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UVOD 
 
OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna 
Davčna številka : SI 71772626 
Matična številka: 1358570 
Številka proračunskega uporabnika: 76546 
Podračun proračuna: 01355-0100003171 
Tel.št. 03-780-1050 
Fax:    03-780-1060 
E-mail:obcina@dobrna.si 
Površina občine: 31,68 km2 
Število prebivalcev: 2.208 (Vir: Statistični urad RS-državljani in tujci s prijavljenim stalnim 
prebivališčem v RS na dan 1.1.2017)  
Število naselij: 11 
Občina Dobrna je mlada občina, ki je z reformo lokalne samouprave v RS pridobila status 
občine v letu 1998, s poslovanjem pa je pričela leta 1999. Spada med tipično podeželsko 
turistično okolje, ki ga sestavlja enajst naselij: Brdce nad Dobrno, Dobrna, Klanc, Loka pri 
Dobrni Lokovina, Parož, Pristova, Strmec nad Dobrno, Vinska Gorica, Vrba in Zavrh nad 
Dobrno. 
Organi občine so določeni v 9. členu Statuta Občine Dobrna, ki so: 
Župan občine: Martin Brecl, predstavlja in vodi občino. Funkcijo opravlja poklicno. 
Podžupan občine: Stanislav Božnik. Imenoval ga je župan s sklepom. 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Občinski svet šteje osem članov.  
Odbori in komisije občinskega sveta so delovna telesa občinskega sveta. Občinski svet je 
imenoval naslednje odbore: 
- Odbor za družbene dejavnosti 
- Odbor za malo gospodarstvo in obrt 
- Odbor za finance in občinsko premoženje 
- Odbor za okolje in prostor ter komunalo 
- Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja 
- Statutarno pravna komisija 
- Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu 
- Komisija za socialna vprašanja občine 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Komisija za izgradnjo kabelsko razdelilnega sistema 
- Komisija za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje 
- Komisija za potrditev mandatov članom občinskega sveta in županu 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima pet članov. Predsednica 
odbora  je mag. Vlasta Žerjav. 
 
Javnost dela organov občine 
Delo organov občine je javno. Organi zagotavljajo javnost dela z obveščanjem javnosti o 
svojem delu, z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki so v skladu z zakonom 
infomacije javnega značaja, na spletni strani (objava gradiv sveta in podobno), z objavo 
sprejetih aktov v Uradnem listu RS, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih občil na 
svojih sejah, z objavljanjem informacij o dogajanju na sejah v javnem občinskem glasilu, z 
zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občin ter na druge načine. 
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Občina Dobrna izdaja občinsko glasilo Dobrčan, v katerem občane seznanja z vsemi 
pomembnimi dogodki. Občina Dobrna občane o svojih aktivnostih obvešča tudi preko spletne 
strani Občine Dobrna. 
 
Občinska uprava izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh 
na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih 
služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.  
 
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktorica občinske 
uprave. Zaposleni v občinski upravi so razvrščeni na delovna mesta na osnovi sistemizacije 
delovnih mest in opravljajo za to delo predpisane naloge in naloge po navodilih nadrejenih. 
V občinski upravi so zaposleni na naslednjih delovnih mestih: 
- direktorica občinske uprave, VII. stopnja izobrazbe; 
- višja svetovalka za premoženjsko pravne in stanovanjske zadeve ter okolje in prostor, VII. 

stopnja izobrazbe; 
- višja svetovalka za investicije, komunalo ter okolje in prostor, VII. stopnja izobrazbe; 
- višja referentka, VI. stopnja izobrazbe 

Režijski obrat pa sestavljajo naslednji zaposleni: 
- delovodja 
- tehnični delavec V/II in 
- preddelavec 
Višja svetovalka za proračun, finance in družbene dejavnosti, VII. stopnja izobrazbe je bila s 
1.1.2013 premeščena na Skupno občinsko upravo občin Dobrna,Vitanje in Vojnik. 

 
Poleg redno zaposlenih delavcev, zaposlimo tudi delavce, pri uspešni prijavi na razpis pri 
Zavodu za zaposlovanje za  izvajanje javnega dela. V letu 2017 smo imeli iz naslova javnih 
del odobrena dva programa preko katerih smo imeli pet zaposlenih ( sofinanciranje javnega 
dela s strani Zavoda za zaposlovanje je bilo v letu 2017 65 %). 
 
Dejavnost Občine Dobrna 
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 
- upravlja z občinskim premoženjem, 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s 

področja turizma in kmetijstva, 
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve  objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči, 

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, 
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, skrbi za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
- ureja in vzdržuje druge komunalne objekte, 
- pospešuje vzgojno-izobraževalno, društveno in drugo dejavnost za svojem območju, 
- pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
- pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, zagotavlja knjižnično dejavnost ter v skladu z 

zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 
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- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter preko skupnega organa opravlja 
naloge občinskega redarstva, 

- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, 
- skrbi za red v občini, 
- skrbi za požarno varnost, 
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 
- sprejema statut občine in druge spločne akte, 
- organizira občinsko upravo, 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in 
podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 
 
Neposredni proračunski uporabniki: 
- Župan,  
- Občinski svet, 
- Nadzorni odbor, 
- Občinska uprava. 

 
Posredni proračunski uporabniki so: 
- Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Dobrna in 
- Zavod za turizem, kulturo in šport Dobrna 
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RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE DOBRNA ZA LETO 2017 

 
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni listi RS, št. 
115/02,21/03,134/03, 126/04, 120/07 124/08,58/10,60/10,104/10,104/11 in 86/16) . 
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporabljamo 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99,30/02-ZJF-c in 114/2006-ZUE), Pravilnik o 
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ( Uradni list 
RS, št. 134/03,34/04,13/05,114/06-ZUE,138/06,120/07,112/09,58/10,97/12,100/15 in 75/17), 
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) ter slovenske 
računovodske standarde. 
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi. 

 
 

OBČINA DOBRNA - PODATKI IZ BILANCE STANJA  
 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017 
 
 

Skupina 
kontov AOP NAZIV SKUPINE KONTOV 

Znesek tekoče 
leto 

Znesek 
predhodno leto Index 4/5 

1 2 3 4 5 6 

    AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) 14.822.061  14.828.995  99,72 

    SREDSTVA    

  001 
A.  DOLG.SRED.IN SRED.V UPRAVLJANJU (1-2+3-4+5-
6+7+8+9+10) 13.726.168 13.695.785 100,23 

00 002 1. Neopredmetena sredstva 505.962 503.211 100,55 

01 003 2. Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 267.592 265.507 100,78 

02 004 3. Nepremičnine 10.405.082 9.920.949 104,88 

03 005 4. Popravek vrednosti nepremičnin 2.289.622 2.087.791 109,67 

04 006 5. Oprema in druga opredmetena os.sredstva 1.408.746 1.397.026 100,84 

05 007 6. Popravek vred.opreme in drugih opred.OS 1.009.012 921.078 109,55 

06 008 7. Dolgoročne finančne naložbe 153.832 150.697 102,08 

07 009 8. Dolgoročno dana posojila in depoziti 0 0 0 

08 010 9. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 

09 011 10. Terjatve za sredstva dana v upravljanje 4.818.772 4.998.278 96,41 

  012 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
(11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 1.095.033 1.133.210 93,67 

10 013 11.Denarna sredstva v blagajni 0 0 0 

11 014 12.Dobroimetje pri bankah(stanje na TRR 31.12) 484 350 138,28 

12 015 13.Kratkoročne terjatve do kupcev 119.042 213.247 55,82 

13 016 14.Dani predujmi in varščine 0 0 0 

14 017 15.Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 31.221 380.052 8,21 

15 018 16.Kratkoročne finančne naložbe 381.000 0 0 

16 019 17.Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 0 

17 020 18.Druge kratkoročne terjatve 53.012 32.722 158,29 

18 021 19.Neplačani odhodki 511.134 506.839 94,29 

19 022 20.Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 
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  023 C. ZALOGE 0 0  

99 033 Aktivni konti izven bilančne evidence 1.833.855 1.778.296 108,82 

    PASIVA SKUPAJ (D+E) 14.822.061 14.828.995 99,72 

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     

  034 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (21+22+23+24+25+26+27+28) 659.642 705.591 88,73 

20 035 21.Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 0 0 0 

21 036 22. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 21.086 20.963 100,58 

22 037 23.Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 163.121 159.188 81,40 

23 038 24.Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 31.410 12.580 242,84 

24 039 25.Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 93.308 95.357 97,85 

25 040 26. Kratkoročne obveznosti do  financerjev 183.148 173.654 105,47 

26 041 27.Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 0 

28 042 28.Neplačani prihodki 168.429 243.849 69,07 

29 043 29. Pasivne časovne razmejitve    

  044 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ( 
30+31+32+33+34) 14.161.559 14.123.404 100,27 

90 045 30.Splošni sklad 13.083.032 12.860.885 101,73 

91 046 31.Rezervni sklad 0 0 0 

92 047 32.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 224.209 225.052 99,62 

93 048 33. Dolgoročne rezervacije 0 0 0 

96 054 34. Dolgoročne finančne obveznosti 854.318 1.037.467 82,35 

99 061 35. Pasivni konti izven bilančne evidence 1.833.855 1.778.296 108,82 

 
POJASNILA K OBRAZCU BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati 
resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. 
 
V nadaljevanju podajamo pojasnila k postavkam v Bilanci stanja Občine Dobrna na dan 
31.12.2017 in sicer v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in 
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. 
 
SREDSTVA 
 
Stanja sredstev (aktiva) so  v bilanci razdeljena na postavke: 

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP OO1 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 
- zaloge pod AOP 023 

 
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001  

 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2017 znašajo skupaj 13.726.168 € 
in so : 
 

a) neopredmetena sredstva 
b) nepremičnine 
c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
d) popravki vrednosti navedenih postavk 
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e) dolgoročne finančne naložbe 
f) dolgoročno dana posojila in depoziti 
g) dolgoročne terjatve iz poslovanja 
h) terjatve za sredstva dana v upravljanje 

 
Skupine kontov 00 in 01 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve in popravki vrednosti neopredmetenih sredstev AOP 002 in 003 
 
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v 
pridobljene pravice do industrijske lastnine, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena 
osnovna sredstva (vlaganja v tuja osnovna sredstva) ter druga neopredmetena sredstva, 
terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva 
v gradnji oziroma izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki 
enotnega kontnega načrta, ob knjiženju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za 
izkazani znesek povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9. Občina 
Dobrna v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje (kumulativne) naložbe v neopredmetena 
sredstva in dolgoročne aktivne  časovne razmejitve v vrednosti 505.962 €. 
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev. 
Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu, 
odprtem v okviru skupine 00 in ne preko popravka vrednosti. Drugi uporabniki enotnega 
kontnega načrta, ob knjiženju popravka vrednosti na kontih te skupine, za izkazani znesek 
zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9. Občina Dobrna v Bilanci 
stanja na dan 31.12.2017 izkazuje popravek vrednosti v skupni višini 267.592 €. 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2017 

    
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti  Nabavna vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Programska oprema 58.120 55.117 60.636 54.453 

2. Pokopališče-inv.v teku 3.116 0 3.116  

3. Oblikovanje grba občine 2.592 2.592 2.592 2.592 

4. Zn Dobrna 30.834 4.258 30.834 6.387 

5. Info karta 12.604 12.604 12.604 12.604 

6. Prostorski plan 169.672 158.815 169.672 169.672 

7. LN-Športni kompleks 34.569 0 34.569  

8. LN-Zdraviliški kompleks 45.320 0 45.320  

9. LN-Novi grad 34.843 10.857 34.843  

10. Energetska zasnova občine 18.708 18.708 18.708 18.708 

11. Energ.zasnova-Guteneg 15.197 0 15.197  

12. LN-Zavrh 7.602 0 7.602  

13. LN-Guteneg 22.642 0 22.642  

14. LN-Zora 29.569 0 29.569  

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

16. Kataster vo-ka poslovni najem 3.542 2.207 3.601 2.646 

17. Premoženjske pravice Simbio 520 275 696 430 

18. Stavbna pravica 2.079 74 2079 100 

19. Dolb 2.440 0 2.440  

20. Širokopasovno omrežje 8.540 0 8.540  

21. Razvoj objezerskih območij 527 0 527  

  SKUPAJ 503.211 265.507 505.962 267.592 
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Skupine kontov 02 in 03 Nepremičnine in popravek vrednosti nepremičnin AOP 004 in 
AOP 005 
 
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost stavbnih, gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter 
terjatev za predujme za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine v gradnji ali 
izdelavi ter nepremičnine trajno zunaj uporabe. Pri zemljiščih se posebej izkazujeta nabavna 
vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve. Drugi uporabniki kontnega načrta ob knjiženju 
na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo 
ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9. Občina Dobrna v Bilanci stanja na 
dan 31.12.2017 izkazuje nabavno vrednost nepremičnin v skupni višini 10.405.082 €. 
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb. Ločeno se izkazuje popravek 
vrednosti zgradb trajno izven uporabe. Zmanjševanje vrednosti zemljišč se izkazuje na 
temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 02 in ne preko popravka vrednosti. Drugi 
uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe 
vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v 
okviru razreda 9. Občina Dobrna v Bilanci  stanja na dan 31.12.2017 izkazuje popravek 
vrednosti nepremičnin v skupni višini 2.289.622 €. 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2017 

    
Nabavna 
vrednost Popravek vrednosti  

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Zemljišče 73.847 0 113.561 0 

2. Avtobusne čakalnice 6.188 5.286 6.188 5.471 

3. Ceste in ulice 929.426 377.265 1.904.520 406.253 

4. Vodovodni rezervoarji 39.855 39.855 39.855 39.855 

5. Plinski rezervoarji 719 719 719 719 

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

7. Kanalizacija v teku 232.041 0 243.319 0 

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

9. Mrliška vežica Dobrna 23.723 13.121 23.723 13.809 

10. Stavba občine 92.814 25.844 92.814 29.245 

11. Igrišča pri šoli 20.529 17.426 20.529 17.768 

12. Poslovni prostor 190.537 115.263 288.037 118.221 

13. Stanovanja 891.373 326.404 879.036 339.609 

14. Objekt knjižnica 335.009 60.301 335.009 70.353 

15. Kanalizacija  346.840 10.141 346.840 17.093 

16. Vrtina HG 3 - v teku 14.172  14.172  

17. Mrliška vežica PK 18.334  18.334 3.805 

18. Zbirni center Dobrna 1.906  1.906  

19. Javna razsvetljava 67.568  96.942 24.637 

20. Vrtec-inv. v teku 25.783  25.783  

21. Javna razsvetljava 3.998 17.019 0 0 

22. Tic in trg Dobrna-v teku 100.347  101.372  

23. Simbio - inv. V teku 12.035  9.382  

24. SIMBIO-gradbeni del 153.197 97.622 154.195 100.020 

25. Ceste-inv.v teku 1.092.245  142.361  

26. Nepremičnine v gradnji vo-ka 0    

27. Nepremičnine v gradnji-VoKa 0    

28. Nepremičnine v gradnji-VoKa 220.363  296.795  

29. Vodovodi-poslovni najem 2.654.383 781.365 2.856.799 845.602 
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30. Vodovodi-poslovni najem EU 726.787 163.622 726.787 185.483 

31. Protipoplavna zaščita 19.426  19.426  

32. 
Kanalizacija poslovni najem 
EU 1.291.735 35.768 1.291.735 61.670 

33. 
Ureditev kolesarske poti-inv.v 
teku 10.632  10.632  

34. 
Energetska sanacija objekta 
Dobrna 19 3.172  3.172  

35. 
Rekonstrukcija infrastr.javne 
razsvetljave 5.795  5.795  

36. 
Prometna ureditev regionalne 
ceste na območju občine 6.450  12.576  

37. Sanacija obzidja 307.980 770 307.980 10.009 

38. Lesene hiške v centru 0 0 13.048  

  SKUPAJ 9.920.949 2.087.791 10.405.082 2.289.622 

 
Skupina kontov 04 in 05 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter popravki 
vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev AOP 006 in AOP 007 
 
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti 
daljšo od enega leta, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za 
dane predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih 
sredstev v gradnji ali izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno 
zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve. 
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek 
sprememb nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov 
sredstev v okviru razreda 9. 
Občina Dobrna v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 skupaj izkazuje nabavne vrednosti opreme 
in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 1.408.746 €. 
Na kotih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo 
koristnosti daljšo od enega leta, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter 
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Drugi uporabniki 
enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za znesek spremembe 
vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v 
okviru razreda 9. Občina Dobrna v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje popravek 
vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 1.009.012 €. 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2017 

    
Nabavna 
vrednost Popravek vrednosti  

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Pisarniški stroji 3.837 3.837 3.837 3.837 

2. Inventar in pohištvo 105.648 86.974 105.524 94.847 

3. Oprema 66.296 52.349 66.738 59.833 

4. Oprema za mrliško vežico 7.841 7.787 7.841 7.818 

5. Druga oprema 108.700 90.594 107.137 77.070 

6. Računalniška oprema 52.039 51.697 53.778 45.743 

      

7. SIMBIO oprema 43.528 25.655 47.376 28.467 

8. Oprema Vo Ka 881.196 519.422 894.839 596.466 

9. Oprema Vo Ka EU 127.941 82.763 121.676 94.931 

  SKUPAJ 1.397.026 921.078 1.408.746 1.009.012 
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Skupina kontov 06 Dolgoročne finančne naložbe AOP 008 
 
Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, 
naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko 
premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z 
določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. 
Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini. 
Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 
120/2007, 112/2009, 58/2010, 100/2015 in 75/2017), osebe javnega prava popravkov 
vrednosti naložb ne opravljajo. 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk 
Vrednost na dan 

31.12.2017 

      

1. Delež Veterinarski center 1.277 

2. Delež Sklada obrti in podjetništva 10.779 

3. Delež Vo-Ka Celje 27.370 

4. Delež Simbio 110.093 

5. Delež RRA Celje 3.813 

6. Delež RŠC Celje 0 

7. Delež RASR 500 

  SKUPAJ 153.832 

 
Skupina kontov 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti AOP 009 
 
Na tej skupini kontov Občina Dobrna na dan 31.12.2017 ne izkazuje stanja. 
 
Skupina kontov 08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja AOP 010 
 
Dolgoročnih terjatev iz poslovanja v Občini Dobrna v letu 2017 ni bilo. 
 
Skupina kontov 09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje AOP 011 
 
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega 
načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom enotnega 
kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine , se 
izkazujejo ločeno. Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjižijo 
na ustrezen konto skupine 09 in se izkazujejo kot terjatev v vrednosti enaki čisti vrednosti 
sredstev, danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma 
zmanjšuje splošni sklad. Terjatve za sredstva dana v upravljanje se povečujejo za plačila 
investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnh sredstev, 
nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za 
investicijsko vzdrževanje in obnove s katerimi prejemnik teh sredstev poveča obveznost za 
sredstva, prejeta v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje se usklajujejo z 
obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah upravljavca, ki se 
nanaša na neopremetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne 
naložbe. V premoženjski bilanci so na tem kontu izkazane terjatve za sredstva, dana v 
upravljanje javnih zavodom, agencijam in skladu in se pobotajo z obveznostmi za sredstva, 
prejeta v upravljanje, ki jih v svojih bilancah  izkazujejo. Ker se pri sestavitvi premoženjske 
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bilance občine seštevajo premoženjske bilance proračuna in proračunskih uporabnikov, se na 
ta način realno prikaže vrsta sredstev, s katerimi občina razpolaga, ne glede na to, kdo z njimi 
upravlja. Občina Dobrna v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje terjatve za sredstva, 
dana v upravljanje javnim zavodom (OŠ Dobrna, ZTŠK Dobrna in RŠC) v višini 4.818.771€. 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Vrednost na dan 31.12.2017 

      

1. 
Osnovna šola Dobrna v 
upravljanju 2.379.033 

2. 
OŠ Dobrna-prosta amort. 
sredstva in rezultat leta 2017 30.675 

3. Vrtec v upravljanju 1.653.624 

4. ZTŠK v upravljanju 527.165 

5. 
ZTŠK –prosta amortizacijska 
sredstva in rezultat leta 2017 4.042 

6. 
Paviljon na južnem delu trga – v 
upravljanju 224.231 

7. RŠC v upravljanju 1 

   

   

  SKUPAJ 4.818.771 

 
 

B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 
 
 
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo: 

- denarna sredstva v blagajni 
- dobroimetja pri bankah 
- kratkoročne terjatve do kupcev 
- dani predujmi in varščine 
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 
- kratkoročne finančne naložbe 
- kratkoročne terjatve iz financiranja 
- druge kratkoročne terjatve 
- neplačane odhodke 
- aktivne časovne razmejitve 

Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 znašajo 
skupaj 1.067.487 €. 
 
Skupina kontov 10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice AOP 
013 
 
Postavka vsebuje denarna sredstva, ki so bila na dan 31.12. v blagajni. Ker smo v letu 2015 
končali s gotovinskim poslovanjem je stanje na dan 31.12.2017 v blagajni 0. Občina Dobrna 
konec leta 2017 ni imela nobenih vrednotnic. 
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Skupina kontov 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014 
 
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih, v bankah in 
drugih finančnih organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena 
denarna sredstva in akreditivi, depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi ter druga 
denarna sredstva za posebne namene. Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tudi 
valuti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek prejemkov priznajo prihodke 
oziroma odobrijo drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za znesek izdatkov pa se izkažejo 
odhodki oziroma se obremeni drug konto, ki ustreza vrsti izdatka. 
Na dan 31.12.2017 je na tej postavki stanje 483 €. Predstavlja sredstva, ki jih je občina v letu 
2017 poravnala na podlagi izstavljenih računov dobaviteljem, so pa bili prefakturirani 
Javnemu zavodu za turizem, šport in kulturo Dobrna  in bodo kompenzirani v letu 2018 . 
 
Skupina kontov 12 Kratkoročne terjatve do kupcev AOP 015 
 
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih in 
kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. 
Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in tujini. Drugi uporabniki enotnega 
kontnega načrta za znesek terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, 
odobrijo ustrezni konto skupine 28.  
Kratkoročne terjatve do kupcev Občine Dobrna izhajajo iz neporavnanih obveznostih za 
izdane račune in zahtevke, ki izhajajo iz najemnih razmerij, vodarin, grobnin ter manjših 
terjatev do posameznikov. Med večje terjatve štejemo neplačano turistično takso, ki na dan 
31.12.2017 znaša 43.907 € in predstavlja neporavnano terjatev za obdobje petih mesecev ter 
terjatev do javnega podjetja v višini 21.532 €, kjer se bo terjatev poravnala s kompenzacijo v 
letu 2018 ko bodo izvedene investicije v komunalno infrastrukturo. Vzpostavljena je tudi 
terjatev do bivšega upravljavca stanovanj v višini 21.456 € (prijavljeno v stečajni postopek, ki 
poteka pri Okrožnem sodišču v Celju, pod opravilno številko St3812/2017 zoper dolžnika 
Atrij Celje v stečaju) in predstavlja neporavnane terjatve za obdobje sedmih mesecev. Prav 
tako je na 31.12. vzpostavljena terjatev do izvajalca gradnje vrtca za prefakturirane stroške 
povezane z objektom Vrtec, terjatev je bila poravnana v januarju 2018. 
Manjše terjatve, ki izhajajo iz naslova vodarin in tekočih najemnin za stanovanja ter terjatve 
do posameznikov (plačilo pogrebnih stroškov) bodo poravnane v prvih mesecih leta 2018 saj 
je večino neplačanih računov bilo izdanih v decembru 2017, v plačilo pa zapadejo v januarju 
2018. 
 
Skupina kontov 13 Dani predujmi in varščine AOP 016 
 
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane 
varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih 
predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 
29, hkrati pa ta znesek danega predujma obremenijo ustrezni kotno odhodkov. Občina Dobrna 
na dan 31.12.2017 na tem kontu ni imela stanja.  
 
Skupina kontov 14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
AOP 017 
 
Na kotnih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na 
podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih 
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te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev danih predujmov in 
varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te 
nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta. Na dan 31.12.2017 je stanje odprtih 
terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašalo 31.221 €. 
Terjatev se sestoji iz: 

- terjatev do proračuna za sredstva v višini 25.889,74 € (stanje na TRR na dan 
31.12.2017) , 

- terjatev do Zavoda za zaposlovanje za refundacijo plače za mesec december 2017 v 
znesku 1.711,52 €  

- terjatev do ZTŠK v znesku 1.652,56 € 
- terjatve za dobropis do Centra za varstvo in delo Golovec v višini 1.926,60 € in 
- terjatev do ZZZS v znesku 40,94 €. 

 
 
Skupina kontov 15 Kratkoročne finančne naložbe AOP 018 
 
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročno dana posojila, naložbe 
v vrednostne papirje, depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe. Na kontih skupine 15 
Občina Dobrna na dan 31.12.2017 izkazuje sredstva v višini 381.000 EUR, ki so vezana pri 
dveh poslovnih bankah. 
 
Skupina kontov 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja AOP 019 
 
Kratkoročne terjatve iz financiranja se nanašajo na obresti, ki jih občina prejme za depozit. 
Občina Dobrna na dan 31.12.2017 na tem AOP ne izkazuje stanja. 
 
 
Skupina kontov 17 Druge kratkoročne terjatve AOP 020 
 
Na kontih skupine 17 se izkazujejo druge kratkoročne terjatve  do državnih in drugih 
institucij, ki izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, 
zavarovanjih, nadomestilih ter ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja. Drugi uporabniki 
enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi 
prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto. 
Na kontih skupine 17 je občina na dan 31.12.2017 izkazovala stanje terjatev v višini 53.012 €.  
V tej skupini so evidentirane naslednje terjatve: 

- terjatve do zavezancev za davčne prihodke v višini 21.282 €, 
- terjatve za nedavčne prihodke iz naslova glob (MIR) v višini 1.470 € 
- terjatve za vstopni 9,5 in 22% DDV v višini 2.196 € 
- terjatve za sredstva oskrbnin v višini 27.926 € 
- terjatve za refundacijo boleznine nad 30 dni  do ZZZS v višini 137 € 

 
Skupina kontov 18 Neplačani odhodki AOP 021 
 
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitivjo 
dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo 
kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo 
tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki, ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4. 
Postavka izkazuje obveznosti za neporavnane a prejete račune, situacije, zahtevke in odredbe, 
ki se nanašajo na obračunsko obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja. Neplačani odhodki 
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v vrednosti 511.134 € predstavljajo obveznosti do dobaviteljev za opravljena dela v letu 2017, 
odhodki pa bodo v letu 2018. 
 
Skupina kontov 19 Aktivne časovne razmejitve AOP 022 
 
Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in druge aktivne časovne razmejitve. Drugi 
uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna 
vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev 
v okviru skupine 29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša. 
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi predhodno 
nezaračunane prihodke za prejete predujme. Občina Dobrna na dan 31.12.2017 na teh kontih 
ne izkazuje stanja. 
 

C. Zaloge 
 

Občina Dobrna po stanju 31.12.2017 ne izkazuje zalog. 
 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na dve postavki: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 
- lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044. 

 
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so: 
a) kratkoročne obveznosti za predujme in varščine 
b) kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
c) kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
d) druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
e) kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
f) kratkoročne obveznosti do financerjev 
g) kratkoročne obveznosti iz financiranja 
h) neplačani prihodki 
i) pasivne časovne razmejitve 

 
Skupina kontov 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine AOP 035 
 
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in 
drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi predplačila terjatev. Občina Dobrna na dan 
31.12.2017 na tem kontu ni imela stanja. 
 
Skupina kontov 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih AOP 036 
 
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge 
prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka 
obračuna davčni odtegljaj , se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.  
Občina Dobrna izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 21.085 € in 
predstavljajo obveznosti za neto plače, davke iz plač, prispevke iz plač ter nadomestila 
delavcem za osebni dohodek za mesec december 2017, ki je bil izplačan v januarju 2018. 
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Skupina kontov 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev AOP 037 
 
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v 
državi in tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v 
tujini. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo 
ustrezni konto skupine 18. 
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 in investicije 30 dan od uradnega prejema računa. Ko se poravna obveznost, ki se 
nanaša na neplačani odhodek, se za ta znesek obveznosti zmanjša oziroma se neplačani 
odhodki zmanjšajo, povečajo pa se ustrezni konti razreda 4. 
Občina Dobrna v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje 163.121 € kratkoročnih 
obveznosti do dobaviteljev. 
 
Skupina kontov 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja AOP 038 
 
Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti iz poslovanja med katere se 
uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih  in drugih institucij, kratkoročne 
obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov, obveznosti za DDV ter 
druge kratkoročne obveznosti. Kot druge kratkoročne obveznosti se obravnavajo obveznosti 
za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, obveznosti na podlagi 
odtegljajev od plač, obračunane obveznosti iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov in 
podobno. Občina Dobrna  je na dan 31.12.2017 izkazovala za 31.410 € drugih kratkoročnih 
obveznosti iz poslovanja. 
V znesku drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so zajeti : 
- neplačani davki od pogodbenega dela ( plačani v januarju 2018) 
- obveznost za plačilo DDV- plačano v januarju 2018 
- neizplačana sredstva upravičencu iz naslova vračila sredstev za telekomunikacije 
- okoljska dajatev načrpane vode 
- obveznost do zavezancev za davčne dajatve 
 
Skupina kontov 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
AOP 039 
 
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede 
na  podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. Na kontih te 
skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, 
obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta 
posojila in obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki 
enotnega kontnega načrta. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske 
obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznosti. Drugi uporabniki  
enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine tudi zneske obveznosti, ki se 
nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v 
posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek 
neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru skupine 18. 
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Občina je na kontih skupine 24 na dan 31.12.2017 izkazovala obveznosti v višini 93.307 €. V 
največji meri predstavljajo obveznosti do vrtcev iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev 
za naše občane ter obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe. 
 
Skupina kontov 25 Kratkoročne obveznosti do financerjev AOP 040 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev izkazujejo obveznost za odplačilo dela dolgoročnega 
kredita, ki zapade v letu 2018. Za ta del – 183.148 €, smo v bilanci stanja zmanjšali konto 
dolgoročnih finančnih obveznosti in v istem znesku povečali kratkoročne obveznosti do 
financerjev. V bruto bilanci  oziroma v poslovnih knjigah ti zneski ostajajo izkazani med 
dolgoročnimi obveznostmi, medtem ko se zgolj za namen poročanja v obrazcu bilance stanja 
ti zneski izkažejo kot kratkoročni dogodki. K navedenemu napotuje 69. člen Pravilnika 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, 100/15, 84/16 in 
75/17), ki pravi da se na kontih skupine 96 izkazujejo prejeti zneski finančnih kreditov ter, da 
se med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki 
zapade v plačilo v tekočem letu. 
 
Skupina kontov 28 Neplačani prihodki AOP 042 
 
Na kotnih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski, povezani s prodajo dolgoročnih 
in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bile plačane in se izkazujejo kot 
kratkoročna terjatev. Ob poravnanvi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo 
tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezni konto razreda 7. 
Neplačani prihodki so izkazani v skupni višini 168.429 €. 
 
Skupina kontov 29 Pasivne časovne razmejitve AOP 043 
 
Na kotnih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki 
ter druge pasivne časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej 
skupini izkazujejo znesek plačil za kratkoročna sredstva , ki so bila že priznana kot odhodek, 
vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe 
kratkoročnih sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev. Drugi 
uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke 
zaradi podaljšanja proračunskega leta in predhodno obračunane odhodke za dane predujme. 
Občina Dobrna na dan 31.12.2017 na tem kontu nima stanja. 
 

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so : 
 

- splošni sklad 
- rezervni sklad 
- dolgoročno pasivne časovne razmejitve 

 
Skupina kontov 90 Splošni sklad AOP 045 
 
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga: 

� Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena  osnovna sredstva katerih znesek je 
enak odpisani vrednosti teh sredstev. Povečuje se ob nabavah osnovnih sredstev in 
zmanjšuje ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvah teh sredstev.  
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� Prejeti dolgoročni kredit, ki smo ga prejeli od Slovenskega Regionalnega sklada 
Ribnica 

� Splošni sklad za finančne naložbe ( RRA, Vo-Ka, Simbio, RASR) povečuje in 
zmanjšuje spremembe pri dolgoročnih finančnih naložbah, dolgoročno danih posojilih 
ter kratkoročnih finančnih naložbah. 

� Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje (ZTŠK,OŠ Dobrna) se  povečuje in 
zmanjšuje s spremembo terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom. 

�  Splošni sklad za drugo izkazuje ugotovitev rezultata na dan 31.12. prenesena v dobro 
ali breme splošnega sklada za druge namene. V tekočem letu je bil ta prenos v znesku 
18.110 € in se je dodal k sredstvom na skladu iz prejšnjih let, tako da sedaj sredstva na 
tej postavki znašajo 419.466 €. 

 
Skupina kontov 91 Rezervni sklad AOP 046 
 
Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za 
kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. 
Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se 
evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za 
kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov. Občina Dobrna po 
stanju 31.12.2017 na rezervnem skladu ne izkazuje stanja. 
 
Skupina kontov 92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve AOP 047 
 
Dolgoročno razmejeni prihodki se nanašajo na rezervirana sredstva okoljske dajatve javnega 
podjetja  Simbio in rezervirana sredstva iz najemnin javnega podjetja Vodovod Kanalizacija, 
ki imajo proti konto v razredu 1. 
 
Skupina kontov 96 Dolgoročne finančne obveznosti AOP 054 
 
Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih 
pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši 
od leta dni. 
Na kontih skupine 96 Občina Dobrna izkazuje stanje še neodplačanih posojil, ki jih je najela 
za potrebe financiranja komunalne in družbene infrastrukture, katerih roki zapadlosti v plačilo 
so daljši od enega leta. Občina Dobrna je na dan 31.12.2017 izkazovala dolgoročne finančne 
obveznosti v višini 983.861 €. V znesku je zajet dolgoročno prejeti kredit od Slovenskega 
regionalnega razvojnega sklada  Ribnica, ki poteka preko Banke Koper in Faktor banke (od 
decembra 2015 kredit, ki smo ga odplačevali Faktor banki odplačujemo Slovenskemu 
regionalnem razvojnem skladu). Prejeli smo ga za sedem investicij in sicer: 
- novogradnja knjižnice, 
- novogradnja kulturnega doma, 
- adaptacija in novogradnja Osnovne šole Dobrna 
- razširitev in obnova čistilne naprave Dobrna  
- rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna-Guteneg 
- investicija Vrtec Dobrna in  
- nakup večstanovanjskega objekta Dobrna 15 
V letu 2017 smo odplačali zgoraj navedeno najeto posojilo v višini 173.654 €. 
Na podlagi 1. odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 je zapisano, da se ne glede na drugi odstavek  21. člena ZFO-1 v letu 2016 in 
2017 sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 
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posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so 
uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov, zagotavljajo v višini 5% 
skupne primerne porabe občin, pri čemer se 2 % sredstev zagotavljata v obliki transfera iz 
državnega proračuna, 3% sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v 
proračunu države. Na podlagi tega, se je Občina Dobrna v letu 2016 dodatno zadolžila v višini 
53.604 € z 0% obrestno mero, moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilo kredita 
devet let. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1617 se ta zadolžitev ne všteva v 
največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10. a člena ZFO-1. V letu 
2017 dolg do države ostaja v višini 53.604, prva dva obroka bosta odplačana v letu 2018. 
 
Skupine kontov 990 in 999 Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence AOP 033 in 
AOP 066 
 
Na kontih 990-Aktivni konti izven bilančne evidence in 999-Pasivni konti izven bilančne 
evidence je občina na dan 31.12.2017 izkazovala stanje v višini 1.833.854 €, kar predstavlja 
evidentirano stanje potencialnih terjatev iz naslova plačanih oskrbnin za 20 občanov, ki so 
nastanjeni v različnih domovih za ostarele in v Centru za varstvo in delo Golovec ter 
evidentirano evidenco danih investicijskih transferov gasilskemu društvu za nakup opreme 
oziroma vozil. 
 
POJASNILA K OBRAZCU 1/A STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Priloga k Bilanci stanja je tudi Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki prikazuje pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev, oziroma prikazuje začetno stanje sredstev, začetni popravek vrednosti, 
povečanje sredstev, popravek vrednosti med letom zaradi pridobitve novih sredstev, 
zmanjšanje sredstev in popravkov vrednosti med letom zaradi pridobitve  novih sredstev, 
zmanjšanje sredstev in popravkov vrednosti zaradi odtujitve sredstev, amortizacijo, ki 
predstavlja celotni obračun za posamezno vrsto sredstva in konec leta povečuje popravek 
vrednosti sredstev, neodpisano vrednost na dan 31.12 in prevrednotenje zaradi okrepitve 
oziroma oslabitve sredstev. 
 
Obrazec 1A vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 01.01. do 31.12. po posameznih 
kategorijah neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvev. 
 
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava redno odpisujejo oziroma 
obračunavajo amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev v skladu s Pravilnikom o načinih in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 
112/09, 58/10, 108/13, 100/15). 
 
Ločimo redni in izredni odpis. Redni odpis je oblikovanje popravkov vrednosti osnovnih 
sredstev v poslovnih knjigah za znesek amortizacije, obračunan po letnem obračunu. Izredni 
odpis pa se opravi v primeru odtujitve, trajne izločitve iz uporabe in prevrednotenja zaradi 
oslabitve osnovnih sredstev. 
Amortizacija se ne pojavlja pri: 

- zemljiščih in drugih naravnih bogastvih, 
- opredmetenih osnovnih sredstvih do njihovega prenosa v uporabo, 
- opredmetenih osnovnih sredstev kulturnega, zgodovinskega in umetniškega pomena, 
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- lokalnih  zemljatih ali makadamskih cestah ter zgradbah, ki so njihov sestavni del, 
- zgradbah, (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremi, ki so na podlagi posebnih 

predpisov rezerva za obrambo oziroma opravljanje funkcij javne in državne javnosti. 
- opredmetenih  osnovnih sredstvih trajno zunaj uporabe, 
- spodnjem ustroju železniških prog, cest, letališč in drugih javnih površin, 
- drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, katerih uporaba ni časovno omejena. 

Osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično, z uporabo metode enakomernega 
časovnega amortiziranja. Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega 
odpisa po Navodilu o načinu in stopnjah  odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. 
Drobni inventar ( konti 041) se odpiše enkratno v celoti ob nabavi. 
 
Ko je znesek nabavne vrednosti osnovnih sredstev enak odpisani vrednosti osnovnih sredstev, 
se amortizacija ne obračunava več, čeprav so sredstva še naprej v uporabi. 
 
 
POJASNILA K OBRAZCU 1B STANJE IN GIBANJE FINANČNIH NALOŽB IN 
POSOJIL 
 
Priloga k Bilanci stanja je tudi obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in 
posojil (obrazec 1B), ki prikazuje pregled stanja in gibanj dolgoročnih finančnih naložb in 
posojil, med katera štejemo tudi dolgoročne depozite. 
 
Ločeno prikazuje podatke za dolgoročne finančne naložbe (konti skupine 06) in podatke za 
dolgoročno dana posojila in depozite (konti skupine 07). 
 
Pojasnila v okviru skupine I. Dolgoročne finančne naložbe 
Občina Dobrna ne izkazuje nobenih dolgoročnih finančnih naložb. 
 
Pojasnilo v okviru skupine II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
Občina Dobrna ne izkazuje nobenih dolgoročno danih posojil in depozitov. 
 
 
POJASNILA K OBRAZCU IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 
UPORABNIKOV 
 
Prihodki in odhodki se v skladu z 15. členom Zakona o računovodstvu priznavajo z 
računovodskih načelom denarnega toka ( plačane realizacije). Prihodek  ali odhodek se 
prizna, če je poslovni dogodek nastal, denar oziroma njegov ustreznik pa je prejet oziroma 
izplačan.  
 
 
PRIHODKI 
Na podlagi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke ( skupina 70), 
nedavčne prihodke ( skupina 71), kapitalske prihodke ( skupina 72), prejete donacije (skupina 
73), transferne prihodke ( skupina 74) in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skupna višina 
realiziranih prihodkov v letu 2017 je bila 2.247.646 €. 
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Tabelarični prikaz deleža posamezne vrste prihodkov glede na celotne realizirane prihodke v letu 2017 

Konto Opis 

2. Rebalans 
proračuna 

(1) 

Veljavni 
proračun 
2017 (2) 

Realizacija 
proračuna 
2017 (3) 

Index 3:1 
(4) 

Index 
3:2 (5) 

  
I. SKUPAJ 
PRIHODKI(70+71+72+73+74+78) 2.156.077 2.156.077 2.247.646 104 104 

  TEKOČI PRIHODKI ( 70+71) 1.979.763 1.979.763 2.007.938 101 101 

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.547.137 1.547.137 1.551.367 100 100 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.354.514 1.354.514 1.348.935 100 100 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 70.002 70.002 76.022 109 109 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 122.621 122.621 126.410 103 103 

706 DRUGI DAVKI 0 0 0 0 0 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 432.626 432.626 456.572 106 106 

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 374.200 374.200 395.239 106 106 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.170 1.170 1.264 108 108 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 2.830 2.830 2.835 100 100 

713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 12.781 12.781 13.042 102 102 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 41.645 41.645 44.191 106 106 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 51.000 51.000 112.421 220 220 

720 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 25.500 25.500 25.500 100 100 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB 0 0 0 0 0 

722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 25.500 25.500 86.921 341 341 

73 PREJETE DONACIJE ( 730+731) 0 0 0 0 0 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 0 0 0 

731 PREJETE DONACIJE  IZ TUJINE 0 0 0 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 125.314 125.314 127.287 102 102 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 125.314 125.314 127.287 102 102 

741 

PREJETA SREDSTVAIZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 0 

78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
(786+787) 0 0 0 0 0 

786 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 0 0 0 0 

787 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 0 0 
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70 Davčni prihodki, AOP 103, zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih 
dajatev, ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki 
so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.551.366 €. 
Davčni prihodki se delijo na:  
 
700 davki na dohodek in dobiček 
Med davke na dohodek in dobiček gre za realizacijo prihodkov iz naslova dohodnine za 
financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance izračuna primerno porabo 
posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, 
deleža prebivalstva, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, 
števila prebivalcev občine in povprečnine. Primerna poraba za leto 2017 je bila določena v 
višini 533,50 €. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko v enakih 
deležih. 
V letu 2017 smo prejeli dohodnino v višini 1.348.935 €. 
 
703 Davki na premoženje 
Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča v višini 57.826 €, davek od prometa nepremičnin v višini 13.190 
€ ter davek na dediščine in darila v višini 1.492 €. 
 
704 Domači davki na blago in storitve 
Med davke na posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo v višini 254 €. 
Med davčnimi prihodki so drugi davki na blago in storitve. Med te davke je uvrščena okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 19.531 €, turistična 
taksa v višini 103.764 € ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.858 €. Glede na 
sprejeti drugi rebalans proračuna predstvaljajo prihodki realizacijo v višini 103 %. 

 
71 Nedavčni prihodki so izkazani na AOP 140. Med nedavčne prihodke se štejejo: 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od najemnin za poslovne prostore  in stanovanja v 
skupni višini 25.114 €, prihodki od najemnin (amortizacija) za javno infrastrukturo ( Voka, 
Simbio) v višini 364.966 €, prihodki od zakupnin v višini 1.202 €, prihodki iz naslova 
podeljenih koncesij v  višini1.037 € in drugi prihodki od premoženja v višini 2.891 €. 
 
711 Takse in pristojbine  
Gre za prihodke od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri 
izdajanju raznih odločb in dovoljenj. Realizacija predstavlja 108,1 % glede na zadnji sprejeti 
rebalans. 
 
712 Globe in druge denarne kazni 
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za 
degradacijo in uzurpacijo prostora ter globe za prekrške ( medobčinsko redarstvo). Realizacija 
prihodkov je bila v višini 2.834 €. 
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Znotraj prihodkov od prodaje blaga in storitev so realizirani prihodki iz naslova pobiranja 
vodarin, grobnin in prihodki od pogrebne storitve v skupni višini 12.960 € ter drugi prihodki 
od prodaje v višini 81 €. 
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
Gre za prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka v višini 30.644 € ( v letu 2017 je 
bilo vplačanih 8 komunalnih prispevkov), prispevki in doplačila občanov za izvajanje 
določenih programov tekočega značaja v višini 268 € ( povračila za tujo nego in pomoč na 
podlagi odločbe za sofinanciranja družinskega pomočnika invalidni osebi) ter drugi nedavčni 
prihodki v višini 13.278 €(vzdrževanja parka, oglasi v Dobrčanu, vračilo kadrovske 
štipendije, ter drugo). 

 
72 Kapitalski prihodki izkazani na AOP 153 vsebujejo pa sredstva prejeta od prodaje 
stanovanj in prodaje stavbnih zemljišč v višini 112.421 €.  V letu 2017 je bilo prodano 
občinsko stanovanje na naslovu Lokovina 8 za 25.500 €, prav tako pa tudi stavbno zemljišče v 
vrednosti 86.921 €. 
 
74 Transferni prihodki so izkazani na AOP 176. V to skupino spadajo vsa sredstva, prejeta 
iz drugih javnofinančnih institucij,  to je lahko iz državnega proračuna, proračuna lokalnih 
skupnosti, skladov,... Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz 
naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov) niti to niso prihodki pridobljeni iz 
naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn 
javnega financiranja.Občina Dobrna izkazuje sredstva na naslednjih postavkah: 

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna 
izravnava v višini 27.561 €, 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  - po 21.čl. ZFO 36.826 €, ter 
požarno takso v višini 4.057 €, 

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – refundacija MIR v 
višini 4.468 €, refundacija SOU v višini 19.381 €, refundacija za gozdne ceste v višini 
1.106 €, letna dajatev za gozdove v višini 153 €, refundacija javnih del v višini 30.904 
€ in povrnitev materialnih stroškov iz Občine Vojnik v višini 2.831 €. 
 
 

ODHODKI 
 
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni na tekoče odhodke, tekoče transfere  ter 
na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Skupna višina realiziranih 
odhodkov v letu 2017 je znašala 2.055.880 €. 
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Tabelarični prikaz deleža posamezne vrste odhodkov glede na celotne realizirane odhodke v letu 2017 

Konto Opis 
2.rebalans 

2017 (1) 

Veljavni 
proračun 
2017 (2) 

Realizacija 
proračuna 
2017 (3) 

Index 
3:1 (4) 

Index 
3:2 (5) 

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.213.772 2.213.772 2.055.881 93 93 

              

40 
TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 756.544 756.571 707.913 94 94 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 259.565 259.565 253.112 98 98 

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 42.817 42.817 41.006 96 96 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 433.350 433.377 393.153 91 91 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 300 300 130 43 43 

409 REZERVE 20.512 20.512 20.512 100 100 

41 TEKOČI TRANSFERI ( 410+411+412+413) 875.134 875.134 835.827 96 96 

410 SUBVENCIJE 14.000 14.000 12.186 87 87 

411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 535.830 535.830 528.319 99 99 

412 
TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 49.414 49.414 48.414 98 98 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 275.889 275.889 246.907 89 89 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 576.095 576.068 506.142 88 88 

420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 576.095 576.068 506.142 88 88 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ( 431+432) 6.000 6.000 6.000 100 0 

431 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZIČNIM OSEBAM 0 0 0 0 0 

432 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 6.000 6.000 6.000 100 0 

 
40 Tekoči odhodki na AOP 222 zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela ( to 
je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevke delodajalcev za socialno varnost) in vsa 
plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. 
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Konto zajema plače in druge izdatke zaposlenim, to so vsa tekoča plačila zaradi stroškov dela 
(sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za 
letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim). Realizirana so sredstva za plačo župana, zaposlene 
v občinski upravi, režijskemu obratu ter za udeležence programov javnih del v skupni višini 
253.111 €.  
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Konto zajema odhodke iz naslova prispevkov  delodajalcev za socialno varnost (pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, 
prispevek za starševsko varstvo) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence, funkcionarje in udeležence programov javnih del v skupni 
višini 41.005 €. 



Letno poročilo Občine Dobrna za leto 2017 
 
 

 24 

 
402 Izdatki za blago in storitve 
Izdatke za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter 
plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu v okviru vseh prorčaunskih 
uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in režijski obrat). Sem 
sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoča vzdrževanja in popravila, 
plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki 
jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. V navedeno skupino sodijo tudi 
programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, 
članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v 
višini 393.152 €. 
 
403 Plačila domačih obresti 
Konto zajema plačila obresti za domači dolg. Realizirana so sredstva za plačilo domačih 
obresti od najetih dolgoročnih kreditov, ki jih odplačujemo poslovni banki oziroma 
Slovenskemu regionalnem razvojnem skladu Ribnica v višini 130 €. 
 
409 Rezerve 
Sredstva izločena v rezerve vključujejo proračunsko rezervo in splošno proračunsko 
rezervacijo za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. 
Proračunska rezerva je bila porabljena v višini 20.512 €. 
 
41 Tekoči transferi na AOP 266 vsebujejo: 
 
410 Subvencije 
Subvencije, ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, 
finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem, katerih prihodki ne pokrivajo 
odhodkov in zato prejemajo iz proračuna države ali občine finančno pomoč za realizacijo 
svojih finančnih načrtov. Realizirane so bile v višini 12.186 €. To so izplačila državnih 
pomoči na podlagi javnega razpisa iz področja kmetijstva in malega gospodarstva. 
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo 
porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim 
dohodkom ali pa delno oziroma polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za 
posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in 
podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila 
upravičencev. 
Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo transferi, kjer 
večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev v 
višini 307.116 €, plačilo šolskih prevozov učencev v višini 22.219 €, regresiranje oskrbe v 
domovih za ostarele v višini 163.231€, finančna spodbuda za novorojenčke v višini 4.250 €, 
izplačila namenjena za družinskega pomočnika v višini 1.701€ ( financiranje od oktobra 2017 
dalje), subvencioniranje stanarin v višini 6.558 € ter drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom v višini 23.240 € (prevoz otrok s posebnimi potrebami, izvajanje pomoči na 
domu,........)   
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu 
sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, 
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kulturna, športna, humanitarna, invalidska..), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki 
izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim 
strankam. Sredstva so bila realizirana v višini 48.413 €. 
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
Drugi tekoči domači transferi so transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne zavode, 
javne sklade in javne gospodarske službe. Na področju drugih tekočih transferov je bila 
skupna realizacija v višini 246.907 € in sicer prenesena sredstva  drugim lokalnim skupnostim 
(sofinanciranje SOU in MIR) v višini 51.476 €, prispevek v ZZZS za zdravstveno 
zavarovanje, ki ga za svoje občane plačuje občina – 13.805 €, sredstva za plače v javne 
zavode in druge izvajalce javnih služb – 51.812 €, izdatki za blago in storitve javnih zavodov 
in drugih izvajalcev javnih služb v višini 127.539 € in tekoči transferi v javne agencije 
(RASR) v višini 2.273 €. 
 
42 Investicijski odhodki na AOP 295.  
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in 
napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup 
zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za 
izdelavo investicijskih načrtov, študijev o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 
Skupna realizacija investicijskih odhodkov je bila v letu 2017 506.141 €. V letu 2017 se je na 
investicijskem področju največ vložilo v obnovo vodovodov ( amortizacija), kupil se je nov 
kombi za prevoz šoloobveznih otrok, izvedle so se manjše rekonstrukcije cest, kupilo se je 
zemljišče blizu osnovne šole, nekaj sredstev je bilo vloženih v izdelavo projektne 
dokumentacije.  
 
43 Investicijski transferi na AOP 907 
Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih 
odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo 
opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko 
vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2017 je bil realiziran investicijski transfer v višini 6.000 
€ za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda na območju Občine Dobrna za potrebe 
priključitve objektov Strmec nad Dobrno 3 in 4 ter morebitnih novogradenj na obravnavanem 
območju. 
 
Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov  in znaša v letu 2017  191.765 € . 
 
POJASNILA K OBRAZCU IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila 
danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije. Občina 
Dobrna v tem delu v letu 2017 ne izkazuje transakcijv zvezi s prodajo kapitalskih deležev in 
tudi glede prejetih vračil od danih posojil. 
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Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in 
povečanje kapitalskih deležev. Občina Dobrna v letu 2017 ni dajala posojil, prav tako ni 
pridobivala kapitalskih deležev v gospodarskih družbah. 
 
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
 
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja 
prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma 
prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih 
finančnih institucijah. 
Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo: 

- prejeta vračila danih posojil, 
- prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine in 
- prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije. 

 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena sredstva, pridobljena iz naslova 
prodaje kapitalskih deležev občin v javnih in privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za 
posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali 
finančnih institucijah. 
V rebalansu proračuna ni bilo predvidenih prodaj kapitalskih deležev. 
 
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja 
odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma  
kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo 
za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev 
oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. 
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo: 

- dana posojila, 
- povečanje kapitalskih deležev in naložb, 
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in 
- povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega 

prava, ki imajo premoženje v svoji lasti. 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
Ta skupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj 
prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine 
(povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi 
prejemnika sredstev). Tukaj ni bilo predvidenih izdatkov, zato tudi ni realizacije. 
 
POJASNILA K OBRAZCU IZKAZ RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačilo dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga občine oziroma s financiranjem proračunskega deficita. 
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo: 

- domače zadolževanje 
- zadolževanje v tujini 

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo: 
- odplačilo domačega dolga 
- odplačilo dolga v tujini. 
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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. 
Iz računa financiranja je razvidno, da se Občina Dobrna v letu 2017 ni zadolžila. 
 
55 Odplačilo dolga 
 
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. 
 
550 Odplačilo domačega dolga 
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačilo glavnic najetih kreditov pri poslovnih 
bankah in skladih. V letu 2017 je občina odplačala sorazmerni del glavnic na podlagi 
kreditov, ki jih je prejela v obdobju 2009 – 2013. V letu 2017 je Občina Dobrna odplačala 
glavnice kreditov v višini 173.654 €.  
 
SPREMEMBA STANJA(povečanje/zmanjšanje) SREDSTEV NA RAČUNIH 
 
V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih, 
ki konec leta predstavljajo saldo v višini 18.110 €. 
 
NETO ZADOLŽEVANJE 
 
Neto zadolževanje v višini - 173.654 € predstavlja razliko med odplačilom dolga in 
zadolževanjem. 
 
NETO FINANCIRANJE 
 
Neto financiranje predstavlja saldo v višini -191.765 € oziroma razliko med neto 
zadolževanjem in spremembo stanja sredstev na računu . 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 
 
V letu 2017 je bil v proračunu Občine Dobrna ustarjen presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 191.765 €. 
 
POJASNILA K OBRAZCU IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH 
OBRATOV 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov v letu 2017 ne izkazujemo prihodkov od 
poslovanja. Na odhodkovni strani so izkazani stroški plač in nadomestil plač v višini 44.401 
€, prispevki za socialno varnost v višini 8.045 € ter drugi stroški dela v višini 26.685 €. 
Režijski obrat je ustanovljen znotraj občinske uprave, stroške vodimo na posebnih 
proračunskih postavkah. V letu 2017 so bili v režijskem obratu štirje zaposleni. Ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti. 
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DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 
 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne prerazporedi, ampak 
zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se porabljajo za nepredvidene namene, 
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V letu 2017 so bila sredstva splošne proračunske 
rezervacije porabljena v višini 10.000 €. 
 
RAZKRIVANJE PODATKOV 

 
Občina Dobrna vodi poslovne knjige in izdela letna poročila v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99,30/02-ZJF-c in 114/2006-ZUE), podzakonskimi 
predpisi, kodeksom računovodskih načel in slovenskimi računovodskimi standardi. Pravilnik 
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni listi RS, št. 115/02,21/03,134/03, 126/04, 120/07 
124/08,58/10,60/10,104/10,104/11 in 86/16) določa vsebino, členitev in obliko sestavnih 
delov letnega poročila. Skladno s 26. členom navedenega pravilnika mora Občina Dobrna v 
okviru pojasnil podati tudi pisne računovodkse informacije, v katerih je potrebno razkriti 
naslednje točke. 
 
Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba 
dolgoročnih rezervacij po namenih 
Občina Dobrna skladno s 67. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 
104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17, v nadaljevanju Pravilnik o EKN) na dan 
31.12.2017 ne izkazuje oblikovanih dolgoročnih rezervacij. 
 
Vzroki za izkazovanja presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu 
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov 
Občina Dobrna je z 2. rebalansom proračuna izkazovala presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 57.694 €, oziroma spremembo stanja na računu (poleg 57.694 € še odplačilo kredita v 
višini 173.654 €) negativni znesek v višini 231.354 €. Ta proračunski primanjkljaj bi pokrivali 
iz presežka preteklih let. Vendar smo v mesecu decembru 2017 prodali, v načrtu prodaje 
zemljišč za leto 2017 planirano zemljišče, katerega prodajo z 2. rebalansom proračuna nismo 
več planirali. Tako je prišlo do preobrata in smo konec leta 2017 imeli proračunski presežek v 
višini 191.765 €. 
 
Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje 
Občina Dobrna v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 ne izkazuje zalog gotovih izdelkov ter 
zalog nedokončane proizvodnje. 
 
Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogi 
za neplačila 
Občina Dobrna izkazuje na dan 31.12.2017 na kontih vseh kratkoročnih terjatev skupno 
150.262 €. Občina Dobrna je v letu 2017 redno pošiljala opomine za plačilo obveznosti in 
pripravljala predloge za izvršbo. Vzpostavljena je tudi terjatev do bivšega upravljavca 
stanovanj v višini 21.456 € (prijavljeno v stečajni postopek, ki poteka pri Okrožnem sodišču v 
Celju, pod opravilno številko St3812/2017 zoper dolžnika Atrij Celje v stečaju) in predstavlja 
neporavnane terjatve za obdobje sedmih mesecev. 
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Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter vzroki 
neplačil 
Pri plačilu obveznosti mora občina upoštevati plačilne roke, ki so določeni z Zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kateri določa, da je za plačilo vseh obveznsoti 
plačilni rok 30. dan. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za 
izplačilo. Vendar zakon določa, da se v določenih primerih, ki so predpisani z navedenim 
zakonom, plačilni roki lahko krajši. 
Občina Dobrna na dan 31.12.2017 izkazuje za 256.429 € neplačanih odhodkov, od tega je 
zapadlih odhodkov v višini 5.921 €. Razlog za neporavnavo je, da so obveznosti zapadle na 
30. in 31.12.2017 (sobota, nedelja), ker pa je bil to nedelaven dan, so bile obveznosti 
poravnave naslednji delovni dan v novem letu. 
 
Viri sredstev, ki so bili uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, 
neopredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in 
posojila) 
Viri sredstev, ki so bili uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva 
neopredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe, so bila prejeta sredstva za 
sofinanciranje projektov (iz državnega proračuna), okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda,  pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, turistična taksa, 
prihodki od prodaje stvarnega premoženja, prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in 
poslovne prostore, prihodki iz najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo  ter lastna 
nenamenska sredstva. 
 
Naložbe prostih denarnih sredstev 
Občina Dobrna je v letu 2017 imela kratkoročni depozit pri dveh poslovnih bankah. 
 
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 
Stalna sredstva predstavljajo neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter 
dolgročne finančne naložbe in posojila. 
Razlogi za spremembe so podrobno opisane v pojasnilih k obrazcu 1/A – Stanje in gibanje 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v pojasnilih k obrazcu 1/B – 
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
 
Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence 
Na kontih izven bilančne evidence vodimo terjatve iz naslova oskrbnin. V domovih za 
starejše občane imamo 13 oskrbovancev, prav tako imamo tudi  7 oskrbovancev v zavodih za 
prizadete. Terjatve so vzpostavljene za obdobje delovanja Občine Dobrna, torej od leta 1999 
dalje. 
Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega 
stanja 
Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja je 
zajeto v pojasnilih k Bilanci stanja in Izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov ter 
njihovih prilogah. 
Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ( Ur. l. RS, št. 
59/10, 111/13 in 77/16-ZOP SPU-1 ) Občina Dobrna od 1.1.2015 prejema račune in 
spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki ( v nadaljevanju e-računi). To pomeni, 
da morajo pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje 
pošiljati e-račune. Prav tako pa tudi Občina Dobrna izdaja e-račune, če dobavlja blago 
oziroma opravlja storitve proračunskim uporabnikom. Standardi in pogoji za izmenjavo e-
računov, ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki prek enotne vstopne in izstopne 
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spletne točke pri UJP so določeni s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave 
elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenija za 
javna plačila ( Ur.l. RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14, 75/15, 9/16, 77/16 – ZOP SPU-1 in 
26/17). 
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POSLOVNO POROČILO OBČINE DOBRNA ZA LETO 2017 
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje občine 

 
Občina Dobrna samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo 
prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega 
sveta nanjo prenesene z zakonom. 
Naloge občine so opredeljene v 6. členu Statuta Občine Dobrna. Občina samostojno opravlja 
lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,  zlasti 
pa: 
- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena; 
- upravlja občinsko premoženje ; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ; 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 

stanovanj ; 
- skrbi za lokalne javne službe ; 
- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost ; 
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele ; 
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije   
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge naloge varstva okolja ; 
- upravlja, gradi in vzdržuje ceste, površine za pešce, kolesarje, javne parkirne površine, 

ureja promet ; 
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč ; 
- izdeluje obrambne dokumente; 
- ureja javni red v občini ; 
- inšpekcijsko nadzorstvo ; 
- ugotavlja javni interes v primeru razlastitve za potrebe občine ; 
- določa namembnost urbanega prostora; 
- gospodari s stavbnimi zemljišči, ima evidenco občinskih zemljišč ; 
- zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov; 
- mrliško ogledno službo; 
- ter ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
 
Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in 
podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 
 
 
Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila 
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017, Zakon o 
računovodstvu, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna 
ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih 
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uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja 
terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu. 

 
Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov 
predstavljajo pravno podlago, ki opredeljujejo oziroma pojasnjujejo delovno področje 
neposrednega uporabnika tudi odloki in drugi pravni akti Občine Dobrna. 
 
Podlage za izvrševanje proračuna v letu 2017 so bile: 
- Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2017, ki je bil sprejet na   16. redni seji 

občinskega sveta, dne  15.12.2016 (Ur.l. RS, št. 80/2016) 
- Odlok o 1. Rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 ki je bil sprejet na             

18. redni seji občinskega sveta, dne   30.05.2017 (Ur.l. RS, št. 29/2017) 
- Odlok o 2. Rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 ki je bil sprejet na             

21. redni seji občinskega sveta, dne 12.12.2017 (Ur.l. RS, št. 72/2017) 
 

 
2. DOLGOROČNI CILJI 

 
Temeljni akt občine je Odlok o proračunu občine, ki je hkrati delovni in finančni program 
občine za obdobje enega leta. V proračunu se za vsako leto določijo cilji in programi ter 
naloge občine na posameznih področjih dela občine. 
Dolgoročni cilji občine so predstavljeni v Proračunu Občine Dobrna za leto 2017, podrobneje 
so obrazloženi v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2017- 2020, ki je bil sprejet skupaj s 
proračunom za leto 2017 in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj 
in državnih pomoči v naslednjih štirih letih. 
Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, 
ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih 
sredstev. 
V Načrtu razvojnih programov občine je bilo v letu 2017 prikazanih 50 projektov. 
Dolgoročni razvojni cilji občine so naslednji: 
- urejanje komunalne infrastrukture, 
- izgradnja kanalizacijskega sistema, 
- izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja iz investicijskim vzdrževanjem, 
- varovanje okolja in ravnanja z odpadki 
- ureditev občinskega središča - severni del, 
- energetska prenova javnih objektov. 
Poleg navedenih dolgoročnih ciljev je Občina Dobrna zasledovala tudi kratkoročne  cilje v 
okviru izvajanja zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvirnih nalog 
občine: 
- zagotovitev sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in 

druge opreme, 
- razvoj turizma z ureditvijo infrastrukture, ki je potrebna za razvoj turizma in drugih 

turističnih objektov, 
- vzdrževanje športnih objektov, 
- vzdrževanje opreme v občinski upravi, 
- ureditev infrastrukture v zvezi s projektom invalidom prijazna občina, 
- vsakoletne občinske subvencije za različna področja, ki jih občina spodbuja vezano na 

potrebe občanov, 
- druge naloge javnega pomena. 
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3. POROČILO O REALIZACIJI LETNIH CILJEV – PRORAČUNA OBČINE 
DOBRNA ZA LETO 2017 

 
Občina Dobrna si je svoje cilje zastavila v Proračunu Občine Dobrna, ki je bil sprejet na 16. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 15.12.2016. V času izvajanja proračuna so 
nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili s 
prerazporeditvami in s 1. rebalansom, ki je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta, dne 
30.05.2017 ter 2. rebalansom, ki je bil sprejet na 21. redni seji, dne 12.12.2017. Z 2. 
rebalansom proračuna smo načrtovali prihodke in prejemke v višini 2.156.077 € , realizirani 
pa so bili v višini 2.247.646 € . 
 
Letni cilji na področju investicij so razvidni iz programa gradenj, nabav in investicijskega 
vzdrževanja. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve posebnega dela proračuna. 
Najpomembnejši cilji, ki smo jih želeli doseči v letu 2017 so bili: 
- nabava  novega kombija za prevoz šoloobveznih otrok 
- vlaganja v posodobitev vodovodnih sistemov 
- vlaganja v sanacijo cest, 
- nakup zemljišča ob osnovni šoli 
- delna ureditev severnega dela centra Dobrna – porušen je bil objekt Dobrna 18, hkrati se 

je ustrezno uredila okolica. 
- zaradi dotrajanosti se je izvedla nova novoletna krasitev centra Dobrne 
- nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije, na podlagi katerih se bodo nekatere 

investicije pričele izvajati v letu 2018 ( krožišče Novigrad, ureditev prehoda za pešce v 
centru Dobrne, izgradnja kanalizacijev porečjih Dobrnice in Hudinje) 

Občina Dobrna je v proračunskem letu 2017 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila v 
sprejetem proračunu, nato pa jih je korigirala v obeh sprejetih rebalansih in s 
prerazporeditvami. 
Občina Dobrna je v letu 2017 dosegla naslednje cilje: 
- zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih za katere je zadolžena 

in odgovorna,  
- prednostno je financirala investicije v teku,  
- pripravljala dokumentacijo in iskala vire za nove investicije v prihodnjih letih, 
- racionalno razpolagala s sredstvi, ki so bili na razpolago, 
- skrbela za skladen razvoj občine na vseh področjih. 
Nekaj poudarkov opravljenega dela navajamo v nadaljevanju: 

� Občinski svet je na svojih rednih sejah, izrednih sejah in sejah delovnih teles in 
Nadzornega odbora obravnaval in odločal o vseh ključnih vprašanjih delovanja 
občine. 

� Občina Dobrna je skrbela za socialno problematiko: pomoč družini na domu, 
financiranje družinskega pomočnika, sofinanciranje oskrbnin v domovih za 
ostarele in v domovih za invalide za 20 oskrbovancev, ipd. 

� V letu 2017 smo izvajali program javnih del v okviru dveh različnih programov in 
sicer : Program Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov in obnova vasi, 
kjer so bile zaposlene tri osebe ter program Urejanje in vzdrževanje javnih površin 
ter občinskih cest v katerega so bile vključene dve osebe. 

Na področju promocije lahko izpostavimo večje prireditve, ki so se izvajale v letu 2017 v 
sodelovanju z ZTŠK Dobrna. V mesecu juniju se je zvrstilo več dogodkov v okviru 
občinskega praznika, v mesecu avgustu je bila tradicionalna Noč pod kostanji. Skozi celotno 
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leto je bilo več manjših prireditev in dogodkov ( čistilna akcija po zaselkih, Martinov sejem, 
županov novoletni sprejem), ob koncu leta pa je bilo izvedeno tudi silvestrovanje v centru 
Dobrne. 
 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO 
POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI 

Prihodki proračuna so bili v letu 2017 realizirani v višini 2.247.646 € in so za 4,3% nad 
planirano višino. 
Odhodki proračuna pa so bili v letu 2017  realizirani v višini 2.055.880 € in so 7,1 % pod 
planirano porabo. 
Realizacija odhodkov zaključnega računa proračuna občine Dobrna za leto 2017 glede na 
zadnji veljavni proračun po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe in 
proračunskih postavkah: 

GPR PP OPIS 

2. REBALANS  
PRORAČUNA 

2017 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2017 
REALIZACIJA 

2017 
INDEX 

6:4 
INDEX 

6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0101   Politični sistem 9.263,40 9.263,40 7.700,73 83,13 83,13 

  01002 
Stroški sej občinskega sveta in 
sej delovnih teles 7.185,00 7.185,00 5.622,33 78,25 78,25 

  01009 SLS 1.112,00 1.112,00 1.112,00 100,00 100,00 

  01013 SDS 420,00 420,00 420,00 100,00 100,00 

  01017 DESUS 546,40 546,40 546,40 100,00 100,00 

0401   Kadrovska uprava 2.750,00 2.750,00 2.750,01 100,00 100,00 

  04001 Občinske nagrade 2.750,00 2.750,00 2.750,01 100,00 100,00 

0403   
Druge skupne 
administrativne službe 5.942,00 5.942,00 5.924,61 99,71 99,71 

  04004 Objave občinskih predpisov 2.230,00 2.230,00 2.225,58 99,80 99,80 

  04009 
Prireditve ob občinskem 
prazniku 3.712,00 3.712,00 3.699,03 99,65 99,65 

0203   Fiskalni nadzor 2.220,00 2.220,00 2.011,70 90,62 90,62 

  01018 
Nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcije 2.220,00 2.220,00 2.011,70 90,62 90,62 

0101   Politični sistem 65.725,00 65.725,00 63.361,67 96,40 96,40 

  01010 

Plače poklicnih funkcionarjev 
in nadomestila za 
neprofesionalno opravljeno 
funkcijo 58.725,00 58.725,00 57.503,90 97,92 97,92 

  01012 Odnosi z javnostjo 4.200,00 4.200,00 4.046,12 96,34 96,34 

  01015 
Materialni stroški župana in 
podžupana 2.800,00 2.800,00 1.811,65 64,70 64,70 

0603   Dejavnost občinske uprave 86.578,00 86.578,00 79.131,46 91,40 91,40 

  06006 
Plače delavcev občinske 
uprave-režijski obrat 71.705,00 71.705,00 68.343,15 95,31 95,31 

  06010 
Materialni stroški-režijski 
obrat 14.873,00 14.873,00 10.788,31 72,54 72,54 

0202   Urejanje na področju fiskalne 1.100,00 1.100,00 749,94 68,18 68,18 
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politike 

  02002 Stroški plačilnega prometa 1.100,00 1.100,00 749,94 68,18 68,18 

0403   
Druge skupne 
administrativne službe 27.650,00 27.650,00 27.240,02 98,52 98,52 

  04005 Celostna podoba občine 300,00 300,00 230,58 76,86 76,86 

  04011 
Pravno zastopanje, izvršbe in 
drugi sodni postopki 7.750,00 7.750,00 7.440,64 96,01 96,01 

  04017 
Prenova centra Dobrne-
severni del 19.600,00 19.600,00 19.568,80 99,84 99,84 

0601   

Delovanje na področju 
lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in 
lokalne ravni 275.373,50 275.373,50 257.544,57 93,53 93,53 

  06004 
Povezovanje lokalnih 
skupnosti 9.300,00 9.300,00 8.276,93 89,00 89,00 

  06007 
Plače delavcev občinske 
uprave 140.370,00 140.370,00 136.516,30 97,25 97,25 

  06009 Materialni stroški-uprava 40.980,50 40.980,50 33.118,04 80,81 80,81 

  06015 Upravna enota 100,00 100,00 74,20 74,20 74,20 

  06017 Medobčinska inšpekcija 10.223,00 10.223,00 9.323,22 91,20 91,20 

  06019 SOU Dobrna, Vitanje,Vojnik 43.900,00 43.900,00 41.715,00 95,02 95,02 

  06021 
Stroški za delovanje objekta-
Paviljon na južnem delu trga 5.000,00 5.000,00 4.164,90 83,30 83,30 

  06012 
Tekoče vzdrževanje 
rač.opreme 12.300,00 12.300,00 11.945,02 97,11 97,11 

  06013 
Vlaganja v opremo-občinska 
uprava 13.200,00 13.200,00 12.410,96 94,02 94,02 

0703   
Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 28.161,00 28.161,00 27.784,46 98,66 98,66 

  07004 
Opremljanje enot in služb 
civilne zaščite 605,00 605,00 471,23 77,89 77,89 

  07005 
Stroški operativnega 
delovanja 1.030,00 1.030,00 948,00 92,04 92,04 

  07007 Dejavnost PGD Dobrna 5.538,00 5.538,00 5.537,41 99,99 99,99 

  07008 Dejavnost GZ Dobrna-Vojnik 5.088,00 5.088,00 5.077,39 99,79 99,79 

  07009 
Sofinanciranje nabave črpalke 
Rosenbauer 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,00 100,00 

  07013 Izobraževanje gasilcev 900,00 900,00 829,89 92,21 92,21 

  07014 
Zavarovanje gasilskih vozil in 
tehnike 6.800,00 6.800,00 6.720,54 98,83 98,83 

0802   
Policijska in kriminalistična 
dejavnost 450,00 450,00 355,26 78,95 78,95 

  08001 
Delovanje sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 250,00 250,00 240,62 96,25 96,25 

  08003 Stroški merilnikov hitrosti 200,00 200,00 114,64 57,32 57,32 

1003   Aktivna politika zaposlovanja 51.384,00 51.384,00 49.285,82 95,92 95,92 

  10001 Povečanje zaposljivosti-javna 51.384,00 51.384,00 49.285,82 95,92 95,92 
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dela 

1102   
Programa reforme kmetijstva 
in živilstva 16.106,00 16.106,00 15.406,54 95,66 95,66 

  11002 
Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu 12.000,00 12.000,00 11.302,00 94,18 94,18 

  11004 Razno-izobraževanje 3.150,00 3.150,00 3.149,00 99,97 99,97 

  11013 LAS od Pohorja do Bohorja 956,00 956,00 955,54 99,95 99,95 

1103   Splošne storitve v kmetijstvu 1.573,00 1.573,00 1.553,66 98,77 98,77 

  11010 Zavetišče(azil) za živali 1.150,00 1.150,00 1.130,76 98,33 98,33 

  11014 Lovstvo 423,00 423,00 422,90 99,98 99,98 

1104   Gozdarstvo 4.105,00 4.105,00 4.103,92 99,97 99,97 

  11012 Vzdrževanje gozdnih cest 4.105,00 4.105,00 4.103,92 99,97 99,97 

1202   

Urejanje, nadzor in oskrba na 
področju proizvodnje in 
distribucije električne 
energije 3.050,00 3.050,00 2.969,14 97,35 97,35 

  12012 
Strategija razvoja javne 
razsvetljave 3.050,00 3.050,00 2.969,14 97,35 97,35 

1302   
Cestni promet in 
infrastruktura 243.916,84 243.916,84 239.203,49 98,07 98,07 

  13001 Vzdrževanje asfaltnih cest 74.300,00 74.300,00 74.207,28 99,88 99,88 

  13002 
Vzdrževanje makadamskih 
cest 26.479,00 26.639,00 26.637,25 100,60 99,99 

  13004 Zimska služba-krajevne ceste 23.200,00 23.040,00 22.612,46 97,47 98,14 

  13005 Elementar 6.000,00 6.000,00 5.124,00 85,40 85,40 

  13007 Mostovi 2.879,00 2.879,00 2.793,63 97,03 97,03 

  13010 Odpisi cest 565,00 565,00 564,85 99,97 99,97 

  13052 Invalidom prijazna občina 950,00 950,00 744,49 78,37 78,37 

  13015 
Rekonstrukcije, obnove in 
asfal.občinskih cest 30.000,00 30.000,00 29.777,42 99,26 99,26 

  13048 
Rekonstrukcija LC Dobrna-
Guteneg 31,48 31,48 31,48 100,00 100,00 

  13054 

Rekonstrukcije,obnove in 
asfaltiranje občinskih cest-po 
programu 2017 49.855,20 49.855,20 49.374,17 99,04 99,04 

  13014 

Vzdrževanje horizontalne in 
vertikalne prometne 
signalizacije 1.500,00 1.500,00 1.447,96 96,53 96,53 

  13051 

Ureditev spremljajoče 
prometne infrastrukture in 
kolesarskih poti na območju 
krožišča Novigrad 4.500,00 4.500,00 3.469,09 77,09 77,09 

  13056 
Ureditev javne razsvetljave in 
prehoda za pešce 2.657,16 2.657,16 2.657,16 100,00 100,00 

  12001 
Vzdrževanje javne 
razsvetljave in tokovina 21.000,00 21.000,00 19.762,25 94,11 94,11 

1402   
Pospeševanje in podpora 
gospodarske dejavnosti 2.732,00 2.732,00 1.616,03 59,15 59,15 
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  14001 
Pospeševanje razvoja obrti in 
podjetništva 2.000,00 2.000,00 884,03 44,20 44,20 

  14004 Izobraževanje 732,00 732,00 732,00 100,00 100,00 

1403   
Promocija Slovenije, razvoj 
turizma in gostinstva 98.794,41 98.794,41 79.845,46 80,82 80,82 

  14007 Druge promocijske aktivnosti 18.014,41 18.014,41 16.465,34 91,40 91,40 

  14005 
Sofinanciranje programov 
turizma 3.280,00 3.280,00 3.279,99 100,00 100,00 

  14037 ZTŠK-stroški dela 33.500,00 33.500,00 28.222,36 84,25 84,25 

  14038 
ZTŠK-stroški upravljanja 
kulturnega doma 24.000,00 24.000,00 22.433,57 93,47 93,47 

  14039 ZTŠK-prireditve in projekti 20.000,00 20.000,00 9.444,20 47,22 47,22 

1502   

Zmanjševanje 
onesnaževanja, kontrola in 
nadzor 63.474,11 63.474,11 40.524,38 63,84 63,84 

  15005 Deratizacija 1.900,00 1.900,00 1.842,90 96,99 96,99 

  15019 

Obnovitvene investicije v 
odlagališča iz 
amortizacije(stara 
infrastruktura) 4.008,27 4.008,27 79,30 1,98 1,98 

  15024 

Obnovitvene investicije v 
odlagališča iz 
amortizacije(nova 
infrastruktura) 3.827,84 3.827,84 3.099,17 80,96 80,96 

  15018 
Obnovitvene investicije v 
kanalizacijo iz amortizacije 41.100,00 39.723,00 22.057,60 53,67 55,53 

  15026 
Sofinanciranje kanalizacijskih 
vodov 900,00 900,00 382,03 42,45 42,45 

  15027 

Celostno urejanje odvajanja 
in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda 11.738,00 13.115,00 13.063,38 111,29 99,61 

1602   
Prostorsko in podeželsko 
planiranje in administracija 11.100,00 11.100,00 5.091,44 45,87 45,87 

  16002 Urejanje prostora 6.000,00 6.000,00 5.091,44 84,86 84,86 

  16003 
Program opremljanja 
stavbnih zemljišč 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 

1603   Komunalna dejavnost 367.516,00 367.516,00 327.454,83 89,10 89,10 

  16011 Prevoz pitne vode 5.400,00 5.400,00 5.312,00 98,37 98,37 

  16012 Vzdrževanje vodovodov 4.400,00 4.400,00 3.495,74 79,45 79,45 

  16051 
Obnovitvene investicije v 
vodovod iz amortizacije 311.100,00 311.100,00 289.915,09 93,19 93,19 

  16057 
Sofinanciranje izgradnje 
vodovoda PK 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 

  16030 
Redno vzdrževanje 
pokopališča 6.172,00 6.172,00 5.418,36 87,79 87,79 

  16032 
Urejanje mrliške vežice in 
pokopališča Dobrna 200,00 200,00 195,03 97,52 97,52 
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  16054 
Redno vzdrževanje 
pokopališča PK 3.095,00 3.095,00 2.942,37 95,07 95,07 

  16026 
Vzdrževanje novoletne 
krasitve Dobrne 17.200,40 17.200,40 3.395,63 19,74 19,74 

  16028 Urejanje kraja Dobrna 13.228,60 13.228,60 10.248,32 77,47 77,47 

  16029 
Urejanje kraja Dobrna-
sanacija obzidja 520,00 520,00 428,56 82,42 82,42 

  16056 
Urejenost kraja-Entente 
florale 200,00 200,00 103,73 51,87 51,87 

1605   
Spodbujanje stanovanjske 
gradnje 10.820,00 10.820,00 9.970,45 92,15 92,15 

  16044 

Stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanjskih 
objektov 10.820,00 10.820,00 9.970,45 92,15 92,15 

1606   
Upravljanje in razpolaganje z 
zemljišči 38.900,00 38.900,00 37.174,44 95,56 95,56 

  16025 Geodetska dela 1.600,00 1.600,00 1.596,84 99,80 99,80 

  16018 Odkup zemljišč 37.300,00 37.300,00 35.577,60 95,38 95,38 

1707   
Drugi programi na področju 
zdravstva 18.500,00 18.500,00 17.127,79 92,58 92,58 

  17001 Mrliško ogledna služba 3.500,00 3.500,00 3.322,23 94,92 94,92 

  17004 

Plačilo prispevka za 
zdravstvene storitve za 
nezavarovane osebe 15.000,00 15.000,00 13.805,56 92,04 92,04 

1802   
Ohranjanje kulturne 
dediščine 3.800,00 3.800,00 3.796,71 99,91 99,91 

  18015 Kulturni spomeniki 700,00 700,00 700,00 100,00 100,00 

  18025 
Ohranjanje stavbne, tehnične 
in kulturne dediščine 3.100,00 3.100,00 3.096,71 99,89 99,89 

1803   Programi v kulturi 41.000,00 41.000,00 40.244,89 98,16 98,16 

  18001 Osrednja knjižnica Celje 17.700,00 17.700,00 17.119,71 96,72 96,72 

  18002 Nabava knjižnega gradiva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 

  18003 
Spodbujanje ljubiteljske 
kulture 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,00 100,00 

  04010 Lokalni časopis 10.100,00 10.100,00 9.925,18 98,27 98,27 

1804   Podpora posebnim skupinam 4.200,00 4.200,00 2.564,09 61,05 61,05 

  18013 Program veteranov, borcev 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 

  18004 
Programi drugih posebnih 
skupin 3.400,00 3.400,00 2.564,09 75,41 75,41 

1805   
Šport in prostočasne 
aktivnosti 7.664,00 7.664,00 7.018,20 91,57 91,57 

  18009 
Sofinanciranje športa in 
rekreacije v občini 4.584,00 4.584,00 4.584,00 100,00 100,00 

  18008 Sofinanciranje OZPM 3.080,00 3.080,00 2.434,20 79,03 79,03 

1902   
Varstvo in vzgoja predšolskih 
otrok 342.090,47 342.090,47 330.423,18 96,59 96,59 

  19001 Vrtec Dobrna-oskrbnine 297.090,47 297.090,47 296.604,26 99,84 99,84 

  19002 Vzgojno varstveni zavodi 17.000,00 17.000,00 16.394,74 96,44 96,44 
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izven občine 

  19020 
Vzdrževanje opreme in 
prostora  vrtca 25.000,00 25.000,00 16.738,00 66,95 66,95 

  19024 Sofinanciranje OŠ Glazija 3.000,00 3.000,00 686,18 22,87 22,87 

1903   
Primarno in sekundarno 
izobraževanje 111.692,00 111.692,00 110.387,02 98,83 98,83 

  19004 
Osnovna šola Dobrna-
materialni stroški 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00 100,00 

  19005 
Osnovna šola Dobrna-dodatni 
program 15.500,00 15.500,00 14.992,24 96,72 96,72 

  19007 
Osnovna šola Dobrna-
zavarovanje 2.900,00 2.900,00 2.807,07 96,80 96,80 

  19008 Osnovna šola Dobrna-ostalo 1.000,00 1.000,00 392,51 39,25 39,25 

  19016 
Nakup kombija za prevoz 
šolskih otrok 38.392,00 38.392,00 38.375,20 99,96 99,96 

  19027 
Materialni stroški Waldorfska 
šola 900,00 900,00 820,00 91,11 91,11 

1904   Terciarno izobraževanje 699,20 699,20 699,20 100,00 100,00 

  19018 Regijsko študijsko središče 699,20 699,20 699,20 100,00 100,00 

1906   Pomoči šolajočim 48.750,00 48.750,00 41.783,84 85,71 85,71 

  19009 
Osnovna šola Dobrna-šola v 
naravi 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 100,00 

  19011 Regresiranje prevozov 35.650,00 35.650,00 31.006,96 86,98 86,98 

  19014 
Sofinanciranje Glazija, II.OŠ 
Žalec 6.000,00 6.000,00 4.370,86 72,85 72,85 

  19025 
Osnovno šolstvo-varstvo 
vozačev 3.500,00 3.500,00 2.806,02 80,17 80,17 

2002   Varstvo otrok in družine 6.000,00 6.000,00 4.250,00 70,83 70,83 

  20008 
Pomoč staršem ob rojstvu 
otrok 6.000,00 6.000,00 4.250,00 70,83 70,83 

2004   
Izvajanje programov 
socialnega varstva 188.980,00 188.980,00 187.359,01 99,14 99,14 

  20006 
Financiranje družinskega 
pomočnika 2.100,00 1.900,00 1.701,76 81,04 89,57 

  20002 
Bivanje starejših oseb v 
splošnih socialnih zavodih 162.000,00 163.300,00 163.231,93 100,76 99,96 

  20004 Pomoč na domu 12.000,00 10.900,00 10.877,84 90,65 99,80 

  20009 Subvencioniranje najemnin 6.700,00 6.700,00 6.558,48 97,89 97,89 

  20005 Ostali programi 6.180,00 6.180,00 4.989,00 80,73 80,73 

2201   Servisiranje javnega dolga 1.200,00 1.200,00 960,96 80,08 80,08 

  22010 Servisiranje javnega dolga 1.200,00 1.200,00 960,96 80,08 80,08 

2302   

Posebna proračunska rezerva 
in programi pomoči v 
primerih nesreč 20.512,00 20.512,00 20.512,00 100,00 100,00 

  23001 Proračunska rezerva 20.512,00 20.512,00 20.512,00 100,00 100,00 

    SKUPAJ 2.213.771,93 2.213.771,93 2.055.880,92 92,87 92,87 
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1000 OBČINSKI SVET 
 
Skupna realizacija znaša 91,2%oziroma 16.375 €. 
 
Politični sistem 
 
Občinski svet se je tekom leta sestal na 5 rednih sejah, eni izredni seji in dveh 
korespondenčnih sejah občinskega sveta. Prav tako so bile tekom leta tudi  seje odborov in 
komisij in seje nadzornega odbora. Obravnavali oziroma odločali so o zadevah, ki so bile v 
njihovi pristojnosti. 
Nagrade in sejnine funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta so se izplačevale 
v skladu s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov občine Dobrna ter na osnovi 
liste prisotnosti. Sredstva za financiranje političnih strank so bila zagotovljena na osnovi 
Sklepa o financiranju političnih strank v občini Dobrna in so v sorazmerju s pridobljenimi 
glasovi na zadnjih lokalnih volitvah. Realizacija je bila 100%. 
 
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
 
Sredstva namenjena za pokrivanje stroškov nagrad ob občinskem prazniku so v letu 2017 
znašali 2.750 €, stroški celotne prireditve pa 3.699 €. Za stroške objav v uradnem listu RS je 
občina v letu 2017 porabila 2.225 €. 
 
2000 NADZORNI ODBOR 
 
Ekonomska in fiskalna administracija 
 
Za nadzorni odbor so bila sredstva porabljena v višini 90,6% oziroma v znesku 2.011 €. Tudi 
tukaj so se sejnine izplačevale na podlagi pravilnika in liste prisotnosti na sejah. 
 
3000 ŽUPAN 
 
Politični sistem 
 
Za dejavnost župana in podžupana so bila sredstva realizirana v višini 63.362 € oziroma 
96,4%. 
Sredstva so bila porabljena za plačo župana, nadomestila plače za podžupana ter za materialne 
stroške župana in podžupana. Prav tako je Občina Dobrna porabila sredstva v višini 4.046 € 
za odnose z javnostjo. Materialni stroški župana in podžupana pa so v letu 2017 znašali 1.811 
€. 
 
4000 OBČINSKA UPRAVA REŽIJSKI OBRAT  
 
Lokalna samouprava 
 
V sklopu občinske uprave je organiziran režijski obrat. V njem so redno zaposleni štirje 
delavci. Realizacija področja režijskega obrata je bila v višini 79.131 €  oziroma 91,4%. 
Realizacija zajema plače in vse dodatke ter prispevke za štiri zaposlene ter materialne stroške 
za režijski obrat. 
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4001 OBČINSKA UPRAVA 
 
Skupna realizacija znaša 92,8% oziroma 1.895.000 €. 
 
Lokalna samouprava 
 

Administracija občinske uprave 

 

Občinska uprava je v letu 2017 opravljala naloge lokalne samouprave s štirimi zaposlenimi na 
čelu z županom občine. V okviru navedenega področja se financirajo plače zaposlenih, 
materialni stroški za delovanje občinske uprave, sofinanciranje SOU (skupna občinska uprava 
Dobrna, Vojnik in Vitanje), sofinanciranje MIR (medobčinskega inšpektorata). V skupni 
občinski upravi občin Dobrna, Vojnik in Vitanje je zaposlena višja svetovalka za proračun in 
finance.  
Na proračunski postavki 06021 Stroški delovanja objekta so prikazani stroški upravljanja 
paviljona. 
Prav tako je bilo v letu 2017 za potrebe občinske uprave nabavljeno nekaj nove opreme. 
Doseženi cilji:  
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 

udeležencev v postopkih, 
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje 

ustreznih pogojev dela in opremljenosti, kakor tudi dostopa do potrebnih znanj in veščin 
za varno in učinkovito opravljanje dela. 

- izboljšali smo tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske 
opreme – nabava novega serverja, 
 

Na področju javnih financ pa: 
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, 
- gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi, 
- z usmerjanjem notranje revizije (revizorji Združenja občin Slovenije) zagotovljeno 

izboljšano poslovanje, 
- zagotovljena optimalna likvidnost proračuna in gospodarno ravnanje z likvidnostnimi 

presežki, 
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova rednega poslovanja  v skladu z zakonitimi 

plačilnimi roki in iz naslova zadolžitve, 
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in tekoče poročanje županu in direktorju 

občinske uprave v zvezi z izvrševanjem proračunskih postavk ter 
- priprava oziroma izdelava  poročil (polletno poročilo, zaključni račun) v zakonskih rokih 

za notranje in zunanje uporabnike. 
 
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
 

Realizacija na tem področju je bila 98,7%. 
 
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Tudi v letu 2017 smo imeli sklenjeno pogodbo s pogodbenim  izvajalcem za izvajanje nalog 
zaščite in reševanja. Pogodbeni izvajalec je skrbel  za usposobljenost štaba in služb civilne 
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zaščite in drugih operativnih občinskih sil za zaščito in reševanje. Skrbel je tudi za obveščanje 
vodstvenih organov sistema ZiR občine, izvajal koordinacijo na področju ZiR, zastopal 
interese Občine Dobrna v okviru SOS za področje ZiR, zastopal Občino Dobrna navzven na 
strokovnem področju ZiR po pooblastilu župana. 
 
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

Dejavnost Prostovoljnega društva Dobrna se je izvajala v skladu s posredovanim programom 
dela društva za leto 2017. Občina Dobrna je društvu nakazala dotacije v višini 3.960 € za 
pokrivanje materialnih stroškov. Sredstva v višini 1.577 € so bila poravnana za pokrivanje 
strehe gasilskega objekta. Na podlagi posredovanega plana dela in finančnega plana za leto 
2017 za Gasilsko zvezo Dobrna-Vojnik je bilo porabljenih 4.720 € sredstev. Prav tako smo 
poravnali zavarovanja za člane gasilskega društva v višini 357 €. 
Sredstva požarne takse za leto 2017 so bila namenjena delno za nabavo črpalke Rosenbauer 
FOX IV ter za nakup gasilske zaščitne opreme v višini 8.200 €. Prav tako je Občina Dobrna 
na podlagi zahtevkov s strani PGD Dobrna poravnala vsa predložena zavarovanja za gasilska 
vozila ter ostala gasilska zavarovanja v skupni višini 6.720 €. V letu 2017 se je 5 članov PGD 
Dobrna udeležilo različnih usposabljanj s področja zaščite in reševanja. 
Program požarnega varstva je bil tako realiziran v višini 99,4 % planiranih sredstev oziroma v 
višini 26.365 €. 
 
 

Notranje zadeve in varnost 
 
Prometna varnost 

 

Realizacija na tem področju je bila 79 %. V letu 2011 smo nabavili dva merilnika hitrosti, 
eden je nameščen ob glavnem vstopu v Občino Dobrna, drugi pa se postavlja glede na 
trenutne potrebe, trenutno je na lokaciji v Vinski Gorici. Proračunske postavke vsebujejo 
stroške merjenja hitrosti na merilnih napravah, pa tudi stroške za izplačilo sejnin Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
 
Trg dela in delovni pogoji 
 
Povečanje zaposljivosti 

 

Na tem področju je bila realizacija 95,9 %. V letu 2017 smo imeli dva programe zaposlitve iz 
naslova javnih del  in sicer: 
- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, kjer smo imeli odobreno eno 

osebo za opravljanje dela preko javnih del za obdobje 1.1.-31.12.2017 in eno osebo za 
opravljanje dela  preko javnih del za obdobje 1.3.-30.11.2017 ter 

- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi, kjer smo imeli odobreno 
eno osebo za opravljanje dela preko javnih del za obdobje 1.1.-31.12.2017 in dve osebi za 
opravljanje dela preko javnih del  za obdobje 1.3.-30.11.2017 

 Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je bil v višini 65 % , prihodek iz tega 
naslova je izkazan na prihodkovni strani.  
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Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
 
Realizacija na tem področju je bila 96,7 %.  
 
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Dobrna v letu 2017 je bil objavljen  v marcu 2017. Proračunska sredstva v letu 2017  
so bila namenjena naslednjim ukrepom: 

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in 
- UKREP 7:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja – ostali 
ukrepi 
Na ukrep številka 1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo se je prijavilo 6 
vlagateljev. Na ukrep številka 7 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja – ostali ukrepi so se prijavili 4 vlagatelji. Vsem so bile vloge odobrene. Na podlagi 
razpisa so bila razdeljena  sredstva v višini 11.302 €. 
Sredstva na proračunski postavki 11004 so bila porabljena za izobraževanje kmetovalcev iz 
območja Občine Dobrna. 
Lokalna akcijska skupina (LAS) » Od Pohorja do Bohorja« v okviru lokalnega razvoja vodi 
skupnost v programskem obdobju 2014-2020. V njem se povezuje sedem občin in sicer: 
Občina Dobrna, Zreče, Vitanje, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur in Dobje. Za delovanje 
LAS-a je bilo v letu 2017 izplačano 956 €.   
 
Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

 
Dejavnost se je v letu 2017 izvajala na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali za leto 2017.  Na podlagi pogodbe se zaračunava namestitveno 
mesto, ki se obračunava mesečno, v primeru zapuščenih živali pa oskrbovalni dan za 
zapuščenega psa oziroma stroški za oskrbo muc. V letu je bilo na podlagi pogodbe oskrbljenih  
7 muc in dva psa. Odhodki so bili realizirani v višini 1.130 €. 
V letu 2016 je bil sprejet  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se namensko porabijo za izvajanje 
ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti  namenijo za delovanje 
Lovske družine Dobrna za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja. Tako je bila v letu 
2017 celotna koncesijska dajatev v višini 422 €, ki jo je Občina Dobrna prejela nakazana 
Lovski družini Dobrna. 
 
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 
V letu 2017 so bile vzdrževane gozdne ceste v skladu s pogodbo, ki jo imamo sklenjeno z 
izvajalcem za vzdrževanje gozdnih cest za obdobje 2016-2018  in sicer : 
- cesta Prodenšek - odd.304 II, 
- cesta Urlčjek - Štravs I., 
- cesta Orlica - Kamšak in 
- cesta Šunk - Lovska koča I. 
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Za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena  sredstva v višini 4.103 €. Na podlagi pogodbe 
o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2017 med Občino Dobrna, Zavodom za gozdove Ljubljana 
in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani 
MKGP, na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove 
prejeli sredstva na račun Občine Dobrna v višini 1.106 €. 
 
Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 
 
 
Na tem področju je bila realizacija 97,4%. V letu 2017 je bila izdelana PZI dokumentacija za 
preureditev štirih merilnih mest prižigališč in pripadajočih krmilnih delov javne razsvetljave 
in sicer za: 
- javno razsvetljavo Klanc – pri kinu, 
- javno razsvetljavo Dobrna-grad, 
- javno razsvetljavo Jošt in 
- javno razsvetljavo Klanc. 
V letu 2017 je bila  nabavljena tudi  ena svetilka za javno razsvetljavo na Klancu (Pihler), tri 
svetila javne razsvetljave za naselje Dobrna in en reflektor pri spomeniku na Dobrni. Poraba 
na proračunski postavki je bila v višini 2.969 €.  
 
 
 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

Redno vzdrževanje javnih cest je dejavnost, ki ohranja prometno infrastrukturo v 
sprejemljivem uporabnem stanju. Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti 
vsa potrebna vzdrževalna dela in po navadi se dogaja, da je potrebno med letom prilagajati 
vzdrževanje razpoložljivim sredstvom. 
Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se v 
okviru režijskega obrata Občine Dobrna skozi celotno obdobje v letu 2017 izvajala potrebna 
redna vzdrževalna dela. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela: 
- pregled cest, 
- košnja trave ob cesti, 
- vzdrževanje makadamskih poti, 
- vzdrževanje in popravilo bankin, 
- vzdrževanje asfaltnih površin – krpanje, 
- čiščenje in popravila jaškov za odvodnjavanje meteorne vode, 
- čiščenje cest in obcestja v zimskem času 
- čiščenje prometnih znakov, 
- obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje 

prometa. 
Večja dela na makadamskih in asfaltnih cestah so se glede na vremenske razmere izvajale 
večinoma v obdobju letnega vzdrževanja, v obdobju zimskega vzdrževanja pa se je izvajalo 
posipanje cest za odpravljanje poledice ter čiščenje snega iz cestišča in čiščenje zametov. 
Na tem področju je bila realizacija 98,1%, oziroma so bila porabljena sredstva v višini 
239.203€.  
Sredstva so bila namenjena za sanacijo škode, povzročene po neurjih in poplavah, in sicer na 
podlagi ocenjene škode, ki se je posredovala na MOP v sprejem Programa sanacije škode po 
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neurjih. V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija za sanacijo plazu na LC 464121  
Socka – Vrba- Zavrh v vrednosti 5.124 €. 
V letu 2017 so potekale tudi aktivnosti v zvezi s projektom  ureditve invalidom prijazne 
občine ( odprava ovir na pločnikih, prevozi, ipd).  
 
Doseženi cilji: 
- zagotovljeno stanje občinskih cest v obliki, ki zagotavljajo ustrezno prometno varnost za 

vse uporabnike cest, 
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh razmerah. 

 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
  
V letu 2017 je bila uspešna realizirana izvedba naslednjih investicij v občinske ceste: 
- JP 964822 Pann – Čmaje – Štravs v Lokovini v dolžini 205 metrov in 
- JP 965531 Čreškova – Zavrh v Zavrhu nad Dobrno v dolžini 200 metrov. Investicija je 

bila realizirana v skupni višini 49.374 €. 
Kategorizirana javna cesta Lužar-Kamenik-Doler je bila ogrožena ob sprožitvi plaza Doler. 
Ob sanaciji plazu se je cesta še dodatno poškodovala tako, da jo je bilo nujno potrebno 
sanirati, saj ni bila več usposobljena za normalni promet. Sanacija in asfaltiranje te ceste se je 
izvedla deloma iz sredstev predvidenih ob sanaciji plazu za popravilo ceste, del sredstev za 
asfaltiranje se predvidi iz proračuna v letu 2017, zadnjih 180 m ceste pa so komplet sanacijo 
vključno z asfaltno preobleko izvedli in financirali občani sami. Manjša dela so bila izvedena 
na odseku ceste JP 964882 Sv. Miklavž-Fižolek. Dela so bila izvedena v letu 2016, zapadlost 
računa pa je bila v letu 2017, zato je takrat izkazan odhodek v višini 29.777 €. 
 
Doseženi cilji: 
- izboljšanje prometne varnosti za prebivalce na navedenem območju, 
- zmanjšanje stroškov za redno vzdrževanje odsekov, 
- povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oz.prevoznosti cest. 
 
Urejanje cestnega prometa 

 

 V letu 2017 se je nabavilo nekaj novih prometnih znakov (omejitev hitrosti, otroci na 
vozišču)  in ogledal. Prav tako so bile obnovljene talne označbe za prehode za pešce. Za 
vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije se je v letu 2017 porabilo 1.447 
€. 
Prav tako smo v letu 2017 financirali pripravo projektne dokumentacije za izvedbo krožišča 
Novigrad in prehoda za pešce med vstopom na pokopališče in gostilo Triglav. 
 
Cestna razsvetljava 

Občina Dobrna zagotavlja sredstva za izvedbo javne razsvetljave v občini. V letu 2017 smo 
imeli sklenjeno pogodbo za dobavo električne energije z Energija plus Elektro Maribor, kjer 
je bila na podlagi skupnega javnega naročila občin električna energija najcenejša. Za namen 
javne razsvetljave je bilo v letu 2017 porabljenih 19.762 €. 
 
Gospodarstvo 
 
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Tudi v letu 2017 smo objavili Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva in obrti v Občini Dobrna za leto 2017. Finančna sredstva za 
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pospeševanje razvoja malega gospodarstva so bila namenjen kot nepovratna finančna pomoč 
»de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina 
finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva  v Občini Dobrna za leto 2017 so bila predvidena v višini 4.000 €. Na 
razpis sta se prijavila  dva vlagatelja. Odbor za malo gospodarstvo je ugotovil, da so bile obe     
vloge popolne, ena vloga se je nanašala na novo zaposlitev, druga vloga pa za povrnitev 
materialne investicije. Na podlagi tega razpisa je bilo izplačano 884 €. 
 
V skladu s Pogodbo o izvajanju razvojnega projekta: Izbira poklica izziv za prihodnost- 
promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključujejo promocijo 
poklicev in Pogodbo o izvajanju projekta: Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške 
miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne 
osebe je bilo izplačanih 732€. 
 
Promocija občine 

 

Občina Dobrna skrbi za svojo promocijo preko rednega obveščanja v javnem občinskem 
glasilu Dobrčan, na spletni strani in v medijih ( radio, televizija, internet, časopis). V občinski 
upravi se skrbi za pripravo sporočil za objavo v medijih, katere se glede na specifične potrebe 
posameznega sporočila posredujejo najbolj primernemu mediju za ta namen – oglaševanje 
občinskih prireditev na VTV in TV Celje ter na Radiu Rogla, Štajerskem valu in Radio 
Fantasy ter objave v časopisu Novi tednik.   
     
Iz te postavke so se denarna sredstva namenila tudi za nakup promocijskih daril ter 
predstavitev občine na različnih dogodkih in prireditvah. Občina Dobrna je sodelovala pri 
natečaju Zlati kamen, izvedla je dan odprtih vrat, ipd.  
V letu 2016 je bila na novo urejena spletna stran Občine Dobrna. Na njej se redno objavljajo 
vse aktualne in pomembne informacije za občane, javni razpisi in naročila ter drugi podatki o 
občinski upravi, Občinskem svetu, Nadzornem odboru in preostalih organov. Spletna stran 
vsebuje tudi vse pomembne povezave. Spletna stran se ureja in dopolnjuje sproti. Sredstva 
namenjena promociji občine so bila porabljena v višini 16.465 €. 
 
 V letu 2017 je bil objavljen javni razpis sofinanciranje programov na področju turizma v 
Občini Dobrna za leto 2017. Predmet sofinanciranja so bili  naslednji programi: aktivnosti za 
ohranjanje kulturne in naravne dediščine, urejanje in varstvo okolja, organiziranje in 
usklajevanje prireditev, izvajanje promocijske in informativne dejavnosti, izvajanje 
ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma, število članov 
turističnega društva - s tem ukrepom se podpira tehnično delovanje izključno turističnih 
društev in njihovih sekcij za pokrivanje materialnih stroškov za redno delovanje ter  
izobraževanje članov društva. Prispelo je 6 vlog, ena vloga je bila zavrnjena, odobrenih je bilo 
5 vlog. Na podlagi razpisa so bila dodeljena sredstva v višini 3.280 €. 
Občina Dobrna je v letu 2009 ustanovila Javni zavod za turizem, kulturo in šport Dobrna ( v 
nadaljevanju ZTŠK).  
Sredstva za delovanje zavoda se v večini zagotavljajo iz proračuna občine. V letu 2017 je bilo 
za delovanje zavoda namenjenih 60.099 €. Sredstva ZTŠK so namenjena za pokrivanje 
stroškov dela zaposlenega v zavodu, za pokrivanje stroškov z upravljanjem kulturnega doma 
in za organiziranje prireditev ter financiranje projektov. 
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Varovanje okolja in naravne dediščine 
 

Na tej postavki je bila realizacija 63,8% oziroma v višini 40.524 €.  
 

Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z 
odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih služb v Občini Dobrna Simbio, 
družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. zagotavlja: 
- zbiranje komunalnih odpadkov, 
- prevoz komunalnih odpadkov, 
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanje komunalnih odpadkov. 
V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat letno zaračuna najemnino za najeto 
infrastrukturo, le-ta pa se kompenzira z zneski vlaganj v infrastrukturo, tako v staro kot v 
novo infrastrukturo. Najemnina za javno infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalk, ki 
se mora uporabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture, za katero je bila 
zaračunana. V letu 2017 je bil strošek vlaganja v staro infrastrukturo 79 €, v novo 
infrastrukturo pa 3.099 €. 
 
Deratizacija pomeni   uničevanje  škodljivih  glodavcev (miši, podgane..). S tem, ko se 
zmanjšuje število  glodavcev  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 je v letu 2017 
izvajala dvakrat. Ker je bila ena deratizacija izvedena konec leta 2016 je bil strošek poravnan 
v letu 2017, tako da je v letu 2017 na proračunski postavki prikazan odhodek za tri 
deratizacije. 
 
Ravnanje z odpadno vodo 

Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z 
izvajanjem gospodarskih javnih služb v Občini Dobrna Vodovod kanalizacija zagotavlja: 
- oskrbo s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat mesečno obračuna najemnino 
(amortizacijo) za najeto infrastrukturo. Le-ta se kompenzira z vlaganji v infrastrukturo. 
Najemnina za javno infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti 
za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture, za katero je bila zaračunana. V letu 2017 je 
bil strošek vlaganj v obnovitvene investicije iz amortizacije v kanalizacijo v višini 22.057 €. 
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 7. redni seji, dne 14. 7. 2015, sprejel sklep, da se iz 
Proračuna Občine Dobrna sofinancira nabava kanalizacijskih cevi za priključitev objektov na 
javno kanalizacijo v primerih, ko so priključki dolžine nad 200 m, vse ostalo je v režiji strank, 
ki se priključujejo na javno kanalizacijo. V letu 2017 je bilo sofinanciranje kanalizacijskih 
vodov v višini 382 €. 
 
V letu 2017 smo nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije za projekt Celostno 
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na 
Povodju Savinje: Izgradnja kanalizacije za naselja v porečjih Hudinje in Dobrnice v občinah 
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Vojnik in Dobrna, na območju občine Dobrna za naselja Lokovina, Loka, Zavrh in Vrba. 
Projektna dokumentacija faze PGD in PZI temelji na faznosti gradnje kanalizacije, tako da 
predstavlja vsaka posamezna faza samostojno tehnično – tehnološko, funkcionalno in 
ekonomsko – finančno zaokroženo celoto. Projektna dokumentacija je izdelana za 5.127,70 m 
fekalnih kanalov, ki so razdeljeni v štiri faze, in sicer: 
- Faza A: Območje naselja Lokovina 
- Faza B: Območje naselja Loka 
- Faza C: Območje dela naselij Zavrh nad Dobrno in Vrba 
- Faza D: Območje dela naselja Vrba 
V letu 2017 smo za projektno dokumentacijo namenili 13.063 €. 
 

Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost 
 

Prostorsko načrtovanje 

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. 
 
V letu 2017 je bila na podlagi pogodbe izdelana dopolnitev Programa opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občine Dobrna, odhodek bo v letu 2018, takrat ko tudi zapade v plačilo 
račun za opravljeno delo. 
 

Oskrba z vodo 

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. 
 

Za leto 2017 je bilo značilno zelo sušno obdobje v poletnih mesecih, zato je bilo potrebno v 
višje ležeča območja dovažati pitno vodo. Strošek prevoza vode je v letu 2017 znašal 5.312 €. 
 
Občina Dobrna je imela v letu 2017 v upravljanju še dva vodovoda in sicer vodovod Brdce in 
vodovod Ramšak. Proračunska sredstva so bila  namenjena vzdrževanju teh dveh vodovodov, 
porabi električne energije in stroškov  mikrobioloških preiskav. 
 
Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z 
izvajanjem gospodarskih javnih služb v Občini Dobrna Vodovod kanalizacija zagotavlja: 
- oskrbo s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat mesečno obračuna najemnino 
(amortizacija) za najeto infrastrukturo. Le-ta se kompenzira z vlaganji v infrastrukturo. 
Najemnina za javno infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti 
za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture, za katero je bila zaračunana. V letu 2017 je 
bil strošek vlaganj v obnovitvene investicije iz amortizacije v vodovode  v višini 289.915 €. 
V letu 2017 je bil realiziran tudi investicijski transfer v višini 6.000 € za sofinanciranje 
izgradnje javnega vodovoda na območju Občine Dobrna za potrebe priključitve objektov 
Strmec nad Dobrno 3 in 4 ter morebitnih novogradenj na obravnavanem območju. 
 



Letno poročilo Občine Dobrna za leto 2017 
 
 

 49 

 

 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnosti 

Občina Dobrna ima v upravljanju dva pokopališča in sicer na Dobrni in na Paškem Kozjaku. 
Vzdrževalna dela na pokopališču Dobrna opravlja režijski obrat Občine Dobrna, na 
pokopališču Paški Kozjak pa pogodbeni izvajalec. Poleg stroškov materiala za potrebe 
vzdrževalnih del na obeh pokopališč, Občina Dobrna plačuje tudi stroške odvoza smeti in 
sveč, stroške porabljene električne energije in vode ter zavarovalne premije za obe mrliške 
vežice. Skupni stroški vzdrževanja obeh mrliških vežic so v letu 2017 znašali 8.555 €. 
 

Praznično urejanje naselij 

Center občine je že v preteklih letih v času pričakovanja novega leta bil praznično okrašen. 
Ker pa se je novoletna razsvetljava skozi leta izrabila ( vsako leto se je ob koncu praznikov 
celotna razsvetljava odmontirala ), se je v letošnjem letu na novo vzpostavila novoletna 
razsvetljava. Najprej se je izdelala idejna zasnova, na podlagi katere se je naredil popis 
materiala in izvedbe novoletne razsvetljave. V letu 2017 je bil poravnan strošek projektne 
dokumentacije v višini 1.464 €, v letu 2018 pa še preostali strošek izvedbe. Strošek v višini 
1.931 € se nanaša na novoletno krasitev v letu 2016, ki je bila plačana v začetku leta 2017. 
 
V okviru režijskega obrata se je v letu 2017 izvedla izdelava hišk, ki so postavljene v centru 
Dobrne. Namenjene bodo za različne prireditve oziroma za prodajo različnih izdelkov v času 
prireditev. Poleg tega so v režijskem obratu redno vzdrževali sprehajalne poti in urejali center 
Dobrne. Tako so celotni stroški urejanja kraja Dobrne v letu znašali 10.248 €. 
 
Drugi programi na stanovanjskem področju 

V letu 2017 smo pridobili novega upravljavca občinskih stanovanj, ki svoje delo opravlja na 
podlagi Pogodbe o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov v Občini Dobrna. Po pogodbi 
je bilo v letu 2017 v upravljanju 31 stanovanj. Sredstva na proračunski postavki so bila 
namenjena plačilu stroškov upravljanja in rednega letnega vzdrževanja stanovanjskih in 
poslovnih prostorov v lasti Občine Dobrna. Poraba sredstev je bila 92,2% oziroma 9.970 €. 
Geodetska dela v letu 2017 se nanašajo na ureditve mej in parcelacij na območju Občine 
Dobrna. V letu 2017 smo za ta namen porabili 1.596 €. 
V letu 2017 je občina, na podlagi cenitve, ki jo je pripravila sodno zaprisežena cenilka 
stvarnega premoženja – nepremičnine, odkupila zemljišče neposredno ob Osnovni šoli 
Dobrna v velikosti 4.746 m2 po ceni iz cenitvenega poročila. Kupnina za zemljišče je znašala 
34.880 €, davek na promet nepremičnin, katerega je poravnala občina pa 697 €. Občina 
Dobrna je takoj po notarski overitvi prodajne pogodbe podala predlog za vknjižbo lastninske 
pravice pri kupljenih nepremičninah in se na podlagi sklepa vpisala v zemljiško knjigo kot 
lastnica zemljišč. 
 
Zdravstveno varstvo 
 
Nujno zdravstveno varstvo 

 

Skupna realizacija tega področja je bila 17.127 €, od tega je bilo za zavarovanje občanov 
porabljeno 13.805 € in za mrliško ogledno službo 3.322 €. V skladu z 18. členom Pravilnika o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu 
potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih: če se na da ugotoviti vzroka smrti, na 
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zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo 
pristojnega preiskovalnega zdravnika.  
Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ, pristojen za zdravstvo. Na podlagi 
tega smo v letu 2017 poravnali stroške sanitarnih obdukcij v dveh primerih, prav tako smo 
tudi pokrili v enem primeru stroške pogreba ( ni bilo svojcev). Prav tako se je  v letu 2016 
spremenil koordinator mrliško pregledne službe (saj je Vlada RS odločila, da se sredstva za 
dežurno službo in za 0,5 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje, tako da je bilo potrebno 
spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti, 
kjer je to do sedaj izvajal ZD Celje) na celjskem območju in sicer je do 30. 6. 2016 to 
dejavnost opravljal ZD Celje, po 1. 7. 2016 pa to delo opravlja več zdravnikov – mrliških 
preglednikov. To ima za posledico tudi višje stroške v letu 2017, kjer ima Občina Dobrna 
sklenjeno pogodbo s tremi zdravniki. V letu 2017 je Občina Dobrna plačevala prispevek za 
zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. V povprečju je mesečno plačevala prispevek za 
37 občanov. Celoletni strošek zavarovanja nakazan ZZS iz strani Občine Dobrna je bil 13.805 
€. 
 
Kultura, šport in nevladne organizacije 
 
Nepremična kulturna dediščina 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Dobrna so bila sredstva v višini 700 € namenjena 
za obnovo cerkve Sveti Jošt na Paškem Kozjaku. 
Za ohranjanje stavbne, tehnične in kulturne dediščine na območju Občine Dobrna je bilo 
namenjeno 3.096 € in sicer za prekrivanje strehe na črni kuhinji. 
 
Knjižničarstvo in založništvo 

 

Realizacija je bila 98,2%. Občina Dobrna ima sklenjeno Pogodbo o zagotavljanju javne 
službe knjižničarstva za območje Občine Dobrna z Osrednjo knjižnico Celje oziroma vsako 
leto se pogodba dopolni z aneksom. Sredstva so bila porabljena za delovanje knjižnice ( 
10.492 €), za nabavo novega knjižnega gradiva ( 5.000 €), kjer 50 % financira občina, 50% pa 
pristojno ministrstvo. Poleg navedene porabe sredstev, občina poskrbi tudi za pokrivanje 
stroškov ogrevanja, električne energije, telefona, varovanja in zavarovanja objekta . 
 
Ljubiteljska kultura 

Vsako leto Občina Dobrna objavi Javni razpis s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Dobrna, tako je bilo tudi za leto 2017. Programi so bili sofinancirani v skladu s pogoji 
in merili Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. 
RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu z Letnim programom kulture 
Občine Dobrna za leto 2017. Na podlagi razpisa so bile v letu 2017 prejete dve vloge in obe 
so bile odobrene. Porabljena so bila planirana sredstva s proračunom v višini 8.200 €. 
 
Mediji in avdiovizualna kultura 

Občina Dobrna izdaja občinsko glasilo Dobrčan. Namen javnega glasila je obveščati občane 
Občine Dobrna in druge zainteresirane o dejavnostih v Občini Dobrna. Cilj glasila je 
objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini 
Dobrna. 
V letu 2017 so bile izdane štiri številke Dobrčana in sicer meseca marca, junija, septembra in 
decembra. 
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Občinska uprava sproti sodeluje z urednico glasila, se z njo usklajuje in dopolnjuje vsebino 
glasila, ter skrbi za redno objavo vseh pomembnih informacij, poročil in drugih dokumentov. 
Za  namen lektoriranja in izdaje glasila Dobrčan je bilo v letu 2017 namenjenih 9.925 €. 
 
Programi drugih posebnih skupin 

Občina Dobrna vsako leto del sredstev nameni tudi za starejšo generacijo. Za vse stare nad 70 
let vsako leto organizira Srečanje starejših občanov, kjer jim poleg srečanja pripravi 
pogostitev, hkrati pa tudi obdari s šopkom tiste, ki imajo ravno tisti dan rojstni dan. Prav tako 
ob koncu leta sredstva nameni za obdarovanje starostnikov, katere iz društva upokojencev 
obiščejo na domu. V letu 2017 je bilo za oba namena porabljeno 2.564 €. 
 
Programi športa 

 

Krovni zakon, ki daje osnovo za planiranje na področju športa je Zakon o športu, ki določa da 
lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa tako, da zagotavlja sredstva za 
realizacijo nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 
Občina je sprejela Pravilnik o sofinanciranju športnih programov, na podlagi katerega je tudi 
v letu 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine 
Dobrna za leto 2017. Na razpis je prispelo 10 vlog, ena je bila zavrnjena, devetim društvom 
pa so bila sredstva odobrena. V letu 2017 je bilo za športna društva porabljeno 4.584 €. 
 
Programi za mladino 

 
Na podlagi Pogodbe o  Letovanju otrok, ki je bila sklenjena z družbo Celeia,                            
smo v letu 2017 financirali letovanje socialno ogroženih otrok in sicer za  9 otrok. Prav tako 
je Občina Dobrna imela v letu 2017 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti 
Medobčinskega društva prijateljev mladine v letu 2017 . Sredstva so bila namenjena za 
delovanje društva, organiziranje raziskovalnih taborov za otroke, tekmovanja in projekte – 
Bralna značka, Otroški parlament, Evropa v šoli in drugo. 
 
Izobraževanje 
 
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 

Vrtec Dobrna 
V okviru področja otroškega varstva največjo postavko  predstavlja doplačilo oskrbnin 
stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca. Iz te postavka občina subvencionira program 
otroškega varstva v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vseh vrtcih, v 
katerih so vključeni otroci iz Občine Dobrna. Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni 
stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu. Delež cene 
programov plačujejo starši, delež pa občina glede na višino plačilnega razreda, v katerega se 
vlagatelj uvrsti. Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov. Za Vrtec 
Dobrna je bilo v letu 2017 namenjenih 290.722 € sredstev za varovanje otrok. V primerjavi s 
porabo sredstev v preteklem letu se je v letu 2017 poraba povečala, zaradi dodatnega osmega 
oddelka, ki je pričel delovati v septembru 2017. Prav tako je Občina Dobrna financirala 
spremljevalca za gibalno oviranega otroka iz vrtca. V ta namen je bilo Osnovni šoli Dobrna 
nakazano 5.791 €. 
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Drugi vrtci 
Občina Dobrna je po zakonu dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz Dobrne, ki obiskujejo 
vrtce v drugih občinah. Ker se število otrok, ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja  in število 
vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu, navadno prihaja do 
nepopolne porabe planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 16.394 €. 
 
Vzdrževanje opreme in prostorov vrtca 
Ker je Vrtec Dobrna novogradnja še ima garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Ker 
izvajalec določenih pomanjkljivosti, napak in skritih napak na objektu Vrtec Dobrna ni 
odpravil in/ali jih ni priznaval, je bila občina primorana dokazati te nepravilnosti s pomočjo 
neodvisne strokovne institucije. Neodvisna strokovna institucija izvaja tudi strokovno pomoč 
in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti, napak in skritih napak na objektu Vrtec Dobrna (za 
strojni del). Stroški, ki so bili poravnani so znašali 16.738 €. 
 
Sofinanciranje OŠ Glazija 
Planirana sredstva so bila  namenjena za financiranje mobilno-specialne službe, ki svojo 
dejavnost izvaja v vrtcu. Poraba sredstev za ta namen v letu 2017 je bila 686 €. 
 
Primarno in sekundarno izobraževanje 

V področje proračunske porabe sodi tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni 
osnovnošolskega izobraževanja in osnovno glasbenega izobraževanja. 
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so v letu 2017 bili naslednji: 
- omogočiti učencem in učenkam osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvojnega obdobja, 
- posredovati temeljna znanja in spretnosti in 
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljne 

izobraževanje. 
Občina Dobrna ocenjuje, da so bili zadani cilji za leto 2017 na področju osnovnošolskega 
izobraževanja doseženi.  
V letu 2017 je občina zagotavljala: 
- sredstva za kritje materialnih stroškov osnovne šole v višini 53.000 €, 
- sredstva za kritje dodatnega programa  v osnovni šoli – delno za plačo hišnika in kuharice, 
- sredstva za kritje zavarovanja šole v višini 2.807 €, 
- sredstva za nakup kombija za prevoz šolskih otrok v višini 38.375 €, 
- sredstva za kritje materialnih stroškov Waldorfske šole za dva učenca. 

 
Terciarno izobraževanje 

 

Sredstva so bila namenjena za delovanje Regijsko študijskega središča Celje. 
 
Pomoči šolajočim 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje šole v naravi. Osnovna šola Dobrna je na podlagi 
kriterija realnega števila učencev, ki so obiskali šolo v naravi, razdelila sredstva za 
sofinanciranje in sicer tako, da je vsem učencem, ki so bili v šoli v naravi sofinancirala enako. 
V ta namen je bilo porabljeno 3.600 €. 
 
Zakon o osnovni šoli v 58. členu zagotavlja pravico do brezplačenga prevoza: 
- učencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne 

šole, 
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- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od šole, 
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot štiri kilometre od osnovne šole, če 

prisotni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost 
učenca na poti v šolo. 

Glede na navedeno je občina dolžna zagotoviti sredstva za prevoz učencev v šolo. Sredstva, ki 
smo jih namenili za prevoz otrok so bila porabljena v višini 31.006 €. Le-ta vključujejo tudi 
stroške za nabavo goriva za šolski kombi. V tej postavki so zajeti tudi stroški prevoza za dva 
učenca, ki obiskujeta šolo s prilagojenem programom izven Občine Dobrna (OŠ Glazija in II. 
OŠ Žalec). Plačilo prevoza občini nalaga 56. člen Zakona o osnovni šoli, ki pravi, da je 
potrebno povrniti stroške prevoza tudi za otroke s posebnimi potrebami in njihovim 
spremljevalcem, ki imajo stalno prebivališče v Občini Dobrna ne glede na oddaljenost 
osnovne šole ali zavoda. 
 
Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah z ustreznim programom. Trije učenci s 
posebnimi potrebami iz Dobrne so v letu 2017obiskovali  to šolo in sicer dva sta hodila ( en 
učenec je z junijem 2017 zaključil šolanje) na Glazijo Celje, eden pa na II. osnovno šolo 
Žalec. Občina Dobrna je za te otroke poravnala materialne stroške, stroške jutranjega varstva 
in stroške prevoza otroka v šolo. Odhodek je znašal 4.370 €. 
 
V okviru svoje dejavnosti šola za vse, ki se vozijo v šolo organizira varstvo vozačev. Občina 
je za ta namen v letu 2017 financirala 2.806 €. Varstvo vozačev izvaja zaposlena, ki so jo v 
osnovni šoli zaposlili na podlagi progama javnih del, tako da je del programa sofinanciran iz 
državnega proračuna, razlika pa iz občinskega proračuna. 
 
Socialno varstvo 
 

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih 
obveznosti in pristojnosti. 
 
Varstvo otrok in družine 

Ob rojstvu otroka Občina Dobrna na podlagi vloge starša, ki ima stalno prebivališče v Občini 
Dobrna nakaže 250 € na njegov transakcijski račun. Število upravičencev se iz leta v leto 
spreminja. V letu 2017 je bilo v ta namen porabljenih 4.250 € denarne pomoči za 17 
novorojenčkov. 
 
Socialno varstvo invalidov 

Upravičenci, ki si na Centru za socialno delo Celje uveljavijo status družinskega pomočnika, 
so upravičeni do mesečnega dohodka, ki ga v skladu z zakonom financira lokalna skupnost. 
Višina dohodka je minimalna plača. V občini je s statusom družinskega pomočnika ena oseba. 
Nadomestilo pa se izplačuje od oktobra 2017 dalje. 
 
Socialno varstvo starih 

Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih 
zavodih. Ceno oskrbe domovi oblikujeo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev, potrjuje resorno ministrstvo, plačnik oskrbnin in doplačil je 
po Zakonu o socialnem varstvu, občinski proračun in svojci upravičenca. S strani lokalne 
skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva 
oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Število 
nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje. Občina Dobrna je v 
letu 2017 subvencionirala domsko oskrbo za 20 oskrbovancev, kar je znašalo 163.231€. 
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Pomoč in nego na domu je občina dolžna organizirati kot javno službo, kot določa Zakon o 
socialnem varstvu. To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu in aneksov k pogodbi opravlja Dom ob Savinji Celje. Pomoč na 
domu je v letu 2017 potrebovalo med 4  do 5 občanov, kar na letnem nivoju znaša 10.877 €. 
 
Socialno varstvo materialno ogroženih 

Občina Dobrna zagotavlja sredstva za sofinanciranje plačila neprofitnih najemnin občanov, ki 
so do tega upravičeni na podlagi odločb CSD. V letu 2017 je Občina Dobrna sofinancirala 
plačila  najemnine trem občanom v višini 6.558 €. 
 
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Občina Dobrna je v letu 2017 objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov na področju humanitarnih, 
socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2017. Skupni znesek razpisanih 
sredstev za leto 2017 na proračunski postavki 20005 (Ostali programi, spec. zavodi in 
društva) je znašal 4.700,00 €. Na razpis se je prijavilo 19 vlagateljev, od tega je bila ena 
vloga zavrnjena, osemnajst vlog pa je bilo odobrenih. Za potrebe razpisa je bilo porabljenih 
4.479 €. 
 

Servisiranje javnega dolga 
 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

V letu 2009 in  2010  je bil v okviru zadolževanja za kritje obveznosti iz naslova investicij  
najet kredit za investicijo Novogradnja in dozidava OŠ Dobrna, investicijo Razširitev in 
obnova ČN Dobrna, investicijo Rekonstrukcija LC Dobrna-HG-Krištaje, investicijo 
Novogradnja knjižnice in investicijo Novogradnja kulturnega doma. Kredit smo najeli od 
Javnega sklada RS za regionalni razvoj Ribnica, ki je bil najugodnejši od prejetih ponudb. V 
letu 2011 in 2013 smo se v okviru zadolževanja zadolžili še za nakup objekta Dobrna 15 in 
investicijo Vrtec Dobrna.  
Iz naslova dolgoročnega zadolževanja iz preteklih let smo poravnavali obresti in stroške 
kreditov. Obresti in ostali stroški zadolževanja so bili v letu 2017 plačani v višini 961 €. 
 
Intervencijski programi in obveznosti 
 
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

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 višine 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. 
Proračunska rezerva je bila v letu 2017 realizirana v višini 20.512 € in je bila porabljena v 
skladu z 49. členom Zakona o javnih financah.  
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Servisiranje javnega dolga 
 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

 

Plačila obresti in glavnice se nanašajo na prejeta posojila v letih 2009, 2010,2011 in 2013 pri 
Slovenskem regionalnem razvojnem skladu Ribnica. Obresti in glavnico za kredite prejete v 
letih 2009 in 2010 vodi in obračunava Banka Koper, za leta 2011 in 2013  pa od 1.12.2015 
Slovenski regionalni razvojni sklad sam. V letu 2017 je bilo odplačanih kreditov v višini 
173.654 €. 
 

5. MOREBITNE NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI 
IZVAJANJU DELA V OBČINI DOBRNA 

 
Župan in zaposleni v občinski upravi v letu 2017 nismo zaznali morebitne nedopustne in 
nepričakovane posledice pri izvajanju dela.  
 
 

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI PRETEKLIH LET 

 
Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev je podana v obrazložitvah splošnega in 
posebnega dela v zaključnem računu.  
Iz rezultatov, ki so prikazani v računovodskem poročilu in obrazložitvah sklepamo, da smo 
zastavljene cilje dosegli v okviru danih finančnih možnosti. 
Proračun Občine Dobrna je bil za leto 2017 zastavljen v višini 2.156.077 €, realizacija 
proračuna pa je bila v višini 2.247.646 €, kar pomeni 104,3 realizacijo proračuna. Z nalogami, 
ki smo jih izvedli v letu 2017 smo sledili ciljem zastavljenim v proračunu za leto 2017. Na 
področju izvirnih nalog – financirano iz primerne porabe smo sledili ciljem v celoti, na 
področju investicij pa nekoliko manj, predvsem zaradi pomanjkanja razpisov in možnosti 
prijave že pripravljenih projektov na razpise sofinanciranj, kjer bi pridobili dodatna sredstva.  
 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna 
upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Ti dve načeli sta predpisani kot maksima za 
razpolaganje s proračunskimi prejemki in izdatki. Vsi proračunski uporabniki moramo to 
spoštovati, ni pa predpisanih meril oziroma navodil, s katerimi bi merili gospodarnost in 
učinkovitost pri uresničevanju ciljev. Občina Dobrna si je pri izvrševanju proračuna za leto 
2017 ves čas prizadevala, da je v vseh postopkih zasledovala cilj ekonomičnosti, kot tudi 
gospodarnosti porabe javnih sredstev. Občina v letu 2017 ni imela likvidnostnih težav, 
obveznosti so bile poravnane v skladu s predpisanim rokom v zakonu o izvrševanju proračuna 
za leto 2017. Prav tako je občina v letu 2017 zmanjšala svojo zadolženost za 173.654 € z 
odplačilom obrokov dolgoročnih kreditov. 
Učinkovitost poslovanja pa se izkazuje predvsem skozi zadovoljstvo strank in izvrševanjem 
zakonsko določenih opravil in nalog in je težje merljiva, dostikrat odvisna od subjektivnih 
ocen. Težko je ustreči željam in potrebam vseh občanov. 
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8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 
 
Funkcija evidentiranja, izvajanja in odobritev finančnega poslovanja so ločene. Občina 
Dobrna sistem notranjega finančnega nadzora izvaja tako, da postopke evidentiranja, 
izvajanja in odobritev finančnega poslovanja izvajajo različni zaposleni. 
Občina Dobrna ima sklenjeno pogodbo za notranje revidiranje z Notranje revizijsko službo 
Združenja občin Slovenije. Skladno z letnim delovnim načrtom ZOS, se notranja revizija 
izvede tudi za notranje kontrole finančnega poslovanja. 
Revizijo nad poslovanjem občine pa vsako leto opravi tudi Nadzorni odbor Občine Dobrna.  
Podana priporočila obeh organov Občina Dobrna upošteva pri svojem nadaljnjem delu in tako 
tudi izboljšuje svoje poslovanje. Namen notranjega nadzora je zagotoviti neodvisno in 
nepristransko svetovanje vodstvu občine za boljše obvladovanje tveganj, izvajanje notranjih 
kontrol in postopkov pri upravljanju s sredstvi občinskega proračuna. Za leto 2016, katerega 
revizija se je opravljala v letu 2017 se je revizija nanašala na  postopek oddaje javnega 
naročila,  ravnanje s stvarnim premoženjem občine,  postopek dodelitve transferov ter  gibanje 
knjigovodskih listin na revidiranih področjih . 
 

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 

 
Iz realizacije izhaja, da so v glavnem bili doseženi zastavljeni cilji, razen nekaterih 
investicijskih vlaganj in sicer na proračunskih postavkah: 
- 11016 Medgeneracijska točka parku Dobrna – projekt je predviden za izvedbo v letu 

2018, izvedba je odvisna od prejetja odločbe o sofinanciranju MGRT, 
- 12015 Energetska prenova javnih objektov - ni bilo ustreznih razpisov, kjer bi lahko 

pridobili sredstva za sofinanciranje investicij. 
- 16044 Vzdrževanje stanovanjskih objektov, ni bilo ustreznih razpisov, kjer bi lahko 

pridobili sredstva za sofinanciranje investicij. 
- 06010 Nakup traktorja za potrebe režijskega obrata – nakup traktorja se je prenesel v leto 

2018.  
 
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 

 
Učinki poslovanja občine se kažejo na vseh področjih v lokalnem okolju ( društva, kultura, 
sociala, šport, civilna zaščita, izobraževanje, gasilstvo). S svojim dosedanjim delom smo na 
vseh področjih izboljšali pogoje bivanja, sožitja, sodelovanja in komunikacije med občani, 
društvi in zavodi v naši občini. V letih delovanja občine se je največ sredstev vlagalo v 
izboljšanje vodovodov, rekonstrukcije cest, zagotavljanje novih stanovanjskih enot ipd. S 
proračunskimi sredstvi smo omogočili delovanje na različnih področjih proračunske porabe.  
S proračunskimi sredstvi smo upravljali skrbno, učinkovito in gospodarno ter omogočili 
aktivno delovanje in izvajanje nalog na vseh področjih proračunske porabe. 
Učinki poslovanja se neposredno odražajo v izboljšanju življenjskega standarda občanov. 
 
 
Pripravila 
Višja svetovalka za proračun in finance                       Župan Občine Dobrna 
Milena Krušič                                                                    Martin Brecl 
 
 
 


