostor bo v sebi združeval zadostno pestrost programa, ki bo zagotavljala pretok ljudi s 
poudarkom na turizmu skozi vse leto. Dobrna kot turistični kraj z renomejem bo tu ponudila: 
- Turistično - informacijsko center (TIC) 
- Pisarno turističnega društva 
- Prodajno mesto ekološko pridelane hrane 
- Izposojevalnico koles / športnih rekvizitov 
- Gostinski program / kavarno 
- Prodajalno izdelkov domače obrti / galerijo 
- Dogodke na prostem  
V letu 2011 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

04016 Prenova centra Dobrne –ureditev trga in Tica-projektna in investicijska 
dokumentacija 

Predmet projekta je prenova južnega in severnega dela trga v Dobrni, ki zaobjema tako novo 
ureditev parkovnih in peščevih površin kot tudi novo novo prometno ureditev ter programsko 
zasnovo. Prenova kot smiselno celoto zajema predvideni prostor paviljonov na južnem robu 
trga ob občinski stavbi, prostor med cesto, ki zavija k zdravilišču in zasebnimi objekti in 
zemljišči na severnem ter zahodnem robu trga. Objekt Dobrna 18, ki danes stoji sredi 
navedenega prostora, je predviden za rušitev. Tržni prostor bo v sebi združeval zadostno 
pestrost programa, ki bo zagotavljala pretok ljudi s poudarkom na turizmu skozi vse leto. 
Dobrna kot turistični kraj z renomejem bo tu ponudila: 
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- Turistično – informacijsko center (TIC) 
- Pisarno turističnega društva 
- Prodajno mesto ekološko pridelane hrane 
- Izposojevalnico koles / športnih rekvizitov 
- Gostinski program / kavarno 
- Prodajalno izdelkov domače obrti / galerijo 
- Dogodke na prostem – prireditveni prostor 

 
Projektna dokumentacija za južni del trga je izdelana, pridobljeno je pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. Za projektno dokumentacijo za ureditev severnega dela trga pa se pripravlja 
novelacija vodilne mape, saj se bo prometna ureditev izvedla v sklopu vzdrževalnih del 
Direkcije RS za ceste.  

Sredstva so bila tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za celovito ureditev 

severnega in južnega dela trga Dobrna, vključno z notranjo opremo in prometno ureditvijo. 

  

 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
06004 Povezovanje lokalnih skupnosti 
Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Dobrna pri rednem financiranju 
regionalno razvojnih  in drugih programov za povezovanje lokalnih skupnosti. (Območno 
razvojno partnerstvo, Razvojna agencija savinjske regije, Skupnost občin Slovenije in 
Združenje občin Slovenije). Realizacija na tej proračunski postavki je bila 99,6 %. 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 
06007 Plače delavcev občinske uprave 
 Višina potrebnih sredstev je bila določena na podlagi števila zaposlenih. Prav tako so bila 
planirana sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge 
izdatke zaposlenim. Pri načrtovanih sredstvih za plačilo prispevkov za socialno varnost so se  
za proračunske uporabnike upoštevale obstoječe prispevne stopnje. Realizacija proračunske 
postavke v letu 2011 je bila 99,3%. 
 
06009 Materialni stroški – uprava 
S te postavke so se financirali materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja 
občinske uprave in uporabe upravne stavbe. Sem sodijo stroški elektrike, komunalnih 
storitev, telekomunikacijskih storitev, poštnih storitev, pisarniškega materiala, drobnega 
inventarja, zavarovanja, službenih poti, reprezentance, najema vozil, izobraževanja, 
varovanja, čiščenja ter drugi stroški potrebni za delovanje uprave. Realizacija te postavke je 
bila 96,2% in ni odstopala od planiranih sredstev. 
 
06015 Upravna enota 
Na proračunski postavki upravna enota se izkazujejo stroški Upravne enote za uporabo 
prostora v objektu Dobrna 19. To so stroški telefona. Realizacija je bila 88,9%. 
 
06017 Medobčinska inšpekcija 
Proračunska postavka vsebuje  planirana sredstva za najem prostorov, pisarniški material, 
tiskovine, računalniške storitve, uniforme in službene obleke, publikacije, stroške službenih 
mobilnih telefonov, poštnine, vozil, seminarjev in izobraževanj in druge morebitne stroške. 
Realizacija te postavke pa je bila 87,6%. 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 
Iz te postavke se je krilo vzdrževanje upravne zgradbe, pleskanje prostorov, obnova talnih 
oblog, popravilo in obnova pohištva, kurilnih in klimatskih naprav, električnih instalacij, 
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nadgradnje in vzdrževanje računalniških programov ter priklopi na različne računalniške 
baze ter druga vzdrževalna dela. Proračunska postavka je bila  predvidena za vzdrževanje 
računalniških programov (odos, piso, uporaba ius infa). Proračunska postavka je bila 
realizirana v višini 97,2%. 
 
06013 Vlaganja v opremo-občinska uprava 
Postavka je bila namenjena nakupu novih osnovnih sredstev, inventarja, informacijske in 
strojne opreme. Plan nabave je del načrta nabave in gradenj v tekočem letu. Postavka se 
oblikuje na podlagi potrebnih nabav in zamenjav osnovnih sredstev, ki so potrebna za 
nemoteno delovanje občinske uprave. V letu 2011 smo nabavili nov traktor Kubota za 
potrebe režijskega obrata. 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07004 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 
Sredstva so bila namenjena za osebno zaščitno opremo in tehnično reševalno opremo 
reševalnih enot, ki delujejo v društvih in drugih organizacijah s katerimi ima občina 
sklenjene pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja. Realizacija te proračunske 
postavke je bila 89,6 %. 
 
07005 Stroški operativnega delovanja – pogodbeno delo 
S planiranimi sredstvi moramo pripadnikom zaščitno reševalnih enot zagotoviti izpad 
osebnega dohodka v času opravljanja usposabljanj in drugih dolžnosti sodelovanja v sistemu 
zaščite in reševanja. Prav tako se iz te proračunske postavke pokrivajo stroški pogodbenega 
izvajalca, ki skrbi za usposobljenost štaba, enot in služb civilne zaščite in drugih operativnih 
občinskih sil za zaščito in reševanje. Realizacija te proračunske postavke je bila 95 %. 
 
07011 Izdelava obrambnih dokumentov 
Na tej proračunski postavki v letu 2011 ni bilo realizacije. 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07007 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna 
Sredstva so namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje 
gasilskega društva. Financira se na podlagi dotacij, katere občina nakazuje po dvanajstinah. 
Prav tako občina poravnava vsa zavarovanja ( prevozna sredstva PGD, požarno zavarovanje, 
strojelom, kraja, nezgodno zavarovanje gasilcev, odgovornost,..) 
 
07008 Dejavnost Gasilske zveze Dobrna-Vojnik 
Gasilska zveza  Dobrna - Vojnik opravlja organizacijske in strokovne naloge, ki zadevajo 
zlasti kadrovanje in usposabljanje gasilcev, razvoj opremljenosti prostovoljnih gasilskih 
enot.Financira se na podlagi dotacij, katere občina nakazuje po dvanajstinah. Prav tako je 
Občina Dobrna poravnala za člane Civilne zaščite in člane PGD pavšal za poškodbe pri delu 
za leto 2011. 
 
07009 Sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme(požarna taksa) 
Sredstva so namenjena za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme. Na podlagi zbrane 
požarne takse so bila sredstva namensko usmerjena v nabavo nove opreme za potrebe PGD 
Dobrna. Realizacija je bila v višini 4.000 EUR. Iz državnega proračuna smo za ta namen 
pridobili sredstva v višini 3.505 EUR. 
 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
08029001 Prometna varnost 
08001 Prometna varnost in 08003 Stroški merilnikov hitrosti 
Sredstva na tej proračunski postavki so bila v letu 2011 porabljena za stroške merjenja, ki se 
izvaja preko Si-mobila in za oglas v zloženki. 
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
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1003 Aktivna politika zaposlovanja 
10039001 Povečanje zaposljivosti 
10001 Povečanje zaposljivosti-javna dela 
V okviru posebnih programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za 
opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2010. Povprečno je bilo v letu 
2011 štiri zaposlene. V sklopu javnih del so se  izvajala naslednja dela: vzdrževanje in 
urejanje sprehajalnih poti, pomoč pri evidentiranju in sanaciji divjih odlagališč, pomoč pri 
vzdrževalnih delih na zelenicah, ob spomenikih ter drugo. Realizacija proračunske postavke 
je bila 98,1 %. 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače 
zadolževanje 
22010 Servisiranje javnega dolga 
Proračunska postavka vsebuje sredstva, ki so bila porabljena za plačilo obresti za kredit, ki 
smo ga pridobili v letu 2009, 2010 in 2011 v sklopu zadolžitve. Zadolžili smo se v skladu z 
Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2011  in Soglasjem Ministrstva za finance. 
Realizacija je bila 96,1 %. 
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2302 Posebna proračunska rezerva in program pomoči v primerih nesreč 
23029001 Rezerva občine 
23001 Proračunska rezerva 
Proračunska rezerva je bila porabljena v skladu z Zakonom o javnih financah in je natančno 
obrazložena v točki 3.1.5. 
 
2303 Splošna proračunska rezervacija 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 
23002 Splošna proračunska rezervacija 
Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v skladu z Zakonom o javnih financah in 
je natančno obrazložena v  točki 3.1.6. 
 
4002 OBČINSKA UPRAVA-OKOJE IN PROSTOR 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
12029001 Oskrba z električno energijo 
12013 Komunalna infrastruktura LN Zora 
Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju lokacijskega načrta Zora. 
Skladno z določili Odloka o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za 

območje Zora (Ur. l. RS, št. 35/2007) gredo izgradnja skupne komunalne infrastrukture v 
proporcionalni strošek lastnikov ali investitorjev na območju lokacijskega načrta.  
Glede na to, da je občina ena izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, so se sredstva 
na predmetnih proračunskih postavkah porabila za izdelavo projektne dokumentacije za 
komunalno infrastrukturo na območju LN Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, 
meteorna kanalizacija, plin, CATV, telefon, elektrika, javna razsvetljava), za pridobitev 
soglasij in potrebnih služnostnih pogodb in za plačilo odškodnine Agenciji RS za okolje.  
 
12069001 Spodbujanje rabe obnovjivih virov energije 
12006 Geotermalna raziskovalna vrtina 
Sredstva na predmetni proračunska postavki so bila porabljena za izvedbo hidrogeoloških 
raziskav na območju šolskega kompleksa in potrebe ogrevanja objektov v tem kompleksu. 
13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13001 Vzdrževanje asfaltnih cest 
Občina Dobrna ima približno 72 km kategoriziranih cest, ki jih je potrebno vsako leto 
vzdrževati, še posebej zaradi pogostejših neurij in poplav, ki pustošijo po Sloveniji.Letno 
vzdrževanje asfaltih cest se je izvajalo v obsegu krpanja asfaltnih površin in lokalne 
preplastitve manjšega obsega. Realizacija je bila 99,8%. 
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13002 Vzdrževanje makadamskih cest 
Vzdrževanje makadamskih cest se nanaša na dodajanje manjkajočega materiala, vzdrževanje 
bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, vzdrževanje 
obcestne vegetacije, obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov. V letu 2011 je bila 
realizacija na tej postavki 51,4%. 
 
13004 Zimska služba-krajevne ceste 
Zimska služba, ki zajema pluženje cest, posipavanje cest ter čiščenje visokega snega, 
zametov in snežnih plazov, se je pričela izvajati že v mesecu decembru 2010 in se je 
nadaljevala skozi celotno zimsko obdobje. Ves čas trajanja zimske sezone je na območju 
nižje in predvsem višje ležečih krajev prihajalo do sneženja. Ceste v višje ležečih naseljih in 
na strmih pobočjih so bile zaradi dežja, nizkih temperatur in velikih količin snega poledenel 
in težko prevozne. Velika količina snega in vetrovno vreme sta povzročila visok sneg, 
snežne plazove, precejšnje zamete, ovire na cestah ter težjo prevoznost cest, kar pa je 
predstavljajo tudi velike stroške.  
 
13005 Elementar 

Sredstva so bila porabljena za sanacijo škode, povzročene po neurjih in poplavah, in sicer na 
podlagi potrjenih sanacijakih elaboratov in s strani MOP-a sprejetega Programa sanacije škode 
po poplavah. Del sredstev je bil porabljen za izdelavo projektne dokumentacije PZI sanacije 
plazov.  

 
13006 Cestne ograje 
Zajema obnovo obstoječih obcestnih varnostnih ograj, v večji meri pa postavljanje in 
opremljanje nepreglednih delov cest za zagotavljanje večje varnosti udeležencev v prometu. 
Proračunska postavka je bila letu 2011  realizirana v višini 1.452 EUR. 
 
13007 Mostovi 
Proračunska sredstva, ki so planirana na tej postavki so namenjena manjšim sanacijam 
mostov. V letu 2011 ni bilo realizacije. 
 
13009 Geodetski posnetki – odmera cest 
Proračunska postavka geodetski posnetki-odmera cest vsebuje sredstva, katera bodo 
namenjena za urejanja lastništva kategoriziranih občinskih cest ( prenos zemljišč v javno 
dobro). V letu 2011 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 
 
13010 Odpisi cest 
Proračunska postavka odpisi cest vsebuje sredstva, katera bodo namenjena za urejanja 
lastništva kategoriziranih občinskih cest ( prenos zemljišč v javno dobro). V letu 2011 je 
realizacija na tej postavki 99 %. 
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13016 Rekonstrukcija lokalne ceste 464161 Dobrna-Hudičev Graben-Krištaje 
Bistvo projekta je celostna in učinkovita ureditev lokalne ceste LC 464161 Dobrna - 
Hudičev Graben - Krištaje, s čimer bo omogočeno povečanje splošne prometne varnosti na 
cestišču in njene večje pretočnosti v prometu za lokalno prebivalstvo, turiste in ostale 
obiskovalce Dobrne, izboljšala se bo dostopnost do že delujočih več gospodarskih subjektov 
na koncu odseka, ki ustvarjajo pomembna delovna mesta v občini in širšem območju regije. 
Lokalna cesta povezuje naselja na manj razvitem območju Občine Dobrna in je hkrati 
povezovalna  cesta  z  ostalimi občinami. 
Z rekonstrukcijo ceste se bo razširilo vozišče,  zgradil se bo pločnik, kolesarska steza, cestna 
razsvetljava in  nov most preko Dobrnice, tako da bodo izboljšani tudi pogoji za promet 
kolesarjev  in  pešcev. 
  
Zaradi slabega sedanjega stanja, je potrebna: ureditev zemljiško knjižnih razmerij in odkup 
delov zemljišč od lastnikov ter jih na podlagi geodetske odmere prenesti v javno 
dobro, rekonstrukcija LC Dobrna - Hudičev Graben - Krištaje v skupni dolžini 295 m z 
razširitvijo na 5,90 m, rekonstrukcija mostu, regulacija rečne struge, izgradnja kolesarske 
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steze in peš poti, ureditev javne razsvetljave. V letu 2010 je bila rekonstrukcija navedenega 
odseka ceste zaključena. V letu 2011 smo za navedeno investicijo poravnali še preostale 
stroške v višini 70.837 EUR.  
 
13048 Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna-Guteneg 
 

Občina Dobrna namerava zaradi dotrajanosti ceste izvesti rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna 
– Hudičev graben – Krištaje, in sicer na odseku Dobrna – Gutenek, v dolžini 1.300 m. 
Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje razširitev obstoječe ceste z ureditvijo obstoječih 
cestnih objektov (mostovi, prepusti,…), izgradnjo pločnika in kolesarske steze, javne 
razsvetljave, ureditev pripadajoče cestne komunalne infrastrukture, avtobusnih postajališč ter 
ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. 

V letu 2010 se je izdelala projektna dokumentacija, na podlagi katere se je v letu 2011 
izvedla odmera ceste. V letu 2011 se je izdelalo cenitveno poročilo, na podlagi katerega so 
se izvedli nekateri odkupi potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije ceste oz. s tem 
vezano širitev ceste za potrebe pločnika in kolesarske steze. S tem so nastali stroški cenitev, 
odkupov, notarskih overitev kupoprodajnih pogodb, vpisov v zemljiško knjigo, plačilo 
davkov,… 
 
13049 Komunalna infrastruktura LN Zora 

Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju lokacijskega načrta Zora. Skladno 
z določili Odloka o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora 

(Ur. l. RS, št. 35/2007) gredo izgradnja skupne komunalne infrastrukture v proporcionalni 
strošek lastnikov ali investitorjev na območju lokacijskega načrta.  
Glede na to, da je občina ena izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, so se sredstva na 
predmetnih proračunskih postavkah porabila za izdelavo projektne dokumentacije za 
komunalno infrastrukturo na območju LN Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, 
meteorna kanalizacija, plin, CATV, telefon, elektrika, javna razsvetljava), za pridobitev 
soglasij in potrebnih služnostnih pogodb in za plačilo odškodnine Agenciji RS za okolje.  

 
13050 Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna-Guteneg-projektna in inves.dokumentacija 

Občina Dobrna namerava zaradi dotrajanosti ceste izvesti rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna 
– Hudičev graben – Krištaje, in sicer na odseku Dobrna – Gutenek, v dolžini 1.300 m. 
Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje razširitev obstoječe ceste z ureditvijo obstoječih 
cestnih objektov (mostovi, prepusti,…), izgradnjo pločnika in kolesarske steze, javne 
razsvetljave, ureditev pripadajoče cestne komunalne infrastrukture, avtobusnih postajališč ter 
ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. V letu 2010 se je izdelala projektna 
dokumentacija, na podlagi katere se je v letu 2011 izvedla odmera ceste. V letu 2011 se je 
izdelalo cenitveno poročilo, na podlagi katerega so se izvedli nekateri odkupi potrebnih 
zemljišč za izvedbo rekonstrukcije ceste oz. s tem vezano širitev ceste za potrebe pločnika in 
kolesarske steze.  

 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13014 Vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 
V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije smo obnavljali talno ter vertikalno 
signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. V letu 2011 so bila 
nabavljena različna  cestna ogledala, usmerjevalne table in drogovi za pritrditev znakov.  
 
13051 Prometna ureditev cest na območju Občine Dobrna 
Sredstva so bila namenjena za izdelavo študije oz.idejne zasnove za prometno ureditev 
regionalne ceste na območju Občine Dobrna. V letu 2011 na tej proračunski postavki ni bilo 
realizacije. 
 
14 GOSPODARSTVO 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
16034 Revitalizacija in urejanje zdraviliškega parka Dobrna 
Na podlagi najemne pogodbe o dolgoročnem najemu parka se najemnina opredeli kot 
namenski kapital za revitalizacijo  in obnovo parka in drevesne strukture v Zdraviliškem 
kompleksu. Lahko pa se najemnina uporabi tudi za gradnjo, ureditev in obnovo drugih 
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parkovnih površin in drevoredov javne rabe v Dobrni, vendar le v primeru, ko ni 
pripravljenih projektov za revitalizacijo in obnovo parka. V letu 2011 so se sredstva v višini 
2.244 Eur porabila za nabbavo novoletne razsvetljave.. 
 
16027 Vzdrževanja kompleksa zdraviliški park 
V letu 2011 smo na podlagi zahtevka Term Dobrna priznali stroške, ki so jih imeli z 
inv.vlaganji v Zdraviliški park. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15001 Odvoz komunalnih odpadkov 
Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno 
ogrodje javne higiene in zdravja. Planirana proračunska sredstva so bila namenjena odvozu 
odpadkov ( kontejner Novi Grad ). Podjetje za odvoz odpadkov – Simbio je vsak mesec 
opravil več odvozov odpadkov. 
 
15002 Nakup posod za odpadke 
Postavka je namenjena nakupu posod za odpadke in pasje iztrebke. V letu 2011 smo nabavili 
pet košev za smeti in en koš za pasje iztrebke. 
 
15003 Center za zbiranje odpadkov – CERO Celje 
Proračunska sredstva so bila  namenjena za izvrševanje aktivnosti na CERO Celje. 
Proračunska postavka v letu 2011 ni imela izkazane realizacije. 
 
15004 Center za zbiranje odpadkov Dobrna 
Namen in cilj projekta je izgradnja zbirnega centra za zbiranje odpadkov. Zbirni center bi bil 
pokrit, ograjen prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje, za kar bi bilo namenjenih več 
velikih zabojnikov. Vsa gospodinjstva v Občini Dobrna bodo z izgradnjo zbirnega centra 
pridobila možnost, da v določenih terminih in pod nadzorom pooblaščene osebe odpadke 
pripeljejo in jih oddajo na posebej urejena mesta za odlaganje. Glede na urejenost in način 
sprejemanja in odlaganja odpadkov zbirni center ne predstavlja nobenih negativnih vplivov 
na okolje. V letu 2011 na tej postavki ni bilo realizacije. 
 
15005 Deratizacija 
Deratizacija pomeni   uničevanje  škodljivih  glodalcev (miši, podgane..). S tem, ko se 
zmanjšuje število  glodalcev  se zmanjšuje tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni. 
Povzročajo tudi veliko materialno škodo, s tem ko uničijo velike količine hrane oziroma z 
grizenjem uničujejo predmete s katerimi pridejo v stik. Živijo v neposredni bližini človeka, 
kjer se nahajajo zadostne količine živil in odpadkov. Deratizacija se izvaja v naseljih,v 
kanalizacijskih sistemih. V letu 2011 smo za deratizacijo porabili 1.182 EUR. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
15007 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje 
vodnih virov na Povodju Savinje- priključitev fekalne kanalizacije južnega dela Vinske 
Gorice na ČN s prečrpavanjem etapa 1-faza 2 
Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih 
virov na Povodju Savinje: 
Občina Dobrna je, poleg dvajsetih drugih občin, vključena v projekt Celostnega urejanja 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na Povodju 
Savinje. S predlaganimi izgradnjami kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav se pričakuje 
pozitiven direkten vpliv na izboljšanje površinskih in podzemnih voda ter zaščito vodnih 
virov. Učinki projekta bodo tudi posredni vplivi na gospodarstvo, predvsem turizem. Idejna 
zasnova predvideva za občino Dobrna izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 
cca. 23 km in nadgraditev čistilne naprave iz 2000 PE na 4000 PE. 
Strošek na zgoraj naštetih proračunskih postavkah predstavlja strošek pridobitve 
dokumentacije (PGD, PZI) za pridobitev gradbenega dovoljenja, in sicer za celotno ureditev 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Dobrna, skladno z Operativnim 
programom. Dokumentacija in gradbeno dovoljenje sta potrebna zaradi možnosti prijave na 
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razpise in pridobitev sredstev iz razpisov. V letu 2011 na tej proračunski postavki ni bilo 
realizacije. 
 
 
15009 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje 
vodnih virov na Povodju Savinje – s priključitvijo na ČN-skupno 
Občina Dobrna je skupaj z dvajsetimi občinami vključena v projekt Celostnega urejanja 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na Povodju 
Savinje. Nosilka projekta je Občina Žalec. Občina Dobrna iz te proračunske postavke 
poravnava stroške vodenja projekta izgradnje čistilne naprave Dobrna ter izvedbo nadaljnjih 
postopkov za potrebe sofinanciranja fekalne kanalizacije. Realizacija v letu 2011 je bila 375 
EUR.Porabljena sredstva predstavljajo strošek izvajanja projekta, ki nam ga je zaračunalo 
Javno podjetje Vo-Ka Celje. 
 
15010 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje 
vodnih virov na Povodju Savinje – razširitev in obnova čistilne naprave Dobrna. 
 
Sredstva so bila namenjena za razširitev in obnovo čistilne naprave Dobrna iz 2000 PE na 
4000 PE po projektu Celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanja vodnih virov na Povodju Savinje. Investicija se je pričela izvajati v letu 2008 in je 
bila realizirana v letu 2009, sofinancirana pa je s strani Kohezijskega sklada Evropske unije 
in Ministrstva za okolje in prostor. V letu 2010 je imela čistilna naprava obdobje poskusnega 
delovanja in sicer predvidoma do konca januarja 2011. V letu 2011 so bila za to investicijo 
porabljena sredstva v višini 126.728 EUR. S tem plačilom je tudi zaključena finančna 
konstrukcija te investicije. 
 
15012 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje 
vodnih virov na Povodju Savinje-povodje Klanjščice 
Z operativnim programom so določena poselitvena območja, kjer je potrebno zaradi zahtev 
iz direktiv Evropske unije v določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v 
kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. V ta namen se je občina lotila izdelave projektne 
dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije, in sicer v osmih fazah. Projektna 
dokumentacija je v zaključni fazi izdelave in bo v začetku leta 2012 predana v pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije faze PGD za izgradnjo 
fekalne kanalizacije, za plačilo odškodnin v postopku pridobitve služnosti s strani ARSO-ta, 
za plačilo notarskih storitev in vpisov v zemljiško knjigo. 
 
 15013 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
varovanje vodnih virov na Povodju Savinje-ZN center Dobrna proti poplavna zaščita 
Z operativnim programom so določena poselitvena območja, kjer je potrebno zaradi zahtev 
iz direktiv Evropske unije v določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v 
kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. V ta namen se je občina lotila izdelave projektne 
dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije, in sicer v osmih fazah. Projektna 
dokumentacija je v zaključni fazi izdelave in bo v začetku leta 2012 predana v pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije faze PGD za izgradnjo 
fekalne kanalizacije, za plačilo odškodnin v postopku pridobitve služnosti s strani ARSO-ta, 
za plačilo notarskih storitev in vpisov v zemljiško knjigo. 
 
15015 Urejanje odvajanja in čiščenja  odpadnih kom. in padavinskih voda po 
programu- celostno urejanje odvajanja in čiščenja kom.odpadnih voda in varovanje 
vodnih virov na povodju Savinje-male čistilne naprave na območjih izven OP 
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda in opredelitve Odbora za okolje in prostor ter komunalo Občine Dobrna glede 
sofinanciranja izgradnje malih čistilnih naprav, so sredstva na tej postavki predvidena za 
sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav izven območja Operativnega programa, kjer 
izgradnja javne fekalne kanalizacije ni predvidena, pod pogojem, da država tovrstnih 
razpisov ne razpisuje. V letu 2011 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 
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15016 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje 
vodnih virov na Povodju Savinje-na območju naselij Klanc in Zavrh-Gutenek, Vrba in 
Lokovina 
Z operativnim programom so določena poselitvena območja, kjer je potrebno zaradi zahtev 
iz direktiv Evropske unije v določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v 
kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. V ta namen se je občina lotila izdelave projektne 
dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije, in sicer v osmih fazah. Projektna 
dokumentacija je v zaključni fazi izdelave in bo v začetku leta 2012 predana v pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije faze PGD za izgradnjo 
fekalne kanalizacije, za plačilo odškodnin v postopku pridobitve služnosti s strani ARSO-ta, 
za plačilo notarskih storitev in vpisov v zemljiško knjigo. 
 
 
15017 Komunalna infrastruktura LN Guteneg 
Sredstva na predmetni proračunski postavki so se porabila za izdelavo projektne 
dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju LN Gutenek (prometno 
omrežje, vodovod (transportni, oskrbovalni), fekalna in meteorna kanalizacija, javna 
razsvetljava, plin), za notarsko overitev potrebnih služnostnih pogodb in vpise v zemljiško 
knjigo ter za plačilo odškodnine Agenciji RS za okolje.  
 
 
15018 Obnovitvene investicije v kanalizacijo iz amortizacije 
Ukinitev sredstev v upravljanju je od lokalnih skupnosti in javnih podjetij  zahtevalo novo 
ureditev razmerij glede uporabe infrastrukture. Infrastruktura se z ukinitvijo pojma sredstva 
v upravljanju izkazuje v občinskih poslovnih knjigah. Na novo so razmerja med občino in 
javnim podjetjem urejena z najemno pogodbo. Občina od javnega podjetja prejema 
najemnino za uporabo javne infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne skupnosti in se 
namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni 
infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. 
RS63/2009) se mora najemnina zaračunavati najmanj v višini amortizacije komunalne 
infrastrukture, pri čemer se morajo vsi stroški izvajanja javne službe pokriti z veljavno ceno. 
Sredstva so bila porabljena v višini 434 EUR. 
 
15020 Komunalna infrastruktura LN Zora 
Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju lokacijskega načrta Zora. 
Skladno z določili Odloka o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za 

območje Zora (Ur. l. RS, št. 35/2007) gredo izgradnja skupne komunalne infrastrukture v 
proporcionalni strošek lastnikov ali investitorjev na območju lokacijskega načrta.  
Glede na to, da je občina ena izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, so se sredstva 
na predmetnih proračunskih postavkah porabila za izdelavo projektne dokumentacije za 
komunalno infrastrukturo na območju LN Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, 
meteorna kanalizacija, plin, CATV, telefon, elektrika, javna razsvetljava), za pridobitev 
soglasij in potrebnih služnostnih pogodb in za plačilo odškodnine Agenciji RS za okolje.  
 
15021 Vzdrževanje kanalizacije (stroški Vo-ka) 
Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z 
izvajanjem gospodarskih javnih služb, pri izvrševanju te pogodbe nastajajo določeni stroški ( 
vodenje poslovnih knjig, izdajanje soglasij in drugo). Sredstva so bila porabljena v višini 288 
EUR. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
1603 Komunalna dejavnost 
16039001 Oskrba z vodo 
16011 Prevoz pitne vode 
Proračunska sredstva so planirana za prevoze pitne vode v primeru pomanjkanja vode v 
rezervoarju Brdce nad Dobrno v sušnem obdobju. V letu 2011 je izkazan strošek  na tej 
proračunski postavki 2.555 EUR. 
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16012 Vzdrževanje vodovodov 
 
Proračunska sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodov, ki so v lasti občine. Zajemajo 
stroške vzdrževanja, porabe električne energije in stroške  mikrobioloških preiskav. 
Realizacija je v skladu z veljavnim proračunom za leto 2011, saj je bila 97,9%. 
 
16013 Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna-Loka,Lokovina,Klanc,Parož in 
Vinska Gora 
Ta operacija je bila delno financirana iz Evropske unije ( največ v deležu 80,44% 
upravičenih stroškov) in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je 
izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«. 
Vodovod se je pričel graditi v letu 2008 in je bil dokončan v letu 2009. V letu 2010 je bila 
otvoritev vodovoda, zato smo morali zagotoviti sredstva za potrebe obveščanja in 
informiranja o projektu. Z izvedbo projekta je Občina Dobrna zagotovila količinsko ustrezno 
in kvalitetno pitno vodo, tako na območju same Občine Dobrna, kot tudi prebivalcem ob 
meji z Mestno občino Velenje. Realizacije v letu 2011 ni bilo. 
 
16015 Ureditev vodooskrbe naselij Brdce, Zavrh in Vrba 
Vodovodni sistem Brdce je prostorsko precej odmaknjen od ostalih lokalnih vodovodnih 
sistemov. Za rešitev problemov količinsko omejene, pa tudi kvalitetno oporečne vode, je po 
predlogu hidrogeološke analize podjetja Hidroconsulting predlagana izgradnja vrtine, ki bi 
bila locirana ob cesti, cca. 100 m od obstoječega črpališča proti kmetiji Pečnik. Vrtina se 
naveže na tlačni cevovod iz obstoječega črpališča, ki se ukine. Možna je tudi varianta 
napajanja iz zajetja Zavrh - Spodnji Medved, kar pa zahteva dokončanje gradnje črpališča in 
izvedbo cca. 600 m visokotlačnega cevovoda. V letu 2011 ni bilo na tej proračunski postavki 
realizacije. 
 
16051 Obnovitvene investicije v vodovod iz amortizacije ( Vo-Ka najemnina) 
Ukinitev sredstev v upravljanju je od lokalnih skupnosti in javnih podjetij  zahtevalo novo 
ureditev razmerij glede uporabe infrastrukture. Infrastruktura se z ukinitvijo pojma sredstva 
v upravljanju izkazuje v občinskih poslovnih knjigah. Na novo so razmerja med občino in 
javnim podjetjem urejena z najemno pogodbo. Občina od javnega podjetja prejema 
najemnino za uporabo javne infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne skupnosti in se 
namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni 
infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. 
RS63/2009) se mora najemnina zaračunavati najmanj v višini amortizacije komunalne 
infrastrukture, pri čemer se morajo vsi stroški izvajanja javne službe pokriti z veljavno ceno. 
V letu 2011 so bila porabljena proračunska sredstva v višini 6.993 EUR. 
 
16052 Komunalna infrastruktura LN Zora 
Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju lokacijskega načrta Zora. 
Skladno z določili Odloka o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za 

območje Zora (Ur. l. RS, št. 35/2007) gredo izgradnja skupne komunalne infrastrukture v 
proporcionalni strošek lastnikov ali investitorjev na območju lokacijskega načrta.  
Glede na to, da je občina ena izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, so se sredstva 
na predmetnih proračunskih postavkah porabila za izdelavo projektne dokumentacije za 
komunalno infrastrukturo na območju LN Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, 
meteorna kanalizacija, plin, CATV, telefon, elektrika, javna razsvetljava), za pridobitev 
soglasij in potrebnih služnostnih pogodb in za plačilo odškodnine Agenciji RS za okolje.  
 
16053 Vzdrževanje vodovodov(stroški Vo-ka) 
Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z 
izvajanjem gospodarskih javnih služb, pri izvrševanju te pogodbe nastajajo določeni 
stroški.(vodenje poslovnih knjig, izdajanje soglasij in drugo). V letu 2011 smo vrnili drugi 
obrok za preveč nakazano amortizacijo v letu 2009. 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16030 Redno vzdrževanje pokopališča 
Proračunska postavka vsebuje stroške rednega vzdrževanja ( košnje trave, obrezovanje žive 
meje, ureditev potk na pokopališču), stroške električne energije, stroški porabe vode in 
stroške odvoza odpadkov. V letu 2011 se je poraba na tej proračunski postavki precej 
povečala, predvsem zaradi ločenega odvoza sveč. Realizacija proračunske postavke je bila 
92,6%. 
 
16032 Urejanje pokopališča Dobrna 
Planirana sredstva so bila namenjena za ureditev pokopališča in obnovo mrliške vežice na 
Dobrni. V letu 2011 so bila porabljena sredstva za urejanje pokopališča za namestitev novih 
žlebov na streho mrliške vežice  v znesku 509 EUR. 
 
16054 Redno vzdrževanje pokopališča Paški Kozjak 
Proračunska postavka vsebuje stroške rednega vzdrževanja ( košnje trave, obrezovanje žive 
meje, ureditev potk na pokopališču), stroške električne energije, stroške porabe vode in 
stroške odvoza odpadkov. Realizacija proračunske postavke je bila 91,3%. 
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
16026 Vzdrževanje novoletne krasitve Dobrna 
Za prednovoletno okrasitev občinskega središča občinska uprava vsako leto nabavi nekaj 
novih žarnic in svetlobnih teles. Tako dobi naselje praznično podobo in pripomore k 
prazničnemu vzdušju pred prazniki. Plačalo se je izvajalca, ki je krasitev izvedel. 
 
16028 Urejanje kraja Dobrna 
Proračunska postavka vsebuje stroške urejanja  zelenic, opreme (klopi, panoji,table), 
vzdrževanje in urejanje sprehajalnih poti in drugo.  
 
16029 Urejanje kraja Dobrna-sanacija obzidja in stopnic 
Proračunska sredstva so namenjena za sanacijo obzidja in stopnic. Sanacija bi se izvajala v 
sklopu režijskega obrata. V letu 2011 se je pričelo z sanacijo obzidja, stroški bodo izkazani v 
letu 2012. 
 
4003 OBČINSKA UPRAVA – PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403 Druge skupne administrativne službe 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
04011 Pravno zastopanje , izvršbe in drugi sodni postopki 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov notarskih overovitev, stroški izvršb, pravnemu 
zastopanju občine. Realizacija je bila 89,5 %. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
16001 Stroški parcelacij 
Proračunska sredstva so planirana za stroške parcelacij za potrebe denacionalizacijskih 
postopkov.  Letu 2011 ni bilo teh postopkov, zato tudi realizacija te postavke ni izkazana. 
 
16002 Urejanje prostora 
Predvsem gre za geodetske odmere neurejenih odmer in odpisov občinskih cest in drugih 
infrastrukturnih objektov (rezervoarji ipd.) ter geodetskih odmer, ki so potrebni za nove 
investicije in posege. Na podlagi Zakona o urejanju prostora-ZureP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 
8/03) mora občina imeti zagotovljenega občinskega urbanista. Občina Dobrna ima sklenjeno 
pogodbo z g. Markom Vučino, univ.dipl.inž.arh., ki občini nudi strokovno pomoč, strokovna 
navodila, priporočila in usmeritve na področju prostorskega načrtovanja. Proračunska 
postavka je bila 89,1% realizirana. 
 
16004 Prostorski red občine 
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Postopek sprejema Občinskega prostorska načrta Občine Dobrna (OPN Občine Dobrna), 
katerega je Občina Dobrna pričela že v letu 2008, je potekal v letu 2011, ko je bil postopek z 
aktivnostmi v zaključnih fazah, kar potrjuje dejstvo, da je bil 13.01.2012 prejet sklep 
Ministra za okolje in prostor o usklajenosti OPN Občine Dobrna z drugim odst. 51.a člena 
ZPNačrt. OPN Občine Dobrna je bil sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine 
Dobrna dne 31.01.2012, objavljen v Ur.l. RS, št. 11/2012, stopil pa je v veljavo z dnem 
29.02.2012. Po sprejetem prostorskem dokumentu in predaji slednjega Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor ter pristojni Upravni enoti Celje po pogodbi z izdelovalcem OPN-ja 
zapadejo v plačilo še zadnji dve končni situaciji. 
 
 
 
16010 Izdelava strokovnih podlag in LN stanovanjske gradnje v občini 
Proračunska sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag LN stanovanjske gradnje v 
Občini Dobrna. 
V letu 2011 ni bilo realizacije. 
 
16045 Spremembe in dopolnitve ZN Zdraviliški kompleks 
Proračunska sredstva so namenjena za spremembe in dopolnitve ZN Zdraviliškega 
kompleksa - Apart hotel. V letu 2011 ni bilo realizacije. 
 
16048 Spremembe in dopolnitve LN Športni kompleks 
Proračunska sredstva so namenjena za spremembe in dopolnitve LN Športni kompleks. 
V letu 2011 ni bilo realizacije. 
 
16049 Spremembe in dopolnitve LN Novigrad 
Proračunska postavka je namenjena za stroške sprememb in dopolnitev LN Novigrad. V letu 
2011 ni bilo realizacije. 
 
1605 Vzpodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
16043 Stroški upravljanja 
Stroški upravljanja se nanašajo na stroške, ki nam jih zaračunava upravljavec stanovanj in 
poslovnih prostorov. 
 
16044 Vzdrževanje stanovanjskih objektov 
Gospodarjenje s poslovnimi prostori in stanovanji se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj.  
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
16025 Geodetska dela 
Proračunska postavka geodetska dela se nanaša na geodetske posnetke za izvedbo projektov 
za potrebe občine. Sredstva so bila porabljena v višini 4.664 EUR. 
 
16069002 Nakup zemljišč 
16018 Odkup zemljišč 
Določena zemljišča, ki so v interesu občine, da se odkupijo so bila predvidena v predlogu 
programa nakupa zemljišč za l. 2011. Gre predvsem za zemljišča, katera občina potrebuje za 
realizacijo določenih projektov, ki jih ne more izpeljati brez urejenega lastništva. S 1. 
Rebalansom Proračuna Občine Dobrna smo proračunsko postavko povečali za Nakup 
večstanovanjskega objekta Dobrna 15 s pripadajočim zemljiščem. Nakup se je izvedel v 
septembru 2011. Objekt s pripadajočim zemljiščem je tudi že vpisan v zemljiško knjigo kot 
last Občine Dobrna. Po potrebi se objekt tudi občasno uporablja za potrebe režijskega obrata 
Občine Dobrna. 
 
4004 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI,PRORAČUN IN FINANCE 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
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17001 Mrliško ogledna služba 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu 
nalaga dolžnost zagotavljanja izvajanja mrliško - pregledne službe. Plačujejo se storitve 
zdravnikov - izvajalcev mrliško - pregledne službe v primerih, ko mrliški preglednik ne more 
ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno 
prebivališče na območju občine in pripadajoče stroške transporta ter v posebnih primerih t.i. 
sanitarni pokop.Stroški te proračunske postavke so bili v višini 2.068 EUR. 
 
17004 Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalcev 
Lokalna skupnost v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju prijavlja v zavarovanje in plačuje prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje osebam, ki imajo v občini stalno prebivališče ter so državljani 
Republike Slovenije in niso zavarovani iz drugega naslova. V postopku pridobitve pravice 
do obveznega zdravstvenega zavarovanja osebe dokažejo upravičenost do zavarovanja s 
predložitvijo osebnega dokumenta in z dokumentom Zavoda RS za zaposlovanje o statusu 
brezposelne osebe, ob drugem in vseh nadaljnjih podaljšanjih pa še z Odločbo Centra za 
socialno delo o upravičenosti do denarne pomoči. Občani so dokazovali upravičenost do 
podaljšanja zdravstvenega zavarovanja v breme občinskega proračuna vsake tri mesece. V 
letu 2011 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 53 občanov. V letu 2012 bo 
občina samo dolžna plačevati zavarovanje, kontrolo nad tem kdo je upravičen do tega 
zavarovanja pa bo imel Center za socialno delo Celje. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
18015 Kulturni spomeniki 
Ohranjanje obstoječe kulturne dediščine in spomenikov. V letu 2011 ni bilo realizacije. 
 
1803 Programi v kulturi 
18039001 Knjižničarstv in založništvo 
18001Osrednja knjižnica Celje 
Sofinanciranje osnovnega programa redne dejavnosti za skupne stroške kot so materialni 
stroški in stroški dela. Glede na izboljšane prostorske pogoje so tudi višji stroški poslovanja ( 
elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, stroški čiščenja). Realizacija je bila 99,5%. 
 
18002 Nabava knjižnega gradiva 
Sredstva za nakup knjig zagotavlja občina v višini 50 %, 50 % pa zagotovi Ministrstvo za 
kulturo. V letu 2011 smo v ta namen porabili 5.000 EUR. 
 
18039002 Umetniški programi 
14032 Monografija 
Monografija bo besedno, fotografsko in dokumentarno predstavila razvoj občine na vseh 
področjih, še posebej pa v turizmu, zdravstvu, kulturi, šolstvu, vinogradništvu in kmetijstvu 
ter v izgradnji infrastrukturnih objektov v občini. V letu 2011 na tej proračunski postavki ni 
bilo realizacije. 
 
18016 Premična kulturna dediščina 
Proračunska sredstva so namenjena premični kulturni dediščini. Proračunska postavka v letu 
2011 ni bila realizirana. 
 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18003 Spodbujanje ljubiteljske kulture 
Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega 
razpisa, ki j pripravljen na podlagi sprejetega Letnega programa kulture v občini. V letu 
2011 smo bila sredstva razdeljena društvom na podlagi razpisa v višini 13.100 EUR. 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
04010 Lokalni časopis 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila. V letu 2011 so bili 
izdani štirje Dobrčani. Sredstva so bila porabljena za plačilo lektoriranja in tiska časopisa. 
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18039005 Drugi programi v kulturi 
18022 Kulturni dom-nabava stolov, ozvočenja in kulis 
Proračunska sredstva so bila namenjena nabavi 300 stolov, novemu ozvočenju in stojalom za 
kolesa. Stoli za potrebe Kulturnega doma so bili sofinancirani s strani Ministrstva za kulturo 
v višini 2.600 EUR. 
 
1804 Podpora posebnim skupinam 
18049001 Programi veteranskih skupin 
18013 Programi veteranov, borcev 
Proračunska postavka je namenjena financiranju programov veteranov in borcev. 
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100 %. 
 
18049004 Programi drugih posebnih skupin 
18004 Donacije društvom 
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju programov ostalih društev, ki delujejo 
izven občine vključujejo pa člane iz naše občine. Na tej proračunski postavki so izkazani 
tudi stroški srečanja strejših občanov, kiga Občina Dobrna vsako leto tudi organizira. 
Realizacija je bila 99,9 % 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001 Programi športa 
18009 Sofinanciranje športa in rekreacije v občini 
V Občini Dobrna se na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen predvidoma v mesecu marcu 
financirajo naslednje dejavnosti: Športna vzgoja otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok, interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, športna vzgoja otrok - oseb s posebnimi 
potrebami, interesna športna vzgoja mladine, športna vzgoja mladine s posebnimi 
potrebami, športna rekreacija, šport invalidov, izobraževanje strokovnega kadra in 
pomembne mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,delovanje  
društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti. Na podlagi razpisa za šport je 
bilo podeljenih 4.877 EUR.   
 
18010 Predšolska in šolska dejavnost 
V Občini Dobrna se na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen predvidoma v mesecu marcu 
financirajo naslednje dejavnosti: Športna vzgoja otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok, interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in izobraževanje strokovnega kadra. Na 
podlagi razpisa za šport je bilo dodeljenih 1.878 EUR. 
 
18012 Urejanje športnih igrišč in rekreacijskih površin pri Osnovni šoli Dobrna 
Proračunska sredstva so namenjena urejanju športnih igrišč in rekreacijskih površin v Občini 
Dobrna ( najem WC kabin v poletnem času, stroški razsvetljave na igrišču ipd.). Realizacije 
je bila 100%.   
 
                   .  
18059002 Programi za mladino 
18008 Sofinanciranje OZPM in drugih programov za mladino 
 
Proračunska postavka vsebuje planirana sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz 
pogodb z Zvezo prijateljev mladine Celje, ki za našo osnovno šolo izvaja določene programe 
( Vesela šola, obisk dedka mraza ipd). Občina Dobrna je poravnala tudi stroške baletne 
predstave, ki je bila v okviru praznovanja novega leta na Osnovni šoli Dobrna.V letu 2011 se 
je za ta namen porabilo 2.650 EUR. 
 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
1902 Varstvo in vzgoa predšolskih otrok 
19029001 Vrtci 
19001 Vrtec Dobrna-oskrbnine 
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Občina na podlagi računov zavoda, financira razliko med ceno programa in plačilom staršev, 
glede na njihov socialni položaj, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Dobrna. Poleg 
naveden razlike občina kot ustanoviteljica javnega zavoda, v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo pokriva tudi 
stroške, ki ne sodijo v ceno programa ( finančna sredstva za nudenje strokovne pomoči 
otrokom s posebnimi potrebami, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev zaradi bolezni ali 
poškodbe do 30 dni). Na podlagi sklepov občinskega sveta se financirajo tudi stroški 
rezervacij v poletnih mesecih in stroški sofinanciranja dela programa za čas, ko otroci zaradi 
zdravstvenih težav ne obiskujejo vrtca. V letu 2011 smo na podlagi odločbe dodatno 
poravnavali tudi spremljevalca gibalno oviranega otroka. Za oskrbnino v Vrtcu Dobrna smo 
v letu 2011  namenili 209.929 EUR.                       
 
 
 
19002 Vzgojno varstveni zavodi izven občine 
Občina na podlagi računov zavoda, financira razliko med ceno programa in plačilom staršev, 
glede na njihov socialni položaj, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Dobrna 
obiskujejo pa vrtec zunaj naše občine. Realizacija te postavke je bila 98,8 % oziroma 
porabljenih je bilo 49.377 EUR. 
 
19003 Vrtec Dobrna 
Zaradi potreb po povečanju kapacitet vrtca, prostorske stiske in tehnološke zastarelosti 
obstoječega vrtca namerava Občina Dobrna v letih 2011-2012 na mestu obstoječega vrtca 
zgraditi nov vrtec s petimi oddelki. Vrednost investicije je ocenjena na 2.243.626,28 €, s 
sredstvi Evropske unije pa se sofinancira največ 817.543 € (38%). Operacijo Vrtec Dobrna 

delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 

»Regionalni razvojni programi«. Namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih 
pogojev za izvajanje 5 oddelkov predšolske vzgoje v Občini Dobrna z zagotovitvijo 
energetsko učinkovitega objekta, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(Uradni list RS št. 93/08 in 47/09). Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral kot 
energetsko učinkovit objekt. Vrtec bo zgrajen po kriterijih učinkovite, nizkoenergetske, rabe 
energije. Z izgradnjo vrtca bo občina tako zagotovila dodatne prostorske kapacitete za 
izvajanje predšolskih programov in s tem staršem omogočila ter zagotovila vpis dodatnih 
otrok v programe predšolske vzgoje. Občina bo pridobila prijazen, za otroke in vzgojitelje 
prijeten prostor, ki bo otrokom nudil primerno možnost za vstop v svet odraščanja in jih 
motiviral za nadaljnjo uspešno pot skozi izobraževalni sistem in v poklicno življenje. V letu 
2011 je bila izdelana revizija projektne dokumentacije. V začetku leta 2011 se je končala 
izvedba ponikovalnice in drenaže. Konec meseca oktobra 2011 se je pričelo z rušitvijo in 
gradnjo Vrtca Dobrna – v letu 2011 je bilo tako izvedenih 5 % pogodbenih del. Vseskozi se 
izvajajo aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. 

 
 
 
19020 Vzdrževanje opreme in prostorov 
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za sofinanciranje opreme javnega vrtca oziroma zagotavlja 
ustrezne prostorske pogoje. V letu 2011 smo nabavili nov računalnik, ognjevarno omaro , 
stroški so bili zaradi usposobitve prostorov za potrebe 5. oddelka , plačilo 3.obroka za 
fotokopirni stroj in stroški nakupa čistilnega stroja. 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 Osnovno šolstvo 
19004 Osnovna šola Dobrna-materialni stroški 
Občina kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v 
zvezi s prostorom za izvajanje programa osnovne šole. Za materialne stroške je namenila 
53.400 EUR. 
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19005 Osnovna šola Dobrna-dodatni program 
Občina Dobrna ima za dodatni program namenjena sredstva za : polovico delovnega časa 
ene kuharice in  polovico delovnega časa hišnika. Realizacija te postavke je bila 99,8 %. 
 
19006 Osnovna šola Dobrna – nemški jezik 
Financiranje zajema izvajanje dodatnega pouka tujega jezika  v 6. razredu Osnovne šole 
Dobrna, pri čemer občina krije stroške ene pedagoške ure na teden. Realizacija te postavke je 
bila 100,2 %. 
 
19007 Osnovna šola Dobrna-zavarovanje 
Na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb in dogovoru o načinu plačila zavarovalne 
premije med Osnovno šolo Dobrna in zavarovalnico poravnava občina obveznosti iz tega 
naslova. Za zavarovanje šole je občina v letu 2011 poravnala 4.160 EUR. 
 
19008 Osnovna šola Dobrna-ostalo 
Na tej proračunski postavki so planirani odhodki za poravnavo nepredvidenih stroškov, ki se 
v zvezi s šolo pojavijo med letom ( nadomestilo za stavbno zemljišče, stroški servisa 
šolskega kombija in drugo). Realizacija je bila 100%. 
 
19010 Osnovna šola Dobrna-varstvo vozačev 
Zagotavlja se varstvo učencev vozačev. Izhodišče za izračun je delovna ura učitelja ter 
število opravljenih delovnih ur. Realizacija je bila 99,3 %. 
 
 
19014 Sofinanciranje Glazija, II  Osnovna šola Žalec 
Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah z ustreznim programom. Učenci iz 
Dobrne obiskujejo OŠ Glazija z internatom.  Občina Dobrna za te otroke poravnava 
materialne stroške, stroške domske zdravnice in stroške jutranjega varstva.. V letu 2011 
Osnovno šolo Glazija obiskuje en učenec iz Dobrne, ki se dnevno vozi v šolo z avtobusom, 
prav tako pa en učenec iz Dobrne obiskuje šolo s prilagojenim programom v Žalcu. 
Realizacija te proračunske postavke je bila 96,3 %. 
 
19015 Vzdrževanje prostora in nabava opreme 
Sredstva so namenjena za zagotovitev potrebne opreme v osnovnih šolah za opravljanje 
dejavnosti. Načrtujejo se na podlagi plana šole ob upoštevanju amortizacijskih vrednosti, 
števila učencev ter specifičnih potreb pri izvajanju devetletke. V letu 2011 je bila postavka 
realizirana v višini 6.400 EUR. 
 
19017 Adaptacija in novogradnja šole Dobrna 
Adaptacija in gradnja prizidka k osnovni šoli se je pričela v letu 2008. Uporabno dovoljenje 
je bilo pridobljeno v mesecu oktobru leta 2009. Po pogodbi z izvajalcem je bil del 
pogodbenih obveznosti poravnan v letu 2011 in sicer v znesku 700.000 EUR. Tako je bila 
investicija izvajalcu v letu 2011 v celoti poplačana. 
 
19021 Prenova in dozidava telovadnice 
V letu 2011 so bila sredstva planirana za projektno dokumentacijo za prenovo telovadnico, 
vendar  zaradi obsežnosti ostalih investicij do realizacije te postavke ni prišlo. V telovadnico 
so se vgradila dodatna vrata, katerih strošek znaša 576 EUR. 
 
 
1904 Terciarno izobraževanje 
19049001 Višješolsko izobraževanje 
19018 Regijsko študijsko središče Celje 
Proračunska postavka vsebuje stroške, ki jih Občina Dobrna namenja za pokrivanje 
materialnih stroškov Regijsko študijskega središča, katerega soustanovitelj smo. RŠC smo za 
delovanje v letu 2011 namenili 753 EUR. 
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1906 Pomoči šolajočim 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
19009 Osnovna šola Dobrna-šola v naravi 
Občina Dobrna sofinancira šolo v naravi  največ do višine, ki je ne sofinancira ministrstvo 
ali starši, vendar v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Na podlagi zahtevka smo šoli 
poravnali sredstva v višini 3.600 EUR. 
 
19011 Regresiranje prevozov 
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov 
osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju 
devetletne šole upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega 
programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za prevoze učencev, katerih bivališče je 
oddaljena od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze kamor sodijo prevozi 
učencev 1. razreda osnovne šole in ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so 
upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega 
programa osnovne šole.Realizacija je bila 97 %. Iz te proračunske postavke smo pokrivali 
stroške prevoza učencem Osnovne šole Dobrna, katerim je prevoz pripadal po zakonu in 
dvem učencem s posebnimi potrebami individualni prevoz na OŠ Glazija in II Osnovna šola 
Žalec. 
 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
2002 Varstvo otrok in družine 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 
20008 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 
Na podlagi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna se namenja za prvega otroka 
104,32 in za drugega ter vsakega naslednjega otroka 125,18 EUR. Hkrati s tem prejmejo 
starši tudi enoletno naročnino na revijo Moj malček. V letu 2011 je bilo rojenih 19 otrok. 
Realizacija je bila 90,1 %. 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
20006 Financiranje družinskega pomočnika 
Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v 
duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri 
opravljanju vseh življenjskih potreb (zakon jih imenuje invalidne osebe). Pravico do izbire 
družinskega pomočnika ima invalidna oseba: za katero je pred uveljavljanjem pravice do 
izbire družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem 
varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, - ki je invalid po Zakonu  o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb, - za katere pristojna invalidska komisija v skladu z zakonom  
ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, 
ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je 
lahko oseba, ki ima enako stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od 
družinskih članov invalidne osebe. To je lahko le oseba, ki se je z namenom, da bi postala 
družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih osebe ali je zapustila trg dela. 
Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim 
časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Pristojni center za socialno delo odloči o 
izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja invalidske komisije 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Družinski pomočnik ima pravico do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela 
plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. 
Invalidna oseba v primeru, da izbere družinskega pomočnika, obdrži pravico do dodatka za 
tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema, vendar na 
podlagi pisne izjave dovoli, da se ta dodatek, v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, 
izplačuje občini, ki sofinancira pravice družinskega pomočnika. 
Invalidna oseba in njeni zavezanci za preživljanje so dolžni občini, ki financira pravice 
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družinskega pomočnika, redno za tekoči mesec povrniti sredstva oziroma del sredstev (v 
kolikor so plačilno sposobni), ki jih občina namenja za pravice družinskega pomočnika. 
Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo s sredstvi invalidne osebe do višine 
njene plačilne sposobnosti in s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Če je invalidna oseba 
lastnica nepremičnine, se ji v odločbi o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika 
lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnica je, v korist občine, ki 
financira pravice družinskega pomočnika, na način in pod pogoji, kot je določeno v zakonu o 
socialnem varstvu. 
V letu 2011 je Občina Dobrna plačevala prispevke in nadomestilo za izgubljeni dohodek 
enemu družinskemu pomočniku. Za družinskega pomočnika je bilo v letu 2011 namenjenih 
9.007 EUR. 
 
20049003 Socialno varstvo starih 
20002 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 
Finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem proračunu je opredeljena v 
Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje 
socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi 
zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko 
skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali 
lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo ali 
zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo. Osnovno in socialno oskrbo plačujejo 
uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za 
socialno delo, pa to storitev plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Zdravstvene storitve 
se zagotavljajo s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Občina Dobrna 
doplačuje oskrbnine za enajst občanov. V letu 2011 smo na podlagi odločbe Centra za 
socialno delo pričeli doplačevati oskrbnino za dva občana. Proračunska postavka je bila 
realizirana v višini 141.961 EUR oziroma 99,3%. 
 
20004 Pomoč na domu 
Dejavnost se organizira kot pomoč na domu za: - osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti 
ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje; - osebe s statusom 
invalida, ki po oceni strokovne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in 
njihova invalidnost omogočata občasno oskrbo na domu; - druge invalidne osebe, katerim je 
priznana pravica do tuje pomoči; - kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, 
ki nimajo priznanega statusa invalida; - hudo bolne otroke s težko motnjo v telesnem  ali 
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju. Pomoč na domu obsega gospodinjsko pomoč, 
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Tudi v letu 
2011 je pomoč na domu izvajal Dom ob Savinji. Povprečno je bilo oskrbovanih okoli 11 
oskrbovancev mesečno. Strošek izvjanja te pomoči pa je v letu 2011 znašal 25.837 EUR. 
 
20010 Javna infrastruktura za varstvo odraslih 
Proračunska postavka je namenjena pridobivanju projektne dokumentacije za izvedbo javne 
infrastrukture za varstvo odraslih. Proračunska postavka v letu 2011 ni bila realizirana. 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
20009 Subvencioniranje najemnin 
Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja 
najemnikom neprofitnih stanovanj, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati 
stanovanjske najemnine. Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na 
njegovo socialno in premoženjsko stanje. Najemniki neprofitnih stanovanj na območju 
Občine Dobrna lahko kadarkoli med letom vložijo vlogo za subvencioniranje najemnine. 
Socialno šibkim najemnikom se prizna pravica do subvencioniranja najemnine tako, da 
najemnik plačuje samo del najemnine, del najemnine pa najemodajalcu plača pristojni 
občinski organ. Najemniki so upravičeni do subvencioniranih najemnin največ za dobo 
enega leta. Po preteku dobe, za katero je bila najemniku odobrena subvencionirana 
najemnina, lahko pa ponovno zaprosi zanjo, če se okoliščine, ki so podlaga za 
subvencionirano najemnino, niso spremenile. Realizacija je bila 4.685 EUR oziroma 97,6 %. 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
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20005 Ostali programi,spec.zavodi,društva 
Predstavlja finančno pomoč pri izvedbi njihovih programov.  S finančnimi sredstvi se 
omogoči društvom pogoje za izvajanje zastavljenih programov. Iz te postavke so bili v letu 
financirani :Materinski dom, Varna hiša, Terensko delo z odvisniki in društva, ki so se 
prijavila na razpis za socialo v letu 2011. Za financiranje društev smo porabili sredstva v 
višini 6.898 EUR. 
 
4005 OBČINSKA UPRAVA-GOSPODARSTVO 
11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
11002 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 
Sredstva  dodeljena na podlagi razpisa so namenjena:  za naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji v Občini Dobrna,  naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo, naložbe v opravljanja storitev in trženje proizvodov ter storitev s kmetije, 
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in ohranjanje tradicionalnih stavb v občini. Za 
subvencije je bilo v letu 2011 namenjenih 19.180 EUR.  
 
11004 Razno 
Sredstva so namenjena za razna izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na 
kmetijskih gospodarstvih.Realizacija je bila 100 %. 
 
11013 Razvojni programi in projekti-leader,las 
Občine Dobrna, Dobje, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče 
predstavljajo zaokroženo podeželsko območje s podobnimi značilnostmi ter predvsem s 
skupnim ciljem doseči trajnostni in celovit razvoj. Tako so se leta 2002 dogovorile za 
vzpostavitev partnerstva ter skupen pristop k pripravi skupnega razvojnega programa 
podeželja. V letu 2006 so občine s podpisom Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske 
skupine pristopile k ustanovitvi LAS od Pohorja do Bohorja ter na ta način izrazile interes in 
željo, da postanejo Leader območje in nadaljujejo s skupnimi aktivnostmi za celovit in 
trajnostni razvoj podeželja. Sredstva so bila namenjena za ureditev planinskih poti in za 
delovanje LAS. Realizacija je bila v višini 2.706 EUR. 
 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
11010 Zavetišča za živali 
Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne 
skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo, ki se lahko 
organizira tako, da lokalna skupnost ali sama ustanovi zavetišče, pri čemer mora najti 
ustrezno lokacijo, urediti dokumentacijo in primerne objekte ter organizirati javno službo ali 
pa podeli koncesijo drugi pravni ali fizični osebi. V letu 2011 smo oskrbeli pet živali. 
Sredstva porabljena v ta namen so bila v višini 1.754 EUR. 
 
1104 Gozdarstvo 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
11012 Vzdrževanje gozdnih cest 
S planiranimi sredstvi smo izvadli vzdrževalna dela na gozdnih poteh za uporabo v 
kmetijske in gospodarske namene. Dela so bila opravljena v skladu s planom za leto 2011. 
Sredstva za ta namen pa so bila porabljena v višini 3.918 EUR. Od Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v letu 2011 pridobili sredstva v višini 1.181,26 EUR. 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 
12029001 Oskrba z električno energijo 
12001 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokovina 
Področje javne razsvetljave zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo 
porabljene električne energije. Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajema 
zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk. V letu 2011 je bila realizacija v 
primerjavi s planom 119 % oziroma zneskovno v višini 20.433 EUR. 
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12012 Strategija razvoja javne razsvetljave 
Strategija razvoja javne razsvetljave omogoča celovit pregled, nadzor in načrtovanje 
upravljanja, vzdrževanja in načrtovanja razvoja infrastrukture javne razsvetljave v 
posamezni občini. Strategija obravnava problematiko lastništva, analizo trenutnega stanja, 
tehnologijo, uredbo, zakonodajo, ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, 
vzdrževanje, upravljanje javne razsvetljave ter akcijski načrt. V letu 2011 na tej proračunski 
postavki ni bilo realizacije. 
 
14GOSPDARSTVO 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
14001 Pospeševanje razvoja obrti in podjetništva 
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna 
finančna pomoč "de minimis" v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih 
ukrepov. V letu 2011 je bilo namenjenih sredstev v ta namen v višini 6.000 EUR. 
 
 
14004 Izobraževanje 
Sredstva so bila namenjena strokovnemu izobraževanju iz področja malega gospodarstva in 
sicer je Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje prirpavila dva izobraževanja na temo  
Izbira poklica izziv za prihodnost-promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med 
mladostniki in Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in 
srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne . V letu 2011 je bila realizacija 
100 %. 
 
14030 Širokopasovno omrežje 
V letu 2011 smo poravnali stroške priprave investicijske dokumentacije ter cenitev trajne 
služnosti na zemljiščih, kjer se bo izvajal projekt OŠOEK.v višini 508 EUR. 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039001 Promocija občine 
14006 Promocijske prireditve 
Sredstva v letu 2011 so bila namenjena za promocijske aktivnosti v obliki sodelovanja na 
različnih prireditvah. Realizacije na tej proračunski postvki ni bilo, ker smo planirana 
sredstva z rebalansom prenesli na proračunsko postavko 14007. 
 
14007 Druge promocijske aktivnosti 
Sredstva so v letu 2011 namenjena za promocijske aktivnosti v obliki promocije v medijih, v 
časopisih, podarjanju poročnih kozarcev ob poroki na Dobrni in drugo. Realizacija je bila 
99,4 %. 
 
14014 Izobraževanje 
Proračunska sredstva so planirana za izobraževanja iz področja turizma. Realizacije v letu 
2011 ni bilo. 
 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
14005 Sofinanciranje programov turizma –razpis turizem 
Sredstva za leto 2011 so bila predvidena za sofinanciranje aktivnosti društev, ki delujejo na 
področju spodbujanja lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri pospeševanju turizma, 
ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja, olepševanju krajev, 
organiziranju in usklajevanju prireditev ter promocijske in informativne dejavnosti v kraju. 
Sredstva so se posameznim društvom razdelila na podlagi objavljenega javnega  razpisa v 
skladu s pravilnikom in sicer tistim društvom, ki so izpolnjevala razpisne pogoje ter 
predložila ustrezno dokumentacijo. V letu 2011 je bilo razdeljenih 6.700 EUR. 
 
14017 Poslovno-turistične in gospodarske cone v občini-LN Zora-vezano na razpis 
Proračunska sredstva so v primeru ustreznega razpisa na državni ravni namenjena za 
poslovno turistične in gospodarske cone v občini LN Zora. V letu 2011 ni bilo realizacije. 
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14018 Razvoj turističnih produktov kulturne, naravne in stavbne dediščine 
občine:kompleks Gutenek, Praumarjev mlin in soteska Hudičev graben z okolico 
Proračunska sredstva so namenjena za razvoj turističnih produktov kulturne, naravne in 
stavbne dediščine občine kot so: kompleks Gutenek, Praumarjev mlin in soteska Hudičev 
Graben z okolico. V letu 2011 ni bilo realizacije. 
 
14019 Poslovno-turistične in gospodarske cone v občini-LN Športni  in vodni park-
vezano na razpis 
Proračunska sredstva so v primeru ustreznega razpisa na državni ravni namenjena za 
poslovno turistične in gospodarske cone v občini LN Športni kompleks. V letu 2011 ni bilo 
realizacije. 
 
14020 Razvoj turističnih in produktov kulturne, naravne in stavbne dediščine 
občine:urejanje kolesarskih,sprehajalnih, učnih in drugih tematskih poti:Anina učna 
pot, Loška pot z dolino mlinov, Trim steza, kolesarske steze in Kačji grad 
Proračunska sredstva so namenjena za razvoj turističnih produktov kulturne, naravne in 
stavbne dediščine občine kot so urejanje kolesarskih, sprehajalnih, učnih in drugih tematskih 
poti: Anina učna pot, Loška pot z dolino mlinov, Trim steza, kolesarske steze in Kačji grad. 
V letu 2011 je bila realizacija 100%. 
 
14023 Poslovno-turistične in gospodarske cone v občini-LN Novi grad 
Proračunska sredstva so v primeru ustreznega razpisa na državni ravni namenjena za 
poslovno turistične in gospodarske cone v občini - LN Novi Grad. V letu 2011 ni bilo 
realizacije. 
 
14024 Sofinanciranje programov prireditev Term Dobrna (koncert filharmonije) 
Proračunska sredstva so planirana za sofinanciranje nastopa Slovenske filharmonije na 
Dobrni. V letu 2011 je bilo iz te proračunske postavke plačana članarina za sodelovanje v 
nacionalnem kulturnem projektu Imago Slovenija-Podoba Slovenije . 
 
14029 ZTŠK – po programu 
V letu 2009 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo. 
Zavod je ustanovljen z namenom, da skrbi za promocijo in razvoj turizma ter oblikuje 
celovito turistično ponudbo na celotnem območju Občine Dobrna, skrbi za promocijo in 
razvoj športa, skrbi za ohranjanje, delovanje, promocijo in vsestranski razvoj kulturnih 
dejavnosti v občini, skrbi za ohranjanje, spoznavanje, razumevanje, predstavljanje in trženje 
kulturne in naravne dediščine občine. V letu 2011 je bila realizacija te postavke 75,2% 
oziroma je bila realizirana v skupni višini 64.325 EUR. V letu 2011 smo preko prehodnega 
računa prejeli turistično takso v višini 50.345 Eur, katera je bila uporabljena za promocijska 
gradiva, prireditve, vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic in cvetličnih nasadov, tematskih 
poti in drugih javnih površin, ki so namenjena turistom in programom urejanja okolja ter za 
turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije. 
 
14031 Gozdna učna pot 

Namen gozdne učne poti Dobrna je: izobraževanje in osveščanje o gozdu kot življenjski 
skupnosti ter o njegovem pomenu za krajino in človekovo bivalno okolje, dopolnitev 
vsebinske in rekreativne ponudbe za turistične obiskovalce Dobrne, povečanje turistične 
zanimivosti območja. V letu 2011 je bila gozdna učna pot dokončana proračunska postavka 
pa je bila realizirana v višini 12.961 EUR. 

14033 Regijska kolesarska pot 
Proračunska postavka v letu 2011 ni bila realizirana. 
 

 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

               V letu 2011 na račun Finančnih terjatev in naložb ni bilo realizacije. 
 

RAČUN FINANCIRANJA 
 
22SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
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2201 Servisiranje javnega dela 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače 
zadolževanje 
22010 Servisiranje javnega dolga 
Plačila obresti se nanaša na prejeto posojilo v letih 2009, 2010 in 2011 pri Regionalni 
razvojni agencije Ribnica. Te obresti  vodi in obračunava Banka Koper in KD Ljubljana. 
Obresti so bile v letu 2011 odplačane v višini 63.909 EUR. 

    
1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

Ni učinkov.  
2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
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3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2011-2014 je razviden iz tabele, ki je prikazana na začetku 
Zaključnega računa za leto 2011 . V tabeli so izkazani : 

- glavni program projekta 
- podprogram projekta 
- projekt, ki je uvrščen v NRP 

 
Projekti pa so izkazani: 

- sprejeta vrednost projekta v obdobju 2011-2014 
- veljavna vrednost projekta v obdobju 2011-2014 
- realizirana vrednost projekta v obdobju 2011-2014 
- začetek financiranja projekta 
- konec financiranja projekta 
- sprejeti plan za projekt v letu 2011 
- veljavni plan za projekt v letu 2011 
- realizacija projekta v letu 2011 
- index realizacija/sprejeti plan in 
- index realizacija/veljavni plan 

 
     Iz prikazanega Načrta razvojnega programa je razvidno, kateri projekti so se izvajali  v letu 2011 in v kakšni 
meri so bili realizirani. 
 
Med proračunskim letom se je nekaterim projektom spremenila vrednost in sicer: 
- OB155-07-002  Prenova centra Dobrne-ureditev trga  in Tica južni del- projekt, ki je bil planiran v letu 2011 ni 
bil realiziran. 
- OB155-10-0007 Nabava GVC 24/50- V letu 2011 smo planirali 100.000 EUR zaradi razpisa, katerega smo 
imeli v mesecu septembru 2011. Realizacija nabave gasilskega avtomobila bo v maju 2012. 
- OB 155-10-0007 Strategija razvoja javne razsvetljave – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-07-0006 Geodetski posnetki-odmere cest – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-10-0008 Prometna ureditev RC na območju Občine Dobrna- v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-07-0017 LN Športni in vodni park – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-07-0018 Naravna in kulturna dediščina občine – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-07-0019 LN Novigrad – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-07-0035 Regijska kolesarska pot – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-07-0030 Center za zbiranje odpadkov Dobrna – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-07-0010 LN stanovanjske gradnje v občini – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-07-0029 Ureditev vodooskrbe Brdc,Zavrh in Vrba – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
- OB 155-10-0002 Nabava opreme za kulturni dom Dobrna – v letu 2011 smo iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja ( ukrep 322 Obnova in razvoj vasi iz Programa razvoja podeželja 2007-2013) prejeli 
sredstva v višini 17.259 EUR. Račun dobavitelja opreme (odra, zaves in lučne tehnike) je bil izstavljen v letu 
2010 in takrat je bil tudi poravnan. Tako da je znesek celotnega projekta izkazan v letu 2010 v višini 24.367 
EUR, prihodek pa v NRP ni izkazan ker je bil prejet v letu 2011 in bi nerealno povečal vrednost samega 
projekta. 
- OB 155-08-0004 Javna infrastruktura za varstvo odraslih – v letu 2011 ni bilo realizacije. 
 
V letu 2011 pa  se je v Načrt razvojnih programov uvrstil naslednji novi projekt: 

- OB155-11-0002 Kulturni dom – nabava stolov, ozvočenja in kulis – v proračun za leto 2011 ga nismo 
uvrstili zato, ker je bil razpis za Kulturni tolar objavljen šele v mesecu marcu, tako da smo šele v 
1.rebalansu proračuna odprli novo proračunsko postavko in tudi nov projekt v NRP. 
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3.4  OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA  

 
 

3.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna  
Skupno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2011 je bilo 206.614,32 EUR. 
Stanje sredstev po podračunih PU-JA pa so bila naslednja: 
01355-0100003171 Občina Dobrna    206.614,32 EUR 
01355-6000000138 ZTŠK Dobrna          3.781,16 EUR 
01355-6030648743 OŠ Dobrna            18.053,31 EUR 

 
3.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 

prejemnikov sredstev 
Knjižene so v preteklih letih vplačane naložbe v nepremičnine v Veterinarski center, Sklad obrti in 
podjetništva, RRA Celje, RŠC Celje, Simbio Celje in Vo-Ka Celje. Drugi uporabniki enotnega 
kontnega načrta pri naložbah ne oblikujejo popravka naložb. 
 
Dolgoročne kapitalske naložbe 

              

Kapitalske naložbe Stanje 31.12.2010 Stanje 31.12.2010 Indeks 

Veterinarski center 1.168 1.277 109,33 

Sklad obrti in podjetnštva 10.779 10.779 100,00 

RRA Celje 4.301 4.301 100,00 

Vo-Ka Celje 27.338 27.388 100,18 

Simbio 115.668 115.668 100,00 

RŠC Celje 138 138         100,00 

RASR 500 500         100,00 

Skupaj 159.892 160.052 

 
3.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2011 

    
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti  Nabavna vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Programska oprema 58.978 47.681 61.028 52.926 

2. Pokopališče-inv.v teku 3.116 0 3.116 0 

3. Oblikovanje grba občine 2.592 2.592 2.592 2.592 

4. Zn Dobrna 30.687 0 30.834 0 

5. Info karta 12.604 12.604 12.604 12.604 

6. Prostorski plan 138.052 123.137 152.272 141.415 

7. LN-Športni kompleks 34.569 0 34.569 0 

8. LN-Zdraviliški kompleks 45.320 0 45.320 0 

9. LN-Novi grad 34.843 10.857 34.843 10.858 

10. Energetska zasnova občine 18.708 18.708 18.708 18.708 

11. Energ.zasnova-Guteneg 15.197 0 15.197 0 

12. LN-Zavrh 7.602 0 7.602 0 

13. LN-Guteneg 22.642 0 22.642 0 

14. LN-Zora 13.455 0 20.003 0 

15. Krajinski park- inv.v teku 175 0 175 0 

16. Kataster vo-ka poslovni najem 1.550 743 1.677 1.162 

  SKUPAJ 440.090 216.322 463.182 240.265 
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Izkazuje vrednost nepremičnin. Otvoritveno stanje 1.1.2011 je povečano za gradbene objekte 
zgrajene v letu 2011, kot tudi za nepremičnine, ki se še pridobivajo. 
V skupini 020 so zajeta zemljišča, katera so bila kupljena v preteklih letih in se izkazujejo v 
otvoritvenem stanju in nabavi v letu 2011. 
V skupini 021 so zajete zgradbe in investicije v teku. V letu 2011 se je ta postavka zmanjšala 
zaradi investicije, ki se je v preteklem letu izkazovala kot investicija v teku (čistilna naprava 
Dobrna), v letu 2011 pa se je ta investicija prenesla v uporabo, tako da je delno razknjižena v 
skupini 021 delno pa v skupini 040 oprema . V 2011 se je povečala tudi investicija v teku – 
Vrtec Dobrna. Na investicijah v teku so izkazana sredstva Vodovod – kanalizacije, Simbio in 
R-cero. 
Nepremičnine in popravki vrednosti nepremičnin 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2011 

    
Nabavna 
vrednost Popravek vrednosti  

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Zemljišče 69.788 0 76.044 0 

2. Avtobusne čakalnice 6.188 4.173 6.188 4.358 

3. Ceste in ulice 852.960 215.341 880.320 241.913 

4. Vodovodni rezervoarji 267.472 257.850 267.472 261.035 

5. Plinski rezervoarji 719 719 719 719 

6. Ceste - inv.v teku 0 0 0 0 

7. Kanalizacija 1.538.014 0 269.818 0 

8. Vodovodi - inv. v teku 49.337 0 1.740 0 

9. Mrliška vežica Dobrna 23.723 8.689 23.723 9.536 

10. Stavba občine 75.854 0 91.314 0 

11. Igrišča pri šoli 20.529 13.354 20.529 15.718 

12. Poslovni prostor 238.877 93.203 238.877 113.634 

13. Stanovanja 626.943 226.757 786.314 232.018 

14. Objekt knjižnica 335.009 0 335.009 0 

15. Kanalizacija v teku 0 0 7.015 0 

16. Vrtina HG 3 - v teku 14.172   14.172 0 

17. Mrliška vežica PK 18.334   18.334 0 

18. Zbirni center Dobrna 1.906   1.906 0 

19. Javna razsvetljava-v teku 62.774 0 62.774 0 

20. Vrtec-inv. v teku 98.717   237.665 0 

21. Javna razsvetljava 3.998 1.366 3.998 1.829 

22. Tic in trg Dobrna-v teku 59.741   83.981 0 

23. Simbio - inv. V teku 9.006   11.126 0 

24. SIMBIO-gradbeni del 103.511 75.455 102.850 78.390 

25. Ceste-inv.v teku 961.581   1.035.041 0 

26. RCERO-inv. V teku 51.847 0 51.847 0 

27. Nepremičnine v gradnji-VoKa 76 0 54 0 

28. Nepremičnine v gradnji-VoKa 51 0 19.996 0 

29. Vodovodi-poslovni najem 1.388.588 456.569 2.016.364 507.551 

30. Vodovodi-poslovni najem EU 726.787 32.314 726.787 54.175 

  SKUPAJ 7.606.502 1.385.790 7.391.977 1.520.876 
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Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter popravki le-teh 

Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2011 

    
Nabavna 
vrednost Popravek vrednosti  

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Pisarniški stroji 3.589 2.162 4.074  

2. Inventar in pohištvo 107.259 27.728 106.303  

3. Oprema 32.121 16.920 55.983  

4. Oprema za mrliško vežico 8.605 8.272 8.726  

5. Druga oprema 69.557 54.837 90.316  

6. Računalniška oprema 43.751 38.983 53.311  

7. Odpisi oprema 0 0 0 174.164 

8. SIMBIO oprema 21.757 14.130 19.573 12.040 

9. Oprema VoKa 53.985 27.426 737.303 112.572 

10. Oprema VoKa EU 98.584 21.303 98.584 31.162 

  SKUPAJ 439.208 211.761 1.174.173 329.938 
 
 
 
 

3.4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z 
navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 

 
Sredstva v upravljanju Stanje 31.12.2010 Stanje 31.12.2011 Index 

OŠ Dobrna 3.081.385 2.969.434 96,36 

RŠC Celje 12 11 91,66 

ZTŠK Dobrna 715.506 689.962 96,42 

Skupaj 3.796.903 3.659.407  

    

    

 
3.4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  

 Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo iz neporavnanih obveznostih za izdane račune in 
zahtevke, ki izhajajo iz najemnih razmerij, vodarin, grobnin ter manjših terjatev do 
posameznikov. Največje terjatve izhajajo iz obračuna najemnin VoKa in Simbiu Celje, katere 
se bodo kompenzirale v letu 2012, ko bodo izvedene investicije v komunalno infrastrukturo. 
Manjše terjatve, ki izhajajo iz naslova vodarin ter terjatve do posameznikov ( plačilo 
pogrebnih stroškov ali oglaševanje v glasilu Dobrčan) bodo poravnane v prvih mesecih leta 
2012 saj je večino neplačanih računov bilo izdanih v decembru 2011, v plačilo pa zapadejo v 
januarju 2012. 
 

3.4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so knjiženi prejeti računi, situacije, zahtevki in odredbe, 
ki se nanašajo na obdobje za katerega se sestavlja bilanca stanja, plačljivi pa so v naslednjem letu. Na 
podlagi Zakona o izvrševanju proračuna so plačilni roki za prejete tekoče obveznosti 30.dan. Ko se 
poravna obveznost, ki se nanaša na neplačani odhodek, se za ta znesek obveznosti zmanjšajo oziroma 
se neplačani odhodki zmanjšajo, povečajo pa se ustrezni konti razreda 4.  
V znesku drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so zajeti : 
- neplačani davki od pogodbenega dela ( plačani v januarju 2012) 
- dohodnina od sejnin, pogodbena dela,najema strojne opreme-zimska služba 
- neizplačana sredstva upravičencu iz naslova vračila sredstev za telekomunikacije 
- okoljska dajatev vode – se plača v letu 2012 
- okoljska dajatev načrpane vode 
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POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2011 

 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 
1.1. Uvod 

  
EZR občine je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine. Upravljanje 
denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine ( v nadaljevanju EZRO) izvršuje upravljavec 
EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva na EZRO v obliki nočnih depozitov. 
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 nadaljevanju UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški 
podračun občine (v nadaljevanju ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni 
PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 
 
1.2. Razkritje računovodskih pravil 
 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 7654) za leto 2011 
izdelani samostojni računovodski izkazi. 
 
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: 
- nalaganje 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 nadaljevanju 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 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 31.12.2011 znaša 228.431,95 
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. 2011 (v eurih) 
 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  
Denar na računu EZRO          334,69 
Nočni depoziti    228.431,95 
Skupaj   228.766,64 

 
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 + Σ 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. 2011 (v eurih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine           121,39 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine             14,98 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)           136,37 

4. Zakladniški podračun občine    228.431,95 

5. EZRO (5. = 3. + 4.)    228.568,32 
 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP n ima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  
 
Stanje ne zapadlih obveznosti znaša 228.568,32 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za 
stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 136,37 EUR in nočnega depozita v višini 228.431,95 EUR. 
 
Stanje nezapadlih terjatev znaša 163,91 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri 
poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16). 

 
 
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 
 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 
 



118 
 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 
7102 Prihodki od obresti  

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 3.611,52 
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem 
EZR) 3.276,83 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški)             0 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega 
leta    343,83 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO     9,14  
 
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 
eurih) 

Vrsta računa Stanje na dan 
31. 12. 2011 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2010 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU     21.834,47         19.909,03       1.925,44 
ZP   206.614,32       655.245,82   -448.631,50 
EZRO   228.448,79       675.154,85  -446.706,06 

 
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  2009 in 2010 prikazuje Tabela 5.  
 
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2009 in 2010 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 
2010 343,83 

2011 334,69 

 
 
 

 


