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RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE DOBRNA ZA LETO 2015 
 
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 in 104/11) . 
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 in 100/15), 
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu ( Uradni list RS št. 117/02,134/03 in 108/13) , Pravilnik o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ( Uradni list 
RS, št. 45/05,138/06,120/07,48/09,112/09,58/10,108/13 in 100/15) 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 31.12.2015 
 
 

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) 14.146.255 14.153.574 99,94 

    SREDSTVA    

  001 
A.  DOLG.SRED.IN SRED.V UPRAVLJANJU (1-2+3-4+5-
6+7+8+9+10) 13.319.878 12.896.738 103,28 

00 002 1. Neopredmetena sredstva 493.243 491.340 100,38 

01 003 2. Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 261.537 259.500 100,78 

02 004 3. Nepremičnine 9.214.539 8.376.563 110,00 

03 005 4. Popravek vrednosti nepremičnin 1.915.085 1.741.174 109,98 

04 006 5. Oprema in druga opredmetena os.sredstva 1.331.659 1.255.191 106,09 

05 007 6. Popravek vred.opreme in drugih opred.OS 812.825 708.192 114,77 

06 008 7. Dolgoročne finančne naložbe 150.760 147.423 102,26 

07 009 8. Dolgoročno dana posojila in depoziti 0 0  

08 010 9. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0  

09 011 10. Terjatve za sredstva dana v upravljanje 5.119.124 5.335.087 95,95 

  012 
B.KRATKOROČNA SREDSTVA 
(11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 826.377 1.256.836 65,75 

10 013 11.Denarna sredstva v blagajni 0 27 0 

11 014 12.Dobroimetje pri bankah(stanje na TRR 31.12) 331 0 0 

12 015 13.Kratkoročne terjatve do kupcev 195.349 311.412 62,73 

13 016 14.Dani predujmi in varščine 0 0 0 

14 017 15.Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 127.181 262.271 48,49 

15 018 16.Kratkoročne finančne naložbe 70.000 55.000 127,27 

16 019 17.Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 0 

17 020 18.Druge kratkoročne terjatve 28.055 19.942 140,68 

18 021 19.Neplačani odhodki 405.461 608.184 65,76 

19 022 20.Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 

  023 C. ZALOGE 0 0 0 

99 033 Aktivni konti izven bilančne evidence 1.599.733 1.433.852 111,56 
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    PASIVA SKUPAJ (D+E) 14.146.255 14.153.574 99,94 

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     

  034 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (21+22+23+24+25+26+27+28) 556.947 826.208 67,41 

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

21 036 22. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 18.270 24.620 74,20 

22 037 23.Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 63.620 175.699 36,20 

23 038 24.Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 13.541 13.520 100,15 

24 039 25.Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 90.368 95.561 94,56 

25 040 26. Kratkoročne obveznosti do  financerjev 150.284 0 0 

26 041 27.Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 0  

28 042 28.Neplačani prihodki 220.864 516.808 42,73 

29 043 29. Pasivne časovne razmejitve    

  044 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ( 
30+31+32+33+34) 13.589.308 13.327.366 103,09 

90 045 30.Splošni sklad 12.202.666 11.571.213 105,45 

91 046 31.Rezervni sklad 0 0 0 

92 047 32.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 226.611 305.773 74,11 

93 048 33. Dolgoročne rezervacije 0 0 0 

96 054 34. Dolgoročne finančne obveznosti 1.160.031 1.450.380 90,34 

99 061 35. Pasivni konti izven bilančne evidence 1.599.733 1.433.852 111,56 

 
POJASNILA K BILANCI 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 
31.12.2015 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 

 
1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so: 

 
a) neopredmetena sredstva 
b) nepremičnine 
c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
d) popravki vrednosti navedenih postavk 
e) dolgoročne finančne naložbe 
f) dolgoročno dana posojila in depoziti 
g) dolgoročne terjatve iz poslovanja 
h) terjatve za sredstva dana v upravljanje 
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Skupine kontov 00 in 01 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve in popravki vrednosti neopredmetenih sredstev AOP 002 in 003 
 
Izkazujeta vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic (Kataster Vodovod-kanalizacija, 
premoženjske pravice Simbio, stavbna pravica, programska oprema, oblikovanje grba občine, 
krajinski park-zasnova, info karta, ZN Dobrna, LN športni kompleks, LN zdraviliški 
kompleks, LN Novigrad, energetska zasnova, Dolb Dobrna, LN Zavrh, LN Guteneg, LN Zora 
ter popravke le-teh. 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2015 

    
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti  Nabavna vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Programska oprema 57.169 54.000 58.120 55.846 

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

3. Oblikovanje grba občine 2.592 2.592 2.592 2.592 

4. Zn Dobrna 30.834 0 30.834 0 

5. Info karta 12.604 12.604 12.604 12.604 

6. Prostorski plan 169.672 158.815 169.672 158.815 

7. LN-Športni kompleks 34.569 0 34.569 0 

8. LN-Zdraviliški kompleks 45.320 0 45.320 0 

9. LN-Novi grad 34.843 10.857 34.843 10.857 

10. Energetska zasnova občine 18.708 18.708 18.708 18.708 

11. Energ.zasnova-Guteneg 15.197 0 15.197 0 

12. LN-Zavrh 7.602 0 7.602 0 

13. LN-Guteneg 22.642 0 22.642 0 

14. LN-Zora 29.569 0 29.569 0 

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

16. Kataster vo-ka poslovni najem 1.844 1.811 2.844 1.940 

17. Premoženjske pravice Simbio 365 113 317 175 

18. Stavbna pravica 2.079 0 2.079 0 

19. Dolb 2.440 0 2.440 0 

  SKUPAJ 491.340 259.500 493.243 261.537 

 
Skupine kontov 02 in 03 Nepremičnine in popravek vrednosti nepremičnin AOP 004 in 
AOP 005 
 
Izkazuje vrednost nepremičnin. Otvoritveno stanje 1.1.2015 je povečano za gradbene objekte 
zgrajene v letu 2015, kot tudi za nepremičnine, ki se še pridobivajo. 
V skupini 020 so zajeta zemljišča, katera so bila kupljena v preteklih letih in se izkazujejo v 
otvoritvenem stanju 2015. V letu 2015 ni bilo nabave novih zemljišč.  
V skupini 021 so zajete zgradbe. V letu 2015 se je ta postavka povečala zaradi izgradnje 
kanalizacije in sicer na območju Dobrne (faza 1), Vinska Gorica ( faza 4) in Vrba (faza 8) ter 
povodje potoka Klanjščica (faza 2). AOP 005 izkazuje popravke vrednosti nepremičnin. 
Amortizacija je obračunana na podlagi stopenj določenih v Navodilu o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev. Amortizacija se prične 
obračunavati prvega dne naslednjega meseca po tistem, ko se osnovno sredstvo začne 
uporabljati za opravljanje dejavnosti za katero je namenjeno. Amortizacija se obračunava 
toliko časa, dokler se v celoti ne nadomesti vrednost , ki je osnova za obračunavanje. Ko je 
znesek nabavne vrednosti enak odpisani vrednosti, se amortizacija ne obračunava več. 
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Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2015 

    
Nabavna 
vrednost Popravek vrednosti  

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Zemljišče 76.044 0 76.044 0 

2. Avtobusne čakalnice 6.188 4.915 6.188 5.101 

3. Ceste in ulice 880.321 322.351 880.321 349.747 

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 648.249 0 228.502 0 

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

9. Mrliška vežica Dobrna 23.723 11.745 23.723 12.432 

10. Stavba občine 92.814 19.043 92.814 21.167 

11. Igrišča pri šoli 20.529 16.743 20.529 17.084 

12. Poslovni prostor 238.877 115.642 238.877 126.789 

13. Stanovanja 767.790 289.996 767.790 312.165 

14. Objekt knjižnica 335.009 40.201 335.009 50.252 

15. Kanalizacija  680.086  325.606 3.188 

16. Vrtina HG 3 - v teku 14.172 0 14.172  

17. Mrliška vežica PK 18.334 2.154 18.334  

18. Zbirni center Dobrna 1.906 0 1.906  

19. Javna razsvetljava-v teku 62.774 0 62.774  

20. Vrtec-inv. v teku 25.783 0 25.783  

21. Javna razsvetljava 3.998 3.216 3.998 9.715 

22. Tic in trg Dobrna-v teku 80.302 0 80.302  

23. Simbio - inv. V teku 10.298 0 15.295  

24. SIMBIO-gradbeni del 138.632 91.317 146.843 95.232 

25. Ceste-inv.v teku 1.076.490 0 1.092.245  

26. Nepremičnine v gradnji vo-ka 1.578 0 0  

27. Nepremičnine v gradnji-VoKa 0 0 0  

28. Nepremičnine v gradnji-VoKa 197.642 0 133.182  

29. Vodovodi-poslovni najem 2.170.379 663.378 2.408.195 720.013 

30. Vodovodi-poslovni najem EU 742.905 119.899 814.560 141.760 

31. Protipoplavna zaščita 19.426 0 19.426  

32. 
Kanalizacija poslovni najem 
EU 0 0 1.314.827 9.866 

33. 
Ureditev kolesarske poti-inv.v 
teku 0 0 9.563  

34. 
Energetska sanacija objekta 
Dobrna 19 0 0 3.172  

35. 
Rekonstrukcija infrastr.javne 
razsvetljave 0 0 5.795  

36. 
Prometna ureditev regionalne 
ceste na območju občine 0 0 6.450  

  SKUPAJ 8.376.563 1.741.174 9.214.539 1.915.085 
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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 
 
Izkazuje vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima občina v svoji 
lasti. V poslovnih knjigah se izkazuje vsako opredmeteno osnovno sredstvo posebej. AOP 
007 izkazuje popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Odpis 
opreme je bil izveden na podlagi sklepa popisne komisije zaradi dotrajanosti. 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Otvoritveno stanje Stanje 31.12.2015 

    
Nabavna 
vrednost Popravek vrednosti  

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

1. Pisarniški stroji 3.971 3.715 3.837 3.837 

2. Inventar in pohištvo 106.210 68.896 105.723 78.900 

3. Oprema 58.649 43.499 59.557 47.556 

4. Oprema za mrliško vežico 8.726 8.542 8.726 8.606 

5. Druga oprema 98.714 78.411 98.410 86.880 

6. Računalniška oprema 56.209 52.735 52.293 48.930 

      

7. SIMBIO oprema 46.244 21.240 41.755 23.676 

8. Oprema Vo Ka 777.884 370.417 862.774 443.844 

9. Oprema Vo Ka EU 98.584 60.737 98.584 70.596 

  SKUPAJ 1.255.191 708.192 1.331.659 812.825 

 
Skupina kontov 06 Dolgoročne finančne naložbe AOP 008 
 
Tukaj so knjižene v preteklih letih vplačane naložbe v nepremičnine v Veterinarski center, 
Sklad obrti in podjetništva, RRA Celje, Simbio Celje, RASR in Vo-Ka Celje. Drugi 
uporabniki enotnega kontnega načrta pri naložbah ne oblikujejo popravka naložb. 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk 
Vrednost na dan 

31.12.2015 

      

1. Delež Veterinarski center 1.277 

2. Delež Sklada obrti in podjetništva 10.779 

3. Delež Vo-Ka Celje 27.915 

4. Delež Simbio 107.935 

5. Delež RRA Celje 2.354 

6. Delež RŠC Celje 0 

7. Delež RASR 500 

  SKUPAJ 150.760 

 
Skupina kontov 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti AOP 009 
 
Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih 
pogodb iz z odkupom dolžniških vrednostnih papirjev ( obveznic), druge dolgoročno dana 
posojila ter dolgoročno dani depoziti. Na tej skupini kontov občina na dan 31.12.2015 ne 
izkazuje stanja. 
 
Skupina kontov 08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja AOP 010 
 
Dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2015 ni bilo. 
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Skupina kontov 09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje AOP 011 
 
Na kontih 09 (AOP 011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. 
V skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 
Zakona o računovodstvu se višina le-teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev 
predloženih podatkov. Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje, je na dan 31.12.2015 
znašala 5.119.124 €.  
Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo opremo ( pohištvo, drobni 
inventar) ter objekte. 
 
 

Zap.št. Opis vsebine postavk Vrednost na dan 31.12.2015 

      

1. 
Osnovna šola Dobrna v 
upravljanju 2.474.133 

2. 
OŠ Dobrna-prosta amort. 
sredstva in rezultat leta 2015 30.224 

3. Vrtec v upravljanju 1.783.539 

4. 
Vrtec v upravljanju-rezultat leta 
2015 1.129 

4.. ZTŠK v upravljanju 576.374 

5. 
ZTŠK –prost amort. sredstva in 
rezultat leta 2015 3.695 

6. 
Paviljon na j. delu trga – v 
upravljanju 250.028 

5. RŠC v upravljanju 2 

   

  SKUPAJ 5.119.124 

 
2. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve  

 
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 

 
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 31.12.2015 v blagajni 0. Občina Dobrna 
konec leta 2015 ni imela nobenih vrednotnic. 
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Skupina kontov 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014 
 
Na dan 31.12.2015 je na tej postavki stanje 331 EUR. Predstavlja sredstva, ki jih je občina v 
letu 2015 poravnala na podlagi izstavljenih računov dobaviteljev, so pa bile prefakturirane 
Javnemu zavodu za turizem, šport in kulturo Dobrna  in bodo kompenzirani v letu 2016 . 
 
Skupina kontov 12 Kratkoročne terjatve do kupcev AOP 015 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo iz neporavnanih obveznostih za izdane račune in 
zahtevke, ki izhajajo iz najemnih razmerij, vodarin, grobnin ter manjših terjatev do 
posameznikov. Največje terjatve izhajajo iz obračuna najemnin Vodovod Kanalizacija in sicer 
v višini 92.793 €, katere se bodo kompenzirale v letu 2016, ko bodo izvedene investicije v 
komunalno infrastrukturo. Med večjimi terjatvami je tudi  neplačana turistična taksa, ki na 
dan 31.12.2015 znaša 47.756,96 € in predstavlja neporavnano terjatev za obdobje šestih 
mesecev. 
Manjše terjatve, ki izhajajo iz naslova vodarin ter terjatve do posameznikov (plačilo 
pogrebnih stroškov) bodo poravnane v prvih mesecih leta 2016 saj je večino neplačanih 
računov bilo izdanih v decembru 2015, v plačilo pa zapadejo v januarju 2016. 
 
Skupina kontov 14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
AOP 017 
 
V podskupini kontov 14 se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje terjatev do kupcev, danih 
predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja ter drugih kratkoročnih 
terjatev, če se nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta. Na dan 31.12.2015 je stanje 
odprtih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašalo 127.181 €. 
Terjatev se sestoji iz: 

- terjatve do Ministrstva za notranje zadeve za zahtevek SOU- drugi del za leto 2014 v 
višini 13.012,92 €, terjatve do Ministrstva za obrambo za požarno takso za mesec 
december v višini 287 €,  

- terjatev do proračuna za sredstva v višini 111.681,44 € (stanje na TRR na dan 
31.12.2015) , 

- terjatev do Zavoda za zaposlovanje za refundacijo plače za mesec december v znesku 
663,81 € in 

- terjatev do ZTŠK v znesku 1.535,89 €. 
 

 
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 je 
Občina Dobrna na dan 31.12.2015 izkazovala stanje v višini 70.000 € za sredstva vezana pri 
poslovni banki. 
 
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 31.12.2015 na tem AOP ne izkazuje stanja. 
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Skupina kontov 17 Druge kratkoročne terjatve AOP 020 
 
Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo 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. Na kontih skupine 17 je občina na dan 
31.12.2015 izkazovala stanje terjatev v višini 28.055 EUR. 
 
V tej skupini so evidentirane naslednje terjatve: 

- do Finančne uprave Republike Slovenije za javno finančne prihodke v višini 26.102 €, 
- terjatve za nedavčne prihodke iz naslova glob (MIR) v višini 1.160 € 
- vstopni 9,5 in 22% DDV v višini 793 € 

 
Skupina kontov 18 Neplačani odhodki AOP 021 
 
Postavka izkazuje obveznosti za neporavnane a prejete račune, situacije, zahtevke in odredbe, 
ki se nanašajo na obračunsko obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja. Stanje na kontu 
skupine 18 je enako stanju na kontih skupine 21,22 in 24.  
 
 
 
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. 

 
3. 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 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih AOP 036 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na plače občinske uprave in javnih del za 
mesec december 2015 izplačane v januarju 2016. Občina Dobrna je na dan 31.12.2015 
izkazovala stanje obveznosti do zaposlenih v višini 18.270 €. Te obveznosti so: 

- obveznosti za čiste plače in nadomestilo plače občinske uprave 
- obveznosti za čiste plače javnih del 
- obveznosti za prispevke iz plač 
- obveznosti za davke  
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih( prehrana, prevoz na delo) 
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Skupina kontov 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev AOP 037 
 
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in ne zaračunane obveznosti do dobaviteljev in 
kratkoročni blagovni krediti. 
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 zmanjšajo oziroma se neplačani 
odhodki zmanjšajo, povečajo pa se ustrezni konti razreda 4. 
Vse kratkoročne obveznosti v višini 63.620 € so zapadle v letu 2016. 
 
Skupina kontov 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja AOP 038 
 
Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja 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 izplačil 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 
31.12.2015 izkazovala za 13.541 € drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. 
V znesku drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so zajeti : 
- neplačani davki od pogodbenega dela ( plačani v januarju 2016) 
- obveznost za plačilo DDV- se plača v januarju 2016 
- neizplačana sredstva upravičencu iz naslova vračila sredstev za telekomunikacije 
- okoljska dajatev vode – se plača v letu 2016 
- okoljska dajatev načrpane vode 
 
Skupina kontov 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
AOP 039 
 
V tej skupini se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje obveznosti za prejete predujme in 
varščine, obveznosti do dobaviteljev, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, 
kratkoročno prejetih posojil in obveznosti iz financiranja, če se nanašajo na razmerja med 
uporabniki enotnega kontnega načrta. Občina je na kotih skupine 24 na dan 31.12.2015 
izkazovala obveznosti v višini 90.368 €. Nobena obveznost na skupini 24 na dan 31.12.2015 
še ni bila zapadla. 
 
Skupina kontov 25 Kratkoročne obveznosti do financerjev AOP 040 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev izkazujejo obveznost za odplačilo dela dolgoročnega 
kredita, ki zapade v letu 2016. Za ta del – 150.284 €, 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 in 94/14), ki pravi da se na 
kontih skupine 96 izkazujejo prejeti zneski finančnih kreditov ter, da se med dolgoročnimi 
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finančnimi obveznostmi izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v 
tekočem letu. 
 
Skupina kontov 28 Neplačani prihodki AOP 042 
 
Neplačani prihodki imajo proti postavko na kratkoročnih terjatvah. To  so neplačani prihodki, 
knjiženi na podlagi izdanih računov zmanjšani za davek na dodano vrednost. Ko je terjatev 
poravnana, se za ta znesek zmanjša neplačani prihodek, hkrati pa se poveča ustrezni konto 
razreda 7.  
 
 

4. 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 katerega znesek je 
enak odpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah osnovnih sredstev 
in zmanjšuje ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvah teh 
sredstev.  

� Prejeti dolgoročni kredit, ki smo ga prejeli od Slovenskega Regionalnega sklada 
Ribnica 

� Splošni sklad za finančne naložbe ( RRA, Vo-Ka, Simbio, RASR) povečujejo in 
zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah in dolgoročno danih 
posojilih.  

� 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 
68.248 € in se je dodal k sredstvom na skladu iz prejšnjih let, tako da sedaj sredstva na 
tej postavki znašajo 218.235 €. 

 
Skupina kontov 91 Rezervni sklad AOP 046 
 
Rezervni sklad izkazuje stanje sredstev rezerv, ki se na podlagi 48. in 49. člena Zakona o 
javnih financah uporabljajo za določene namene. Sredstva proračunske rezerve se lahko 
uporabijo za odpravo posledic naravnih nesreč. Proračunska rezerva, ki je bila oblikovana v 
letu 2015 se je v celoti uporabila za odpravo posledic naravnih nesreč ( posledice žledu v 
januarju in februarju 2014). 
 
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. 
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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 
odleta 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 31.12.2015 izkazovala dolgoročne finančne 
obveznosti v višini 1.310.315 €. 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 2015 smo odplačali najeto posojilo v višini 140.065 EUR.  
 
 
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 31.12.2015 izkazovala stanje v višini 1.599.733 €, kar predstavlja 
evidentirano stanje potencialnih terjatev iz naslova plačanih oskrbnin za 22 občanov, ki so 
nastanjeni v domovih za ostarele in v Centru za varstvo in delo Golovec. 
 
 
 
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
Podatki v obrazcu so izkazani v zneskih, kot so bili vknjiženi v poslovne knjige za leto 2015 
in so v EUR brez centov. 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, nedavčne prihodke, 
kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske 
unije. Skupna višina realiziranih prihodkov v letu 2015 je bila 2.798.315 €. 
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Davčni prihodki, konti skupine 70 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 
1.474.160 €. To so:  

- davke na dohodek in dobiček – dohodnina, katero smo prejeli v skladu z izračunom 
Ministrstva za finance in sicer  v višini 1.198.017 €, 

-  davke na plačilno listo in delovno silo, kjer ni bilo prihodka , 
- davki na premoženje, katere smo prejeli v skupni višini 76.969 €, v katere sodijo davki 

na premoženje od stavb fizičnih oseb - 2.548 €, davek od premoženja od prostorov za 
počitek in rekreacijo – 180 €, nadmestilo za uporabo stavb. Zemljišča -pravne osebe – 
29.875 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -  fizične osebe 23.320 €, 
zamudne obresti za nadomestilo za stav. zemljišče - 332 €,davek na dediščine in darila 
– 776 €, zamudne obresti občanov – 50 €, davek na promet nepremičnin od pravnih 
oseb – 510 € ter davek na promet nepremičnin fizičnih oseb 19.378 €. 

- ter domače davke na blago in storitve, katere smo prejeli v skupni višini 199.174 €. Ti 
prihodki se nanašajo na davek od dobička od iger na srečo – 618 €, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda – 33.529 €, turistčne takse – 
162.739 € in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest – 2.288 €. 
 

Nedavčni prihodki sestavljajo konte 71 in so izkazani na AOP 140. Med nedavčne prihodke 
se štejejo: 

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, na dan 31.12. izkazujemo te prihodke 
v višini 285.872 EUR, vsebujejo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku – 2.001 €, 
prihodke od obresti na vpogled – 180 €, prihodke od vezanih depozitov – 922 €, 
prihodke od najemnin za stanovanja – 29.122 €, prihodki od zakupnin – 1.358 €, 
prihodki od podeljenih koncesij – 2.209 € in drugi prihodki od premoženja – iz 
amortizacije – 250.080 €. 

- Upravne takse in pristojbine, katere smo v letu 2015 prejeli v višini 1.421 €. 
- Denarne kazni, kjer so iz naslova glob za prekrške bili vplačani prihodki v višini 2.285 
€ in za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v višini 806 €. 

- Prihodki od prodaje blaga in storitev- vplačani so bili prihodki od prodaje vode – 
1.544 €, prihodki iz naslova grobnin – 10.218 €, prihodki od pogrebov – 1.597 € in 
izredni prihodki v višini 214 €. 

- Drugi nedavčni prihodki so izkazani v skupni višini 53.426 € in vsebujejo prejeta 
sredstva od komunalnih prispevkov – 29.604 €, prispevki in doplačila občanov – 923 
€, drugi izredni nedavčni prihodki ( vračilo domske oskrbe za umrlo osebo, plačilo 
oglasov v Dobrčanu, prihodki za vzdrževanje parka) v skupni višini 22.899 €. Na 
kontu 714199 je izkazano tudi stanje v višini 0,75 €, ki je bilo preknjiženo iz konta 
706099. 

 
Kapitalski prihodki izkazani na AOP 153 zajemajo konte skupine 72 vsebujejo pa sredstva 
prejeta od prodaje zemljišč v višini 1.863 €. 
 
V letu 2015 smo prejeli tudi donacijo v višini 450 € in jo izkazujemo na kontu 73 – prejete 
donacije in darila od domačih pravnih oseb. 
 
Transferni prihodki zajemajo skupino kontov 74 in so izkazani na AOP 176. Občina Dobrna 
izkazuje sredstva na naslednjih postavkah: 
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- Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna 
izravnava v višini 138.476 €, 

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  - po 21.čl. ZFO 17.605 €, 
sredstva za sanacijo ( žled), 19.127 € in požarno takso v višini 3.282 €. 

- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – refundacija MIR v 
višini 4.204 €, refundacija SOU v višini 16.045 €, refundacija za gozdne ceste v višini 
1.106 €, refundacija javnih del v višini 63.705 € in povrnitev materialnih stroškov iz 
Občine Vojnik v višini 3.554 €. 

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne 
kmetijske politike v višini 118.728 € ( Za Paviljon na južnem delu trga) 

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz EU za strukturno politiko v višini 578.625 € 
( za izgradnjo kanalizacije faz 1,2,4 in 8) 
 
 

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 2015 je znašala 2.590.001 €. 
 
Tekoči odhodki so izkazani na skupini kontov 40 na AOP 222 in vsebujejo: 

- 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) Sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim so bile realizirane v višini 256.164 €. 

- Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače) zajemajo 
prispevke, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega 
zavarovanja zaposlenih – 40.207 € 

- izdatke za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago 
ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. 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, plačil članom različnih komisij in 
odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so 
bili realizirani v višini 360.135 €. 

- plačilo domačih obresti, v tej skupini so bili realizirani odhodki za plačilo obresti za 
kredite, ki jih odplačujemo poslovni banki oziroma Slovenskemu regionalnem 
razvojnem skladu Ribnica v višini 4.233 €. 

- 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 20.102 €, proračunska rezervacija pa je 
v letu 2015 bila porabljena v višini 838 €. 

 
Tekoči transferi so izkazani na skupini kontov 41 na AOP 266 in vsebujejo: 

- Subvencije, ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim 
podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Realizirane so 
bile v višini 18.273 €. 
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- transfere 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. V letu 2015 so bili realizirani naslednji transferi 
posameznikom: ob rojstvu otroka – 4.705 €, regresiranje prevozov v šolo – 22.186 €, 
regresiranje oskrbe v domovih – 156.188 €, subvencije stanarin – 5.776 €, plačilo 
razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev – 275.908 € in drugi transferi v 
višini 54.834 €. 

- transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, to so transferi neprofitnim 
organizacijam, političnim strankam in društvom. Sredstva so bila realizirana v višini 
64.292 €. 

- ter druge tekoče domače transfere, to 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 256.061 € in sicer sredstva prenesena 
drugim lokalnim skupnostim (SOU in MIR) v višini 48.964 €, prispevek v ZZZS za 
zdravstveno zavarovanje, ki ga za svoje občane plačuje občina – 16.068 €, sredstva za 
plače v javne zavode in druge izvajalce javnih služb – 61.241 € in izdatki za blago in 
storitve javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb v višini 129.788 €. 

 
Investicijski odhodki so izkazani v skupini kontov 42 na AOP 295. 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 2015 1.043.034 €. V letu 2015 se je na investicijskem 
področju največ vlagalo v izgradnjo fekalne kanalizacije faza 1, 2, 4  in 8 ter v vodovode. 
  
Investicijski transferi so izkazani v skupini kontov 43 na AOP 907 in 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 
2015 je bila realiziran investicijski transfer v višini 28.000 € za nakup gasilskega moštvenega 
avtomobila. 
 
Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov  in znaša v letu 2015 208.313 € . 
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V letu 2015 v računu finančnih terjatev in naložb ni bilo prometa. 
 
RAČUN FINANCIRANJA 
 
V letu 2015 se Občina Dobrna ni zadolžila. 
 
ODPLAČILO DOLGA 
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Konti skupine 55 vključujejo odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. Odplačilo 
domačega dolga se nanaša na odplačilo glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah in 
skladih. V letu 2015 smo odplačali glavnice kredita v višini 140.065 €. 
DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 
 
 

- Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje 
blaga in storitev v letnem poročilu ni posebej evidentirano, ker za to ni potrebe. 

- Občina Dobrna ima dolgoročne rezervacije za okoljsko dajatev iz naslova 
onesnaževanja okolja z odlaganjem odpadkov in dolgoročno rezervacijo iz vplačanih 
sredstev iz amortizacije. Dolgoročne rezervacije so oblikovane do namenske porabe 
teh sredstev.  

- V letu 2015 smo imeli izkazan presežek prihodkov nad odhodki. 
- Občina Dobrna nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje. 
- V letu 2015 ob koncu leta ni bilo vzpostavljenih večjih terjatev. Manjše terjatve se 

nanašajo predvsem na terjatve, ki so bile vzpostavljene v decembru 2015 in so zapadle 
v januarju 2016, tako da bodo takrat tudi poravnane. Nekaj manjših terjatev iz naslova 
grobnin, pa so v fazi opominjanja. 

- Bilanca stanja na dan 31.12. 2015 izkazuje tudi nižje obveznosti do dobaviteljev kot v 
letu 2014. Razlog za to je, da smo v letu 2014 še poravnavali investicijo kanalizacijo, 
sedaj pa teh obveznosti nimamo več, ker je investicija zaključena. Vse obveznosti, ki 
so izkazane na dan 31.12.2015 so ne zapadle oziroma bodo zapadle v januarju 2016. 

- 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, iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU), 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. 

- V letu 2015 je občina denarna sredstva v višini 70.000 € naložila pri poslovni banki. 
- Na kontih izven bilančne evidence vodimo terjatve iz naslova oskrbnin. V domovih za 

starejše občane imamo 15 oskrbovancev, prav tako imamo tudi  7 oskrbovancev v 
zavodih za prizadete. Terjatve so vzpostavljene za obdobje delovanja Občine Dobrna. 

 
 
 
Pripravila: 
Milena Krušič 
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POSLOVNO POROČILO OBČINE DOBRNA ZA LETO 2015 
 

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Zakonske in druge pravne podlage za delovanje občine 
Zakon o lokalni samoupravi,Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih področij, 
Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o upravnem 
postopku , Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o javnih 
financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o 
poslovnih prostorih in poslovnih stavbah, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o 
izobraževanju odraslih, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, 
Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami, Stanovanjski zakon, 
Zakon o graditvi objektov, Zakon o gozdovih, Zakon o cestah, Zakon o urejanju 
prostora, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih 
javnih službah. 
 
Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila 
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015, 
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 
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. 
 
 
 
 

-  
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Temeljne informacije o  Občini Dobrna 
 
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:2.185 (Vir: Statistični urad RS-državljani in tujci s prijavljenim stalnim 
prebivališčem v RS na dan 1.1.2014)  
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. 
 
Organizacijska struktura 
 
Organi občine so določeni v 9.členu Statuta Občine Dobrna, ki so: 
Župan občine: Martin Brecl, predstavlja in vodi občino. Izvolijo ga državljani, ki imajo v 
občini stalno prebivališče. 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 pravno komisijo 
- 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. V letu 2015 
je bila predsednica odbora mag.Vlasta Žerjav. 
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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: 
- direktor občinske uprave, VII. stopnja izobrazbe; 
- višji svetovalec za premoženjsko pravne in stanovanjske zadeve ter okolje in prostor, VII. 

stopnja izobrazbe; 
- višji svetovalec za investicije, komunalo ter okolje in prostor, VII. Stopnja izobrazbe;( na 

porodniškem dopustu) 
- Višji referent, 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, ki so prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje, če imamo odobrene programe za izvajanje javnega dela. V letu 2015 smo imeli 
iz naslova javnih del povprečno dva zaposlena ( sofinanciranje je bilo 65 %), iz naslova 
javnih del-žled, kjer je bilo financiranje 100%, pa pet delavcev. 
 
Delo organov občine je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu 
občinskih organov, predvsem z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo 
občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, 
vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. 
Splošni akti Občine Dobrna se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Dejavnost 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 ; 
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- 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. 
 
 
 

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 zajeti v tekočem proračunu le delno, v celoti pa v načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2015 - 2018, kateri je sestavni del vsakoletnega proračuna in se tudi 
redno dopolnjuje. Podlago najdemo tudi v investicijskih programih predvsem za tiste 
investicije, ki se izvajajo več let. 
 

3. POROČILO O REALIZACIJI LETNIH CILJEV – PRORAČUNA OBČINE 
DOBRNA ZA LETO 2015 

 
Občina Dobrna si je svoje cilje zastavila v Proračunu Občine Dobrna, ki je bil sprejet na 4. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 15.12.2014. 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 7. redni seji Občinskega sveta, dne 
14.7.2015 ter 2. Rebalansom, ki je bil sprejet na 10. redni seji, dne 10.12.2015. Z 2. 
Rebalansom proračuna smo načrtovali prihodke in prejemke v višini 2.765.685 € , realizirani 
pa so bili v višini 2.798.314 € . 
 
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 cilj, ki smo ga želeli doseči v letu 2015 je bilo dokončanje izgradnje 
kanalizacijskega omrežja na območju naselij Vinska Gorica, Vrba, naselje Dobrna in na 
Povodju poroka Klanjščice. Cilj smo dosegli, saj je bila gradnja zaključena v juliju 2015. Prav 
tako se je v letu 2015 vlagalo v posodobitev vodovodnih sistemov. V letu 2015 smo 
nadaljevali s sanacijo obzidja v centru Dobrne, le ta bo zaključena v prvi polovici leta 2016. 
 
Občina Dobrna je v proračunskem letu 2015 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila v 
sprejetem proračunu, nato pa tudi v obeh sprejetih rebalansih. 
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Občina Dobrna je v letu 2015 dosegla naslednje cilje: 
- Zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih za katere je 

zadolžena in odgovorna, kljub zmanjšanju primerne porabe na prebivalca in zmanjšanju 
drugih javno finančnih in lastnih prihodkov, 

- Financirala je investicije v teku, dokončala pa največjo investicijo, in sicer zgoraj 
omenjeno izgradnjo kanalizacije, 

- Pripravljala dokumentacijo in iskala vire za nove investicije v prihodnjih letih, 
- Racionalno razpolagala s sredstvi, ki so bili na razpolago. 
 

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

 
Prihodki proračuna so bili v letu 2015 realizirani v višini 2.798.314 € in so za 1% nad 
planirano višino. 
Odhodki proračuna pa so bili v letu 2015  realizirani v višini 2.590.001 in so 3 % pod 
planirano porabo. 
 
1000 OBČINSKI SVET 
 
Odhodki za delo občinskega sveta so razčlenjeni po posameznih postavkah, skupna realizacija 
pa znaša 92% oziroma 16.755 €. 
 
Občinski svet se je tekom leta sestal na 6 rednih in 2 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. 
 
2000 NADZORNI ODBOR 
 
Za nadzorni odbor so bila sredstva rezervirana v višini 100% oziroma v znesku 2.031 €. Tudi 
tukaj so se sejnine izplačevale na podlagi pravilnika in liste prisotnosti na sejah. 
 
3000 ŽUPAN 
 
Za dejavnost župana in podžupana so bila sredstva realizirana v višini 59.702 € oziroma 
97,5%. 
Sredstva so bila porabljena za plačo župana, nadomestila plače za podžupana ter za materialne 
stroške župana in podžupana. 
 
4000 OBČINSKA UPRAVA REŽIJSKI OBRAT  
 
V sklopu občinske uprave je organiziran režijski obrat. V njem so zaposleni trije delavci. 
Realizacija področja režijskega obrata je bila v višini 67.915 €  oziroma 96,5%. Realizacija 
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zajema plače in vse dodatke ter prispevke za tri zaposlene ter materialne stroške za režijski 
obrat. 
 
 
4001 OBČINSKA UPRAVA 
 
Skupna realizacija znaša 97,7% oziroma 2.443.596 €. 
 
Administracija občinske uprave 

 

Občinska uprava je v letu 2015 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). Prav tako smo 
v letu 2015 na tem področju izkazovalo plačo za zaposlenega, katerega smo morali zaposliti 
zaradi realizacije projekta Paviljon na južnem delu trga. Prikazani so tudi stroški upravljanja s 
tem objektom. Prava tako je bilo v letu 2015 nabavljeno nekaj nove opreme. 
 
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Realizacija na tem področju je bila 96,%. 
 
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

Program požarnega varstva je bil realiziran 99,6 %. Za tekoče izdatke je bilo v letu 2015 
namenjenih 24.624 €, za investicije pa 28.000 € ( za sofinanciranje nabave novega 
moštvenega vozila). 
 
Prometna varnost 

 

Realizacija na tem področju je bila 97,3 %. 
 
Povečanje zaposljivosti 

 

Na tem področju je bila realizacija 98,3 %. V letu 2015 smo imeli tri programe zaposlitve iz 
naslova javnih del in sicer: en program se je nanašal na redna javna dela ( sofinanciranje 
države v višini 65 %), kjer sta bila dva zaposlena, druga dva programa pa sta se nanašala na 
izvajanje javnih del zaradi žleda. Na tem programu smo imeli pet zaposlenih v obdobju od 
1.3. do 30.11.2015. Oba programa iz naslova žleda sta bila financirana iz strani države v 
višini 100%. 
 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

 
Realizacija na tem področju je bila 91,7 %. Sredstva so bila porabljena predvsem za 
subvencije v kmetijstvu ( na podlagi prijave na razpis so kmetovalci pridobili sredstva), 
poravnani so bili tudi stroški za delovanje LAS in tudi stroški zavetišča za živali, katere 
moramo plačevati na podlagi ustrezne zakonodaje. Na področju vzdrževanja gozdnih cest pa 
so bila sredstva porabljena v višini 3.914 €. 
 
Oskrba z električno energijo in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
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Na teh področjih je bila realizacija 92,8%. Sredstva so bila porabljena za plačilo projekta v 
katerem je prikazana strategija razvoja javne razsvetljave in projekta  v katerem je opredeljena 
kakšna naj bi bila energetska sanacija objekta Dobrna 19. 
 
 

Cestni promet 

 

Na tem področju je bila realizacija 88,8%. Oziroma 142.497 €. Za vzdrževanje makadamskih 
in asfaltnih cest ter za izvajanje zimske službe je bilo porabljeno 96.497 €. Prav tako je  letu 
na postavki Elementar bila realizacija 24.384 €. V okviru odprave posledic poplave, snega in 
žledom ki so v januarju in februarju 2014 povzročili precejšnjo škodo na občinskih cestah, so 
bila izvedena ustrezna dela za zagotovitev varne prevoznosti na najbolj ogroženih povezavah. 
V tem sklopu so se izvajala dela na javni poti Brdce nad Dobrno in na javni poti Strmec –
Kačnik - PD Velenje, za katere sta bila izdelana in potrjena ustrezna sanacijska elaborata. Za 
zagotovitev dodatne varnosti je bilo na obeh cestah na novo postavljeno tudi 260 m varnostne 
ograje. 
V letu 2015 je bilo odkupljeno tudi zemljišče, ki se potrebuje za rekonstrukcijo ceste Dobrna-
Guteneg.  V letu 2015 je bil delno poravnan tudi projekt izgradnje krožišča Novigrad. Za 
vzdrževanje javne razsvetljave in tokovine je bilo v letu 2015 porabljenih 22.163 €.  
 
Gospodarstvo 

 

Na področju razvoja malega gospodarstva so se sredstva razdelila na podlagi razpisa. Na 
področju promocije občine je bila realizacija v višini 18.321 €. Za spodbujanje razvoja 
turizma in gostinstva je bilo porabljeno 88.761 €. Stroški zajemajo plačilo projektne 
dokumentacije za regijsko kolesarko pot, razdeljena sredstva na podlagi razpisa in stroške 
delovanja ZTŠK ( stroški dela, stroški upravljanja kulturnega doma in stroški prireditev in 
projektov). Prav tako smo v letu 2015 v zdraviliškem parku obnovili mostičke in delno uredili 
trim stezo. Ureditev trim steze se bo nadaljevala tudi v leto 2016. 
 
Varovanje okolja in naravne dediščine 

 

Na tej postavki je bila realizacija 100% oziroma v višini 701.711 €. Od vseh postavk najbolj 
izstopa izgradnja in dokončanje izgradnje kanalizacije za območje Dobrna, Vinska Gorica, 
Vrba in povodje potoka Klanjščice v višini 678.357 €. 
 
Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost 

 

Zajema stroške urejanja prostora, stroške oskrbe z vodo, stroške urejanja pokopališč, stroške 
prazničnega urejanja naselja ter stroške v zvezi s stanovanji. Na področju oskrbe z vodo 
najbolj izstopa postavka Obnovitvene investicije v vodovod, kjer se iz sredstev amortizacije 
obnavljajo vodovodi. V letu 2015 je bilo v ta namen porabljeno 276.973 €. Občina Dobrna 
vzdržuje dva pokopališča in sicer enega na Dobrni drugega na Paškem Kozjaku. V letu 2015 
so se nadaljevala tudi dela pri sanaciji obzidja v centru Dobrne. Le ta se bo zaključila v prvi 
polovici leta 2016. Za vzdrževanje stanovanjskih objektov je bilo v letu 2015 porabljenih 
15.844 €. 
 
Zdravstveno varstvo 
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Skupna realizacija tega področja je bila 18.509 €, od tega je bilo za zavarovanje občanov 
porabljeno 16.067 € in za mrliško ogledno službo 2.442 €. 
 
 
 
 
Kultura, šport in nevladne organizacije 

 

Realizacija je bila 99,6%. Sredstva so bila porabljena za delovanje knjižnice ( 22.114 €), 
delovanje na področju ljubiteljske kulture ( 22.074 €), za programe borcev, za delovanje 
športa ter programe drugih skupin ( srečanja starejših občanov, letovanje socialno ogroženih 
otrok) 
 
 
 
Izobraževanje 

 

Področje izobraževanja je bilo realizirano 98,7%. Cilj Občine Dobrna na področju predšolske 
vzgoje  je zagotoviti čim večjemu številu otrok dnevno varstvo in vzgojo v vrtcu. Občina 
Dobrna v proračunu zagotavlja plačilo razlike med ekonomsko ceno programa v vrtcu in 
zneskom, ki ga plačujejo starši za vrtec za vse otroke staršev, ki imajo stalno prebivališče v 
naši občini. Prav tako na podlagi odločbe plačujemo spremljevalca otroka. 
Občina Dobrna ima na svojem območju eno osnovno šolo. Cilj občine na osnovno šolskem 
področju je zagotoviti izvedbo osnovnošolskim programov, ki niso financirani od države in so 
pomembni za naše območje. Mesečno nakazujemo sredstva za plačilo materialnih stroškov, 
deleže plač za nadstandardne programe in varstvo vozačev ter za zavarovanje šole. Prav tako 
pokrivamo prevoze otrok, za vse tiste, ki se vozijo v šolo na podlagi 56. člena Zakona o 
osnovni šoli.     . 
 
Socialno varstvo 

 

Realizacija tega področja je bila 98,9% oziroma v višini 193.337 €. Največ sredstev je bilo 
namenjenih plačilu oskrbnin v splošnih in posebnih socialnih zavodih in sicer 156.189 €. Za 
pomoč na domu smo namenili 19.766 €. Poleg tega smo subvencionirali najemnine v višini 
5.777 €, staršem novorojenih otrok pa namenili 4.705 €. Za ostale socialna področja pa 
namenili 6.900 €. 
 
Servisiranje javnega dolga 

 

Iz naslova dolgoročnega zadolževanja iz preteklih let smo poravnavali obresti in stroške 
kreditov. Obresti in ostali stroški zadolževanja so bili v letu 2015 plačani v višini 5.127 €. 
 
Intervencijski programi in obveznosti 

 

Proračunska rezerva je bila realizirana v višini 20.102 € in je bila porabljena v skladu s      49. 
členom Zakona o javnih financah. Splošna proračunska rezervacija pa v višini 838 € . 
 
Servisiranje javnega dolga 

 

V letu 2015 je bilo odplačanih kreditov v višini 140.065 €. 
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5. MOREBITNE NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI 
IZVAJANJU DELA V OBČINI DOBRNA 

 
Župan in zaposleni v občinski upravi v letu 2015 nismo zaznali morebitne nedopustne in 
nepričakovane posledice pri izvajanju dela. V letu 2015 ni bilo naravnih in drugih nesreč na 
območju Občine Dobrna. 
 
 

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

 
Skupni prihodki zaključnega računa Občine Dobrna so znašali 2.798.314 €. Z nalogami, ki 
smo jih izvedli v letu 2015 smo sledili ciljem zastavljenim v proračunu za leto 2015. 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. 
Med pomembnejšimi cilji je bilo dokončanje kanalizacije za območje naselja Dobrne, Vinska 
Gorica, Vrba in povodje potoka  Klanjščice. 
 

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.  
V okviru realnih možnosti smo proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Pri 
tem smo upoštevali zakonska določila,  ki predpisujejo izvedbo javnih naročil ter naročil male 
vrednosti in kvaliteto. Izbor najugodnejših in najustreznejših zunanjih izvajalcev ter doseganje 
ciljev, predvsem na področju investicij, odražata stopnjo gospodarnosti, ki jo v primerjavi 
med planiranimi proračunskimi sredstvi in realizacijo lahko ocenimo za uspešno. 
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. 
 

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 
 
Občina Dobrna ima sklenjeno pogodbo za notranje revidiranje z Notranje revizijsko službo 
Združenja občin Slovenije. Revizijo nad poslovanjem občine pa vsako leto opravi tudi 
Nadzorni odbor Občine Dobrna. 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 2015 se je 
revizija nanašala na sprejem proračuna za leto 2015, pregled plače in povračil stroški v zvezi 
z delom direktorice občine uprave, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev, odmera 
komunalnega prispevka, register tveganj občine  in pravilnik o računovodstvu občine s 
prilogami.   
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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, ki so bile že predhodno obrazložene, kot so nakup novega šolskega 
kombija, ureditev sanitarnih prostorov ob telovadnici, pridobitev projektne dokumentacije za 
izgradnjo DOLB, pridobitev dokumentacije za izgradnjo širokopasovnega omrežja in odkup 
zemljišč. Omenjena investicijska vlaganja niso bila izvedena zaradi zmanjšanih finančnih 
sredstev ( manjša primerna poraba), prav tako pa ni bilo ustreznih razpisov, kjer bi lahko 
pridobili sredstva za sofinanciranje investicij. 
 

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 
 
 
Učinki poslovanja občine se kažejo na vseh področjih v lokalnem okolju. S svojim 
dosedanjim delom smo izboljšali pogoje bivanja 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.  
Pozitivni učinki poslovanja se neposredno odražajo na področju uporabe družbene 
infrastrukture ( nov nizko energetski vrtec na Dobrni, nov Paviljon na južnem delu trga) in 
komunalne infrastrukture – izboljšan standard na cestni in vodovodni infrastrukturi ter na 
področju varstva okolja ( izgradnja kanalizacije za naselje Dobrna, Vinska Gorica, Vrba in 
povodje potoka Klanjščice). 
Učinki poslovanja se neposredno odražajo v izboljšanju življenjskega standarda občanov. 
 
 
 


