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POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA 
OBDOBJE 01.01.2016 DO 30.06.2016 

 
Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/2011-UPB4(14/2013 popr.), 
101/2013,55/2015 ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617) in tretjim odstavkom 5. člena sprejetega 
Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016, je župan dolžan poročati občinskemu svetu 
o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Pri tem je potrebno upoštevati 
strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. 
Polletno poročilo predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna. V polletnem poročilu proračuna so 
prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem 
proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko 
realizacijo proračuna.  
 
Občinski svet Občine Dobrna je Proračun Občine Dobrna za leto 2016  sprejel na 10. redni 
seji, dne 10.12.2015 ( Ur.l. RS 98/2015), na 12. redni seji, dne 24.3.2016 ( Ur.l.RS, št. 
24/2016) pa je bil sprejet 1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2016. 
Sproti smo poravnavali zapadle obveznosti, ter opravili manjše prerazporeditve med 
proračunskimi postavkami oziroma med konti v okviru iste proračunske postavke v skladu s 
sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2016.  
V 1. polletju smo objavili razpise za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za leto 2016 
na področju kulture, športa, turizma, sociale in kmetijske dejavnosti. Sredstva smo na osnovi 
prispelih vlog ustrezno razdelili, sama realizacija oziroma nakazila sredstev pa bo potekala do 
konca leta 2016, glede na določila v posameznih pogodbah. 
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Dobrna za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 
30.6.2016 sestavljajo: 
I. Splošni del 
II. Posebni del. 
 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
V splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Občine Dobrna za leto 2016 
za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po 
ekonomskem namenu: 

 
A. Bilanca prihodkov in odhodkov 

PRIHODKI 
 

Vrste proračunskih prihodkov in odhodkov 
1. Rebalans 

proračuna 
2016 

Stanje 
30.6.2016 Index 

        

I. SKUPAJ PRIHODKI     2.306.325       1.015.072                   44   

DAVČNI PRIHODKI     1.388.091          695.935   50,14  

NEDAVČNI PRIHODKI        371.848          133.400   35,87  

KAPITALSKI PRIHODKI        140.000            14.057   10,04  

PREJETE DONACIJE                   -                      -       

TRANSFERNI PRIHODKI        406.386          171.680   42,25  
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V prvem polletju 2016 so bili prihodki realizirani v višini  1.015.072 EUR, kar predstavlja   
44 % načrtovanih prihodkov za celotno proračunsko obdobje. 
 
Davčni prihodki so sestavljeni iz davka na dohodek in dobiček, davkov na premoženje in 
domačih davkov na blago in storitve . Davčni prihodki so bili realizirani v višini 695.935 € 
oziroma 50 % planiranih davčnih prihodkov za leto 2016. Pretežni del prihodkov predstavlja 
dohodnina-odstopljen vir občinam v znesku 623.818 €, kjer je tudi 50 % realizacija. Med 
večjimi prihodki je tudi realizacija prihodka iz naslova turistične takse, saj so nam do 
30.6.2016 poravnali dolgove za nazaj in sicer v višini 49.564 EUR. 
 
 
Nedavčni prihodki so glede na veljavni Proračun Občine Dobrna za leto 2016 realizirani v 
višini 35,9 %. Med nedavčne prihodke štejemo: prihodke od udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja, prihodki iz naslova taks in pristojbin, globe in druge denarne kazni, prihodki 
od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Prihodki od premoženja so bili 
realizirani v višini 34%.  Iz naslova drugih najemnin (za najem javne infrastrukture in 
razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb) smo do 30.6.2016 prejeli 74.693 
EUR, prav tako smo prejeli iz naslova koncesij (% od letne realizacije za posekan in prodan 
les) sredstva v višini 4.647 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev ( grobnina, vodarina in 
pogrebne storitve ) so bili realizirani v višini 83,3%. 
Iz naslova komunalnih prispevkov smo do 30.6.2016 prejeli sredstva višini 34.384 EUR. 
Plačani so bili trije komunalni prispevki. 
 
Kapitalski prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 14.057 
EUR oziroma 12,8%. 
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V skupino transfernih prihodkov spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in 
iz proračuna drugih lokalnih skupnosti. Do 30.6.2016 smo iz državnega proračuna prejeli 
46.296 € sredstev finančne izravnave, 1.546 EUR sredstev požarne takse, 17.570,52 EUR 
refundacijo plače za Skupno občinsko upravo občin Dobrna, Vojnik in Vitanje, 1.019,50 EUR 
refundacijo plač za MIR Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče, refundacija javnih del v višini 15.756 EUR; 56.920,76 EUR po 
programu odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. 
februarjem 2014 za  sanacijo objekta JP 965605 Lužar-Kamenik - Doler in 32.571 EUR za 
obnovo Zdraviliškega parka Dobrna. 
 
ODHODKI 
 

  

1. Rebalans 
proračuna 

2016 

Stanje 
30.6.2016 Index 

II. SKUPAJ ODHODKI     2.427.164          879.862   36,25  

TEKOČI ODHODKI        973.034          419.260   43,09  

TEKOČI TRANSFERI        855.002          394.308   46,12  

SKUPAJ TEK. ODHODKI IN TRANSFERI     1.828.034          813.567   44,51  

INVESTICIJSKI ODHODKI        594.128            66.294   11,16  

INVESTICIJSKI TRANSFERI            5.000                    -     0,00  

SKUPAJ INVEST. ODHODKI IN TRANSFERI        599.128            66.294   11,07  

        

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ -      120.839          135.210     
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Odhodki Proračuna Občine Dobrna v obdobju 1.1. – 30.6.2016 so bili realizirani v višini 
879.862,85 € in predstavljajo 36,3 % planiranih odhodkov. 
 
Tekoči odhodki – realizacija je bila v višini 419.259 € kar znaša 43,1% od planiranih. 

- Plače in drugi izdatki zaposlenim 39,7%, 
- Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 38,8 % 
- Izdatki za blago in storitve 45,4 % 
- Plačila domačih obresti 2,6 % 
- Rezerve 92,6%. 

Sredstva, planirana za proračunsko rezervo v skladu z 49. členom Zakona o javnih 
financah, so bila v višini 100% planirane porabe prenesena v rezervni sklad in v celoti 
tudi uporabljena za odpravljanje posledic žleda v januarju in februarju 2014. 

Tekoči transferi – odhodki za tekoče transfere so realizirani v višini 394.308 € kar predstavlja 
46,1 % vseh planiranih odhodkov za leto 2016. 

- Subvencije 10% 
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom 50,3 % 
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- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 31,2 % 
- Drugi tekoči domači transferi 43%. 

 
Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 66.294 €, kar predstavlja 11,2 % letno 
planiranih investicijskih odhodkov. 
Investicijski transferi v prvi polovici leta 2016 niso bili realizirani.  
 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ 
Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi 
odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu Občine Dobrna za leto 
2016  je predviden primanjkljaj v višini 120.839 EUR. Ob polletju je izkazan presežek 
prihodkov nad odhodki v skupni višini 135.209 EUR. 
 
B. Račun finančnih terjatev in naložb  
V prvem polletju ni bilo realizacije. 
 
C. Račun financiranja 
ODPLAČILO DOLGA 
V prvi polovici leta smo v skladu s planom poravnali zapadle obveznosti iz naslova kreditov v 
višini 71.185 EUR  oziroma je bila realizacija 46,6 %. 
 
POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
V posebnem delu poročila o izvrševanju proračuna Občine Dobrna za leto 2016 
za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih 
uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev in razlago glavnih odstopanj v primerjavi s 
sprejetim proračunom. 
Pravno podlago za vodenje poslovnih knjig proračuna in uporabnikov proračuna opredeljujejo 
naslednji predpisi:  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB-4,14/13-popr., 101/13, 55/2015 
ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617) 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10,  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10,104/10,104/11,97/12,108/13, 94/14 in 
100/15),  

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 ZVE),  

- Zakon o financiranju občin (Ur. list RS, št. 32/06-UPB1, 123/06-ZFO-1 in 57/08-ZFO-1A),  

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15 in 46/16).  
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB, 19/14, 90/14-ZDU-1I in 91/15 
ZJN-3),  

- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),  

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 
in 104/10, 104/11),  
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- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,  
97/12 in 100/15),  

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),  

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 
100/15),  

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 ,56/02-ZJU ,110/02-
ZDT-B, 127/06 ZJZP IN 14/07 ZSPDPO),  

- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),  
- Zakon o uravnoteženju javnih financ  (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-
I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 
– ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15)  
 
V polletnem poročilu so prikazani naslednji podatki: 

- Proračun Občine Dobrna za leto 2016 
- 1. rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2016 
- realizacija prihodkov in odhodkov Občine Dobrna na dan 30.6.2016. 

 
V polletnem poročilu o izvrševanju Proračuna Občine Dobrna za leto 2016 so odhodki 
razporejeni po pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o Proračunu Občine 
Dobrna za leto 2016 je Župan Občine Dobrna s Sklepom o prerazporeditvi pravice porabe 
prerazporedil sredstva na določenih proračunskih postavkah oziroma med konti v okviru iste 
proračunske postavke. (v prilogi) 
 
 
Občinski svet 
 
Za delovanje občinskega sveta, v sklop katerega  se uvrščajo sejnine, občinske nagrade, 
obveščanje javnosti, občinski praznik, financiranje političnih strank ter izvedba in nadzor 
volitev in referendumov so bila sredstva porabljena  v višini 31,2 % . V prvi polovici leta so 
bile tri seje občinskega sveta. Politične stranke do 30.6.2016 še niso prejele sredstva za 1. 
polletje. Sredstva bomo nakazali v mesecu juliju. Sejnine so bile v skladu z zakonodajo 
tekoče nakazane. Za občinske nagrade in prireditve ob občinskem prazniku še niso realizirani 
odhodki, ker bodo računi zaradi zapadlosti poravnani v mesecu juliju. Proračunska postavka 
04004 Objava občinskih predpisov je bila realizirana v višini 56,3%. 
 
Nadzorni odbor 
 
Realizacija na proračunski postavki 01018 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije je 
bila 51 %. Sejnine so bile izplačane. 
 
Župan 
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Realizacija na proračunskih postavkah dejavnost župana in podžupanov, odnosi z javnostjo in 
materialni stroški za župana in podžupana je bila v prvem polletju v višini 31.884 €, kar 
predstavlja 50,1 % planiranih odhodkov. Izplačanih je bilo za šest mesecev plač županu in 
regres ter za šest mesecev nadomestil podžupanu. 
 
 
Občinska uprava  
 
Realizacija plač delavcev režijskega obrata je bila 50,3 %, na p.p. 06010 Materialni stroški 
režijskega obrata pa 83,2%. Izplačanih je bilo za šest mesecev plač trem delavcem in regres. 
Materialni stroški se nanašajo na porabo vode, elektrike, odvoza smeti, stroški nabave goriv 
ter materiala za potrebe dela. Materialni stroški režijskega obrata so bili neplanirano povečani 
zaradi okvare traktorja Kubote, kjer je bilo potrebno poleg popravila večje okvare opraviti še 
dodatni servis traktorja, znesek celotnega popravila je presegel 6.000 EUR. 
 
Stroški, katere uvrščamo med ekonomsko in fiskalno administracijo ( stroški plačilnega 
prometa-ekološke takse, stroški plačilnega prometa-provizija UJP in stroški provizij) so bili 
realizirani v višini 29,4 %.  
Na proračunskih postavkah v sklopu skupne administrativne službe in splošne javne storitve v 
je bila realizacija na proračunski postavki 04011 Pravno zastopanje, izvršbe in drugi sodni 
postopki 40,3%. Stroški na proračunski postavki Celostna podoba občine se nanašajo na  
nabavo zastav za potrebe občine.  
Na proračunski postavki 04017 v prvem polletju ni bilo realizacije. 
 
Na področju proračunske porabe v okviru lokalne samouprave so bili realizirani odhodki za 
prvo polletje v višini 117.244 €, kar pomeni 45,6 % predvidene porabe za to področje. Sem 
spadajo odhodki povezovanja lokalnih skupnosti in odhodki dejavnosti občinske uprave. Med 
administracijo občinske uprave sodijo materialni stroški občinske uprave in plače delavcev 
občinske uprave ( izplačanih je bilo za šest mesecev plač), ki so v okviru planiranih sredstev 
porabe za prvo polletje. Regres za letni dopust je bil zaposlenim izplačan v mesecu juniju v 
skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Materialni stroški uprave zajemajo stroške 
telefona, električne energije, porabe vode, odvoz smeti, stroški pošte, vzdrževanja  
računovodskih programov, avtorske agencije, varovanje. Realizacija teh odhodkov ne odstopa 
od planirane saj realizacija teh znaša 50,1 % predvidene porabe. 
V okviru planirane porabe so tudi odhodki na proračunskih postavkah 06015 Upravna enota, 
06017 Medobčinska inšpekcija, 06019 SOU Dobrna,Vitanje,Vojnik, 06012 tekoče 
vzdrževanje računalniške opreme in 06013 Vlaganja v opremo-občinska uprava. Na 
proračunski postavki 06021 Stroški za delovanje objekta-Ureditev trga Dobrna-Paviljon na 
južnem delu trga so stroški nekoliko porasli, saj je zaradi drsljivosti tal pred paviljonom bilo 
opravljeno štokanje terace. 
 
 
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
 
V sklopu obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo porabljenih 8.969  € oziroma 41,6 % 
planiranih sredstev. Na proračunskih postavkah 07004 in 07011 v prvi polovici let ni bilo 
porabe. V prvi polovici leta je bila v celoti realizirana proračunska postavka 07018 
Sofinanciranje ograje PGD v višini 500 EUR. Ostale proračunske postavke so v okviru 
predvidene porabe za prvo polletje. 
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Notranje zadeve in varnost 
 
Na proračunski postavki v okviru notranjih zadev in varnosti (delovanje sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu ter stroški merilnikov hitrosti ) je bila realizacija 11,8%. 
 
 
Trg dela in delovni pogoji 
 
Področje trga dela in delovnih pogojev ne odstopa od planiranih sredstev, v prvem polletju 
smo imeli zaposlenih  osem javnih delavcev. Z dvema je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi. 
Sredstva, ki so refundirana s strani Zavoda za zaposlovanje pa so izkazana na prihodkovni 
strani. 
 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
 
Na področju kmetijstva so znašali odhodki v prvem polletju 3.378 EUR  oziroma 5,2 % 
planiranih odhodkov na tem področju. Razpis za dodelitev sredstev, je že bil objavljen v 
marčevski številki Dobrčana, zato je del sredstev na proračunski postavki 11002 že porabljen.  
 
Na proračunskih postavkah 11004,11008 in 11013 v prvi polovici leta 2015 ni bilo realizacije. 
Prav tako na proračunski postavki Vzdrževanje gozdnih cest, kjer se pravkar izvajajo dela in 
realizacija izkazana v drugi polovici leta 2016. 
 
Realizacija na proračunski postavki 11010 Zavetišče za živali in 11014 Lovstvo je v okviru 
planirane porabe. 
 
 
Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 
 
Na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin znašajo odhodki 4.794 EUR, kar 
predstavlja 33,5 % planiranih odhodkov. Na proračunskih postavkah 12013, 12015, 12016 in 
12017 v prvi polovici leta ni bilo realizacije. Na proračunski postavki 12012 Strategija 
razvoja javne razsvetljave pa je bila realizacija 53,3% in sicer so bila sredstva porabljena za 
nabavo luči javne razsvetljave v Vinski Gorici. 
 
Promet,prometna infrastruktura in komunikacije 
 
Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije obsega 164.896 EUR odhodkov 
oziroma 43,3 % planiranih.  
Za vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest je bilo do 30.6.2016 porabljeno 35.089 EUR. V 
celoti je bila realizirana proračunska postavka 13004 zimska služba.  Na proračunski postavki 
13005 Elementar so prikazani stroški sanacije Zdraviliškega parka Dobrna (100%  prihodki iz 
tega naslova so na prihodkovni strani). Prav tako so na tej postavki izkazani odhodki za 
sanacijo  objekta JP 965605 Lužar-Kamenik – Doler v višini 64.391,33 EUR, razlika v višini 
11.595 EUR se je pokrivala iz proračunske rezerve. Celotni stroški sanacije objekta na dan 
30.6.2016 znašajo 75.986 EUR. Proračunske postavke 
13006,13007,13009,13010,13011,13014,13015,13049 in 13051 v prvi polovici leta 2016 niso 
bile realizirane. 
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Na proračunski postavki 13048 Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna-Guteneg je izkazana 
realizacija v višini 31,3% .  
Na proračunski postavki 13052 Invalidom prijazna občina so realizirana sredstva v višini 2%, 
ker je projekt v teku in bo dokončan v drugi polovici leta, bodo ostali stroški realizirani v 
drugi polovici leta. 
Za cestno razsvetljavo smo v prvi polovici leta porabili 12.082 EUR oziroma 54,7%. Na 
proračunski postavki 14030 Širokopasovno omrežje v prvi polovici leta ni bilo realizacije. 
 
Gospodarstvo 
 
Odhodki na področju gospodarstva znašajo 43.100 EUR oziroma 35,2 % planiranih 
odhodkov. Ti odhodki se v večini nanašajo na promocijo občine in delovanje ZTŠK. Odhodki 
na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva še niso bili realizirani. Na proračunski 
postavkah 14030, 14024,14033,14034 in 16034 v prvi polovici leta ni bilo realizacije. 
Realizacija proračunskih postavk, ki se nanašajo na delovanje ZTŠK so v skladu s predvideno 
porabo. Realizacija proračunske postavke 14007 Druge promocijske aktivnosti so bile na dan 
30.6.2016 realizirane v višini 76%. Sofinanciranje programov turizma – na podlagi razpisa so 
bila sredstva delno že izplačana, zato je realizacija na tej postavki 37,5%. 
 
Varovanje okolja in naravne dediščine 
 
Na področju varovanja okolja in naravne dediščine je bilo porabljenih 2.250 € (2,2 % 
planiranih odhodkov).  
 
Proračunske postavke 15001, 15002, 15005, 15017, 15019, 15020, 15021 in 15024 v prvi 
polovici nimajo realizacije 
Proračunska postavka Obnovitvene investicije v kanalizacijo izkazuje realizirane stroške za 
vodenje knjig in vodenje katastra za sredstva v najemu na podlagi pogodbe( kanalizacija). Na 
proračunski postavki 15027 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje so izkazani stroški izdelave projektne 
dokumentacije za projekt Izgradnja kanalizacije za naselja v porečjih Hudinje in Dobrnice v 
občinah Vojnik in Dobrna na območju občine Dobrna za naselje Lokovina, Loka, Zavrh in 
Vrba. 
 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
 
Na področju prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je bilo v prvem 
polletju realiziranih 65.693 € odhodkov, kar v primerjavi s sprejetim Proračunom Občine 
Dobrna predstavlja 18 % planiranih odhodkov na tem področju.  Proračunske postavke 
16003,16004,16006,16010,16045,16048,16049, 16015, 16032 in 16025  v prvi polovici leta 
2016 niso imele realizacije. 
Proračunska postavka 16051 Obnovitvene investicije v vodovod iz amortizacije je bila 
realizirana v višini 25,4%. Na pokopališčih Dobrna in Paški Kozjak so se v prvi polovici leta 
2016 opravljala manjša vzdrževalna dela. Na vseh  ostalih proračunskih postavkah na tem 
področju je poraba v skladu s planirano porabo. Proračunska postavka 16018 nakup zemljišč 
v prvi polovici leta 2016 nima realizacije. 
 
Zdravstveno varstvo 
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Poraba sredstev na proračunski postavki 17001 Mrliško ogledna služba je v prvi polovici 
2016 močno porasla. Razlog za to je, da smo poleg rednih obdukcij morali poravnati še 
stroške 5 obdukcij, ki so jih opravili v Ljubljani in Mariboru.  Tako, da je realizacija na tej 
postavki, kljub temu, da smo z rebalansom sredstva na tej postavki povečali, 92,3% oziroma v 
višini 7.381 EUR.  
Občina je dolžna na osnovi 21. tč. l5. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju plačevati zavarovanje občanov, ki so brez vsakršnih prejemkov. Realizacija na 
proračunski postavki Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalstva je bila v 1. 
polletju 50,9 %.  
 
Kultura, šport in nevladne organizacije 
 
Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij so znašali odhodki v prvem polletju 
23.001 € oziroma 31,3 % planiranih odhodkov.  
Proračunska postavka 18003 Spodbujanje ljubiteljske kulture - razpis za dodeljevanje sredstev 
je bil izveden v 1. polletju leta 2016, sredstva za prvo polletje so bila nakazana v mesecu 
juniju. Proračunska postavka 18009 – sredstva se razdeljujejo po razpisu, društvom so bila 
sredstva delno nakazana v juniju, ostalo bo v drugi polovici leta 2016. Na podlagi sklepa 
občinskega sveta so bila donacijska sredstva dodeljena cerkvi Sv.Jošta in Župniji Dobrna in 
so izkazana na proračunski postavki 18015 Kulturni spomeniki v skupni višini 1.100 EUR. 
Na proračunskih postavkah 18023,18024,18025,18002,14032,18016,18022 in 18012 v prvi 
polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija na ostalih proračunskih postavkah je v skladu s 
predvideno porabo. 
 
Izobraževanje 
 
Področje izobraževanja je bilo realizirano v višini 200.561 EUR oziroma 43,50%. 
Proračunske postavke so realizirane v skladu s planiranimi zneski.  
 
Socialno varstvo 
 
Odhodki na področju socialnega varstva na dan 30.6.2016 znašajo 99.123 EUR in 
predstavljajo 46,9 % planirane porabe. V prvi polovici je bila realizacija proračunskih postavk 
v skladu s planom, razen na postavki 20008 Pomoč staršem ob rojstvu otroka, kjer je 
realizacija v višini 75% oziroma je bilo v prvi polovici leta izplačanih 18 denarnih pomoči ob 
rojstvu otrok.  
 
Servisiranje javnega dolga 
 
V prvem polletju smo do 30.6.2016 odplačali obresti in stroške v skladu s pogodbo po najetih 
dolgoročnih kreditih iz leta 2009, 2010 in 2011 in 2013 v višini 1.467 €. 
 
Intervencijski programi in obveznosti 
Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi 
ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu 
stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi 
po posameznih vrstah odhodkov. V prvi polovici leta smo izločili za 100% proračunske 
rezerve. V celoti je že bila porabljena za odpravo posledic žledu iz meseca januarja in 
februarja 2014. Splošna proračunska rezervacija je bila delno prerazporejena.  
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Račun finančnih terjatev in naložb 
 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap.deležev 
 
V prvi polovici leta 2016 na področju prodaje kapitalskih deležev ni bilo realizacije. 
 
Dana posojila in povečanje kap.deležev 
 
V Proračunu Občine Dobrna  za leto 2016 ni bil planiran nakup kapitalskih deležev in 
najemanje posojil. 
 
Račun financiranja 
 
ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance 
prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. 
 
50 Zadolževanje 
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in 
tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 
 
500 Domače zadolževanje 
V proračunu za leto 2016 ni bilo predvideno zadolževanje. 
 
55 Odplačila dolga 
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. 
 
550 Odplačila domačega dolga 
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri Slovenskem 
regionalnem razvojnem skladu v višini 71.185 EUR po stanju 30.6.2016. 
 
ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2014 
 
Polletna realizacija proračuna za leto 2016 je tako na prihodkovni (razen kapitalskih 
prihodkov) kot tudi na odhodkovni strani primerljiva s polletnimi realizacijami proračunov v 
zadnjih letih. Zaradi zaostrene gospodarske in finančne krize kapitalskih prihodkov v 
načrtovanih okvirih ne bo možno realizirati. 
 
V drugi polovici leta  2016 bomo nadaljevali z realizacijo projektov, ki so vključeni v 
proračun občine .  
V obdobju do konca tega proračunskega  leta bo poudarek na izvajanju aktivnosti za čim 
večjo realizacijo kapitalskih prihodkov. Prav tako bomo nadaljevali z ukrepi zmanjšanja 
stroškov, na katere lahko neposredno vplivamo v občinski upravi. 
 
Dobrna, julij 2016 
 
Pripravila: 
Milena Krušič  


