OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
3.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in
spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Pri pripravi proračuna za leto 2015, ki je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne
15.12.2014, 1. rebalansa, ki je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 14.7.2015 in 2.
rebalansa, ki je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 10.12.2015, so bili upoštevani
makroekomski okvirji, ki jih je posredovalo Ministrstvo Republike Slovenije za finance.
Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2015, ki smo ga prejeli od Ministrstva za finance,
naj bi omogočil poenoten pristop vseh občin pri sestavi proračunov. Občina Dobrna je pri pripravi proračuna
upoštevala primerno porabo v višini 525 €. V začetku leta 2015 smo od Vlade RS prejeli dogovor o višini
povprečnine za leto 2015, katera naj bil znašala za obdobje 1.1. do 30.6.2015 525 € za obdobje 1.7. do
31.12.2015 pa 500,83 € ob pogoju, da Vlada RS do 30.6.2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi zniža stroške
občinam pri izvajanju z zakonom določenih nalog. Ker se to ni zgodilo, se je za drugo polletje leta 2015 določila
nova povprečnina in sicer v višini 519 €. Za leto 2015 je bilo med Vlado RS in združenji občin dogovorjeno, da
se v letu 2015 za sofinanciranje investicij izplača investicijski transfer v višini 1 % skupne primerne porabe
občin, razlika do 2% skupne primerne porabe občin pa se zagotovi v letu 2016 z vključitvijo v Dogovor za leto
2016.
Ob pripravi občinskih proračunov je bilo potrebno upoštevati, da se je gospodarska rast in s tem tudi
javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila oziroma poslabšala, kar je pomenilo tudi upad
javnofinančnih prihodkov. Prilagoditev slabim gospodarskim in finančnim razmeram se je v največji možni
meri izvedla s pomočjo zmanjšanja javnofinančnih odhodkov.
3.1

Za sprejemanje in spremljanje izvrševanja proračuna uporabljamo programsko, ekonomsko in funkcionalno
klasifikacijo proračuna. Ministrstvu za finance mesečno pripravljamo poročila o mesečni realizaciji ( Bilanca
prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja v ekonomski klasifikaciji).
Župan je med letom sprejel sklepe o prerazporeditvi proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi
postavkami.
Ministrstvu za finance mesečno poročamo podatke o odplačilu glavnic kreditov in obresti, črpanju kreditov
občine, letno in četrtletno pa posredujemo tudi stanje zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.
3.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna,
proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z
obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi
prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem
Skupni prihodki so bili realizirani v višini 2.798.315 €, kar je za 1% več od planiranih z rebalansom proračuna.
V nadaljevanju je podana obrazložitev po naslednjih skupinah prihodkov: davčni prihodki, nedavčni prihodki,
kapitalski prihodki in transferni prihodki.
PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
Zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna.
Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Vsi davčni prihodki se praznijo v občinski
proračun iz državnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deležih, določenih v zakonih in drugih
predpisih.
Davčni prihodki 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 € (2014: 1.368.383 €; 2013: 1.361.788 €; 2012: 1.385.336 €; 2011:
1.353.841 €),
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
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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
Nedavčni prihodki sestavljajo konte 71. 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
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili v letu 2015 s prvotnim proračunom planirani v
višini 140.000 €, realizirani pa v višini 1.863 €. Zajemajo prihodke od prodaje stavbnega zemljišča na Dobrni.
V programu prodaje premoženja v lasti Občine Dobrna je bilo opredeljenih več kompleksov, ki so bili v letu
2015 predvideni za prodajo, in sicer od stavbnih zemljišč v lasti Občine Dobrna v Lokacijskem načrtu Zora,
kompleks stavbnih zemljišč pri Novem gradu, nadalje stavbni zemljišči pri vstopu v Dobrno, ki sta v lasti
Občine Dobrna (parc.št. 1514 in 1515/1 k.o. 1056-Dobrna), zemljišča v lasti Občine Dobrna, ki se nahajajo pri
Pekarni Dobrna ter pripadajoči delež etažne lastnine v objektu Vile Zora so bili skozi leto 2015 vodeni postopki
za prodajo slednjih, od objav javnih zbiranj ponudb, objav na portalih prodaj zemljišč, nadalje ponudb glede
neposrednih prodaj za primere, ko je višina kupnine ustrezna sklenitvi neposredne pogodbe, vendar do realizacij
prodaj, ni prišlo.
PREJETE DONACIJE
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
V to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih
skupnosti.
Transferni prihodki zajemajo skupino kontov 74. Občina Dobrna izkazuje sredstva na naslednjih postavkah:
- Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna izravnava v višini
138.476 € (2014:0 €, 2013: 0€, 2012: 17.052 €; 2011: 40.555 €).
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - po 21.čl. ZFO (1 % skupne primerne porabe
občin) 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 € ( redni program javnih del in program javnih del po žledu) 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).
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz EU za strukturno politiko v višini 578.625 € ( za izgradnjo
kanalizacije na območju Dobrne faza 1, Vinska Gorica faza 4, Vrba faza 8 in povodje potoka
Klanjščice faza 8).
NAZIV KONTA
70 DAVČNI PRIHODKI

Proračun 2015

Realizacija 2015

Index

1.624.094,31

1.474.159,93

90,77

1.482.144,31

1.198.017,00

80,83

703 Davki na premoženje

62.850,00

76.968,69

122,46

704 Domači davki na blago in storitve

79.100,00

199.174,24

251,80

802.226,10

357.384,86

44,55

335.500,00

285.872,20

85,21

300,00

1.421,38

473,79

2.500,00

3.091,40

123,66

13.200,00

13.573,41

102,83

714 Drugi nedavčni prihodki

450.726,10

53.426,47

11,85

72 KAPITALSKI PRIHODKI

140.000,00

1.863,00

1,33

140.000,00

1.863,00

1,33

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

820.520,78

964.457,19

117,54

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

241.896,00

267.104,21

110,42

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU

578.624,78

697.352,98

120,52

3.386.841,19

2.798.314,98

82,62

700 Davki na dohodek in dobiček

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in doh.od premož.
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
722 osnovnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

SKUPAJ PRIHODKI

ODHODKI
Skupni planirani odhodki z 2.rebalansom Proračuna Občine Dobrna za leto 2015 so bili v višini 2.652.572 €.
Realizacija odhodkov v letu 2015 je bila 97 % v višini 2.590.002 €.
V nadaljevanju je podana obrazložitev po naslednjih skupinah odhodkov: tekoči odhodki, tekoči transferi,
investicijski odhodki in investicijski transferi.
TEKOČI ODHODKI
Tekoči odhodki zajemajo:
- plače in druge izdatke zaposlenim, ki so se izplačevali v skladu z Zakonom o razmerjih plač ter na
podlagi Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkov zaposlenih v službah vlade RS in
upravnih organih. Ta postavka zajema: plače in dodatek, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Tekoči odhodki za plače in druge
izdatke zaposlenim so bili realizirani v višini 256.164 €.
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki se plačujejo v skladu s predpisano zakonodajo. Skupna
višina prispevkov je 16,10% od bruto plač zaposlenih. V to kategorijo prištevamo tudi premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.
- Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 91,7 %. Zajemajo naslednje stroške: stroške
pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, stroški časopisov, revij, knjig in strokovne
literature, stroške oglaševalskih storitev, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco ter druge
splošne stroške materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev od katerih se predvideva
samo strošek na drugih posebnih materialih in storitvah, stroški električne energije, kuriv, stroškov
ogrevanja, vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški faxa, telefona, elektronske pošte,
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stroški pošte ter drugi stroški storitev komunikacij in komunale, izdatki za dnevnice, stroški prevoza,
stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, komunikacijske opreme in računalnikov ter drugi
izdatki za tekoče vzdrževanje (makadamske ceste, asfaltne ceste, prometna signalizacija), stroški
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, davek na izplačane plače, drugi operativni odhodki, kot so
stroški seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, plačila pogodb o delu, nadomestila članom posebnih
komisij, sejnine udeležencev odborov, sodni stroški, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet, drugi operativni stroški.
Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 4.234 €, predstavlja pa stroške plačila obresti za
najete kredite pri Slovenskem regionalem razvojnem skladu Ribnica.
REZERVE

V skladu z zakonodajo so bila planirana sredstva proračunske rezerve porabljena za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile, ter splošne proračunske rezervacije
za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine, ki niso predvidene v sprejetem proračunu oziroma niso
bile planirane v zadostni višini in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina Dobrna je sredstva
proračunske rezerve v višini 20.102 € porabila v skladu z 42. in 49. členom Zakona o javnih financah. Sredstva
so se uporabila za izvedbo geotehničnih raziskav s posnetkom plazu in izdelavo projektne dokumentacije za
sanacijo plazu na LC št.450041 Dobrna- Janškovo selo- Vinska gora ( nad CUDV Dobrna) ter za odpravo
posledic škode po naravni nesreči na cestni infrastrukturi na območju Občine Dobrne na javni poti JP 964931
Švab-Landek (sanacija zajede v Vrbi) ter odpravo druge škode, ki je nastala po žledu v januarju in februarju
2014.
TEKOČI TRANSFERI
V to skupino so zajeta plačila, za katera plačniki za povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Prejemnik ta
sredstva porabi za tekoče potrebe. V to skupino so zajete subvencije, transferi posameznikom in
gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in drugi domači transferi. Tekoče transfere sestavljajo
naslednji odhodki:
- Subvencije, ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim
institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Realizirane so bile v višini 18.273 €.
- 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 – 156.189 €, subvencije stanarin – 5.777 €, plačilo
razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev – 275.909 € 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 €.

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412 Transferi neprofitnim organizacijam
413 Drugi tekoči domači transferi
SKUPAJ

Veljavni proračun
2015

Realizacija 2015

Index
real./plan

20.600,00

18.273,31

88,71

525.932,94

519.600,18

98,80

64.493,94

64.292,59

99,69

263.645,58

256.061,10

97,12

874.672,46

858.227,18

98,12
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INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev,
opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup
zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.
Investicijski odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V tej skupini so bili planirani
investicijski odhodki za vlaganje v komunalno in cestno infrastrukturo, za investicije v prostorsko planiranje in
investicija v vrtec. Realizacija je bila 99,2 % glede na sprejeti rebalans proračuna oziroma v višini 1.043.034 €.
Podrobnejša realizacija bo obrazložena v obrazložitvah posebnega dela. Investicijski odhodki pomenijo
povečanje premoženja lokalne skupnosti.
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi so izkazani v skupini kontov 43 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.

NAZIV KONTA

Proračun 2015

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za soc.varnost
402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija 2015

Index

912.116,42

660.740,72

72,44

273.419,51

256.164,53

93,69

40.555,00

40.207,02

99,14

538.039,00

340.032,51

63,20

403 Plačila domačih obresti

30.000,00

4.233,75

14,11

409 Sredstva izločena v rezerve

30.102,91

20.102,91

66,78

906.740,40

858.227,18

94,65

24.600,00

18.273,31

74,28

558.904,00

519.600,18

92,97

64.273,40

64.292,59

100,03

258.963,00

256.061,10

98,88

1.445.354,32

1.043.033,95

72,16

1.445.354,32

1.043.033,95

72,16

33.500,00

28.000,00

83,58

28.000,00

28.000,00

100,00

5.500,00

0,00

0,00

3.297.711,14

2.590.001,85

78,54

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gosp.
412 Transferi neprofitnim organizacijam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
SKUPAJ ODHODKI

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov in znaša v letu 2015 208.313 € .
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb se v skladu z zakonodajo in ekonomsko klasifikacijo izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih deležev in vsa porabljena sredstva danih posojil ter
porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev. V letu 2015 v tej bilanci nismo imeli knjiženih poslovnih
dogodkov.

RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se
prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu
2015 se Občina Dobrna ni dodatno zadolžila .
V letu 2015 smo odplačali del kreditov iz preteklih let v višini 140.065 €. Skupna zadolžitev po stanju
31.12.2015 znaša 1.310.315 €.
Vrste proračunskih
prihodkov in odhodkov

Realizacija
2014

Sprejeti
proračun 2015

Veljavni
proračun 2015

Realizacija
2015

Index

Index

2

3

4

5

6=5/2

7=5/4

8

9

I. SKUPAJ PRIHODKI

3.127.403

3.244.891

2.765.685

2.798.314

141%

95,70%

100%

100%

DAVČNI PRIHODKI

1.486.031

1.482.145

1.451.996

1.474.160

96,40% 100,80%

48%

53%

NEDAVČNI PRIHODKI

341.396

802.226

349.010

357.384

92,40%

11%

13%

KAPITALSKI PRIHODKI

6.020

140.000

1.863

1.863

22,50% 100,00%

0%

0%

0

0

0

450

0,00%

0,00%

0%

0%

TRASFERNI PRIHODKI

1.293.956

820.520

962.816

964.457

331,10%

91,20%

41%

34%

II. SKUPAJ ODHODKI

3.537.466

3.297.711

2.652.572

2.590.001

141,80%

97,30%

100%

100%

TEKOČI ODHODKI

753.376

912.117

697.621

660.740

106,60%

96,00%

21%

26%

TEKOČI TRANSFERI

830.106

906.740

874.672

858.227

108,60%

98,70%

24%

33%

1.947.810

1.445.354

1.051.249

1.043.034

191,90%

97,20%

55%

40%

66,40% 100,00%

0%

1%

55%

41%

1

PREJETE DONACIJE

INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.174

33.500

29.030

28.000

SKUPAJ INVEST.ODHODKI
IN TRANSFERI

1.953.984

1.478.854

1.080.279

1.071.034

III. PRORAČUNSKI
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

-410.063

-52.820

113.113

208.313

131,80%

190,80%

97,20%

Struktura Struktura
2014
2015
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3.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v
skladu z 41. členom ZJF
Na podlagi 40. Člena Zakona o javnih financah je župan svetnike občinskega sveta Občine Dobrna sproti
obveščal o delovanju občine ter zaradi potrebe usklajevanja projektov, kateri so se prijavili na razpis in novih
zneskov povrečnine, ki so bili določeni med letom 2015 pripravil v sprejem dva rebalansa proračuna.
3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na
sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo
sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
Občina v letu 2015 v proračun ni vključevala novih odhodkov, ki bi nastali kot posledica sprejetega novega
zakona ali odloka, na podlagi katerega bi nastale nove obveznosti za proračun.
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3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Proračunska rezerva je bila v letu 2015 oblikovana v višini 20.102,91 €. V 8. členu Odloka o Proračunu Občine
Dobrna za leto 2015 je določena uporabai sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF do višine 20.102,91 €. Odlok pravi, da župan o porabi proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča
občinski svet. Sredstva so se uporabila za izvedbo geotehničnih raziskav s posnetkom plazu in izdelavo
projektne dokumentacije za sanacijo plazu na LC št.450041 Dobrna- Janškovo selo- Vinska gora ( nad CUDV
Dobrna) ter za odpravo posledic škode po naravni nesreči na cestni infrastrukturi na območju Občine Dobrne na
javni poti JP 964931 Švab-Landek (sanacija zajede v Vrbi) ter odpravo druge škode, ki je nastala po žledu v
januarju in februarju 2014.
3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
S sprejetim Proračunom Občine Dobrna je bila oblikovana proračunska rezervacija v višini 10.000 €. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF, ki določa da se lahko
uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila
zagotovljena v zadostnem obsegu, do višine 10.000 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet. Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2015 porabljena za popravilo osebnega avtomobila, ki se je
poškodoval na vozišču, poškodovanen ob izgradnji kanalizacije. Višina porabljene proračunske rezervacije je
bila 838 €.

3.2

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA

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

3.2.1 Obrazložitev po proračunskih postavkah
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01002 Stroški sej občinskega sveta
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. Za seje občinskega sveta so bila v
letu 2015 porabljena sredstva v višini 6.606 €.
Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske
potrebe v okviru delovanja Občinskega sveta Občine Dobrna.

01009 SLS
Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Realizacija je bila 100% . Cilji
so bili uspešno realizirani.
01013 SDS
Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Realizacija je bila 100% . Cilji
so bili uspešno realizirani.
01017 DESUS
Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Realizacija je bila 100% . Cilji
so bili uspešno realizirani.
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01016 Oprema za delovanje O.S.
Konec leta 2014 smo nabavili tri nove prenosne računalnike za tri svetnike. Obveznost za plačilo je zapadla v
leto 2015 in bila takrat tudi poravnana v višini 1.507 €. Cilj je bil uspešno realiziran.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Občinske nagrade
Na proračunski postavki občinske nagrade so bila planirana sredstva namenjena za nakup občinskih nagrad ob
občinskem prazniku. V postavko prištevamo stroške izdelave listin : županskih priznanj, listin, zlate plakete in
častnega občana. Realizacija te proračunske postavke je bila 100 %. Porabljena so bila sredstva v višini 1.741 €.
Ocenjujemo, da je bil cilj uspešno realiziran, sredstva pa so bila porabljena v skladu z namenom.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04004 Objava občinskih predpisov
Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objav javnih razpisov, javnih povabil in oglasov v
Uradnem listu Republike Slovenije. Realizacija proračunske postavke je bila 96,5% oziroma v višini 1.640 €.
Letni cilj je bil dosežen.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04009 Prireditve ob občinskem prazniku
Na tej proračunski postavki so bili planirani odhodki v zvezi z izvedbo osrednje prireditve ob občinskem
prazniku (podelitev občinskih nagrad in pogostitev ob občinskem prazniku). Proračunska postavka je bila
realizirana v višini 100% oziroma v višini 3.181 €. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani, sredstva pa
so bila porabljena v skladu z namenom.

2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMININSTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
01018 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije
Na tej proračunski postavki so izkazani stroški za sejnine članom nadzornega odbora. V letu 2015 so bile
opravljene dve seji nadzornega odbora in tudi več nadzorov poslovanja občine. Za leto 2015 bo podano poročilo
o opravljenem nadzoru poslovanja pred sprejemom zaključnega računa za leto 2015. Za izplačilo sejnin in
pregledov nadzornemu odboru so bila porabljena sredstva v višini 2.031 €.
Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni. Sredstva so bila porabljena glede na dejanske
potrebe v okviru delovanja Nadzornega odbora Občine Dobrna.

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 POLITIČNI SISTEM
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije
Na tej proračunski postavki je izkazana plača, prispevki od plač ter ostali stroški, ki so neposredno vezani na
plačo župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno. Na podlagi Sklepa o določitvi plače podžupanu za nepoklicno
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opravljanje funkcije so izkazani tudi stroški nadomestila za podžupana v višini 5.210 €. Skupna realizacija je
97,5% oziroma v višini 59.702 €.
01012 Odnosi z javnostjo
Proračunska postavka vsebuje stroške kontinuiranega in celovitega obveščanja ciljnih javnosti o dogodkih v
Občini Dobrna s pomočjo različnih komunikacijskih orodij ( objave v tiskanih in elektronskih medijih,
predstavitve delovanja Občine Dobrna, priprava besedil za publikacije različnih institucij). Realizacija postavke
je bila 99,1 %. Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe zato ocenjujemo, da
so bili cilji uspešno realizirani.
01015 Materialni stroški župana in podžupana
Proračunska postavka je namenjena pokrivanju materialnih stroškov, povezanih z delom župana in podžupana.
Zajema izdatke za reperzentanco, plačilo drugega splošnega materiala in storitev, telefona in drugo. Proračunska
postavka je bila v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2015 realizirana v višini 90%. Realizacija
proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe zato ocenjujemo, da so bili cilji uspešno
realizirani.

4000 OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06006 Plače delavcev občinske uprave- režijski obrat
Proračunska postavka plače delavcev zajema sredstva za osnovno plače, dodatke za delovno dobo in stalnost,
druge dodatke, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na
delo in z dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za
zaposlovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.
Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila planirana za tri zaposlene v režijskem
obratu. V obdobju september-december 2015 je bila v sklopu režijskega obrata dodatno zaposlena oseba za
določen čas. Realizacija proračunske postavke je bila 96,5% oziroma je bila poraba v višini 67.915 €.
Realizacija proračunske postavke je bila izvršena glede na dejanske potrebe zato ocenjujemo, da so bili cilji
uspešno realizirani.
06010 Materialni stroški- režijski obrat
Proračunska postavka vključuje aktivnosti, ki jih izvaja v okviru programov dela. Ta dela pa so naslednja:
košnja in spravilo trave na nezazidanih stavbnih zemljiščih, zelenih pasovih ob javnih cestah, letno grabljenje in
odvoz odpadnega listja, dnevno vzdrževanje pešpoti, obrezovanje vejevja, čiščenje muld, redni pregledi
parkovne opreme, pleskanje ograj, izvajanje zimske službe na pešpoteh in pločnikih, vzdrževanje in urejanje
pokopališča, vzdrževanje vodovodov ter razna druga nepredvidena dela. Tako se je v letu 2015 obnavljala trim
steza in mostički v parku. Prav tako se v sklopu režijskega obrata obnavlja obzidje v centru Dobrne. Sredstva na
tej proračunski postavki so namenjene financiranju materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica delovanja
režijskega obrata. Sem sodijo stroški elektrike, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, pisarniškega
materiala,
drobnega
inventarja,
zavarovanja,
službenih
poti,
stroški
goriva
za
kombi,
reprezentance, izobraževanja ter drugih stroškov, ki so potrebni za delovanje režijskega obrata. Proračunska
postavka je realizirana v višini 11.316 €. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
uspešni. Menimo, da so bila predvidena sredstva učinkovito porabljena.
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4001 OBČINSKA UPRAVA-JAVNA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne administracije
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Pri doseganju letnih ciljev menimo, da smo bili uspešni. Gospodarno in transparentno smo ravnali z javnimi
sredstvi, zagotavljali optimalno likvidnost proračuna in zagotavljali notranje kontrole tudi z zagotavljanjem
zunanjega izvajalca revizije.
Realizirani letni cilji pa so bili:
- Priprava navodil o izvrševanju proračuna za leto 2015,
- izdelava zaključnega računa za leto 2015,
- izdelava letnega poročila za leto 2015 v zakonskih rokih,
- izdelava premoženjske bilance za leto 2015 ( do 31.3.2016),
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance nad dan 31.12.2015 ( do 30.4.2016),
- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje Ministrstvu za finance ter županu,
- priprava polletnega poročila za župana in občinski svet,
- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,
- priprava dveh rebalansov za leto 2015,
- priprava proračuna za leto 2016 v sodelovanju s sodelavci iz drugih področij dela.
02001 Stroški plačilnega prometa (ekološke takse)
Na proračunski postavki 02001 - stroški plačilnega prometa - ekološke takse, se izkazujejo stroški, ki nastanejo
s prenosom takse za okoljsko dajatev javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija. Realizacija je bila 100%.
02002 Stroški plačilnega prometa (UJP, Banka Slovenije)
Proračunska postavka zajema plačilo provizij Upravi za javna plačila, plačilo negativnih obresti, plačilo storitev
bank in drugo. Višina postavke je zaradi različne dinamike opravljenih storitev ter finančnega prometa težko
določljiva. Realizacija je bila v višini 374 €.
Dejavnost v okviru proračunske postavke je predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja občine
in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki
nastajajo pri plačilnem prometu. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno realizirani.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04005 Celostna podoba občine
Proračunska postavka je namenjena nakupu različnih predmetov, na katerih je upodobljena že sprejeta celostna
podoba občine. V letu 2015 je bilo nabavljenih nekaj novih zastav. Realizacija proračunske postavke je bila v
višini 340 €.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04011 Pravno zastopanje, izvršbe in drugi sodni postopki
Proračunska postavka vsebuje stroške storitev notarjev in odvetnikov za potrebe pravnih postopkov v Občini
Dobrna (kupoprodajni posli, notarske overitve, tožbe, pravdni postopki). Realizacija proračunske postavke je
bila 98,4%.
Pri doseganju letnih ciljev ocenjujemo, da smo bili delno uspešni, saj nam ni uspelo v celoti izterjati terjatev, ki
jih imamo do uporabnikov grobov.
04016 Prenova centra Dobrne-ureditev trga in TIC-a Dobrne-projekt. in investic.dokumentacija
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
04017 Prenova centra Dobrne-ureditev trga-severni del
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06004 Povezovanje lokalnih skupnosti
Sredstva so bila namenjena za redno financiranje regionalno razvojnih in drugih programov za povezovanje
lokalnih skupnosti (Območno razvojno partnerstvo, Razvojna agencija savinjske regije, Skupnost občin
Slovenije in Združenje občin Slovenije). Realizacija na tej proračunski postavki je bila v višini 8.719 €.
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
Dolgoročni cilj je zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje
poslovanja, upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo
proračunskih sredstev.
Glavni letni cilji so: zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, gospodarno in transparetno ravnanje s
sredstvi ter izvajanje notranje revizije poslovanja.
06007 Plače delavcev občinske uprave
Proračunska postavka plače delavcev zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost,
druge dodatke, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na
delo in z dela, sredstva za nadurno delo, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za
zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na
podlagi ZKDPZJU.
Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za plače, prispevke od plač, regres za letni dopust in
povračila med delom za štiri delovna mesta v občinski upravi. Sredstva so bila realizirana v višini 115.538 €.
Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Sredstva porabljena za administracijo občinske uprave so bili nižji
od načrtovanih.
06009 Materialni stroški – uprava
S te postavke so se financirali materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in
uporabe upravne stavbe. Sem sodijo stroški elektrike, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, poštnih
storitev, pisarniškega materiala, drobnega inventarja, zavarovanja, službenih poti, reprezentance, izobraževanja,
varovanja, čiščenja ter drugi stroški potrebni za delovanje uprave. Realizacija te postavke je v primerjavi s
sprejetim proračunom za leto 2015 bila 86%.
V okviru proračunske postavke smo zagotavljali tekoče obratovanje in poslovanje poslovnih prostorov in jih
ohranjali v uporabnem stanju, spodbujali pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in
negospodarskih dejavnosti oziroma na zadovoljevanje potreb občanov na določenih lokacijah. V letu 2015 smo
dosegli zastavljene cilje, saj smo materialne stroške delno zmanjšali.
06015 Upravna enota
Na proračunski postavki upravna enota so izkazani stroški telefona Upravne enote na lokaciji Dobrna 19.
Realizacija je bila 98,9%.
06017 Medobčinska inšpekcija
Proračunska postavka vsebuje planirana sredstva za plače MIR, najem prostorov, pisarniški material, tiskovine,
računalniške storitve, uniforme in službene obleke, publikacije, stroške službenih mobilnih telefonov, poštnine,
vozil, seminarjev in izobraževanj in druge morebitne stroške. Realizacija te postavke je bila 89,2 %. V višini
50% so sredstva skupne občinske uprave za tekoče stroške (plača, materialni stroški) sofinancirana s strani
države.
06019 SOU Dobrna, Vitanje, Vojnik
Proračunska postavka vsebuje planirana sredstva za plače skupne občinske uprave, pisarniški material,
tiskovine, računalniške storitve, publikacije, stroške službenih mobilnih telefonov, poštnine, seminarjev in
izobraževanj in druge morebitne stroške. Realizacija te postavke pa je bila 97,4 %. V višini 50% so sredstva
skupne občinske uprave za tekoče stroške ( plača, materialni stroški) sofinancirana s strani države.
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06020 Zaposlitev po razpisu – Ureditev trga Dobrna-Paviljon na južnem delu trga
Proračunska postavka 06020 se navezuje na Ureditev trga Dobrna-Paviljon na južnem delu trga Dobrna. Pogoj
za prijavo na razpis je bil, da je ob koncu projekta zagotovljeno eno novo delovno mesto in bo sklenjeno za
obdobje enega leta za polni delovni čas. Stroški se nanašajo za obdobje januar - september 2015.
06021 Stroški delovanja objekta-Ureditev trga Dobrna-Paviljon na južnem delu trga
Proračunska postavka 06021 se navezuje na predhodno proračunsko postavko 06020, saj so z odprtjem novega
delovnega mesta nastali določeni stroški ( električna energija, voda, odvoz smeti, telefon, čiščenje,...), ki so
izkazani na tej proračunski postavki.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in opreme
Proračunska postavka je bila predvidena za stroške vzdrževanje računalniških programov (odos, piso, uporaba
ius infa, nabava antivirusnega programa in drugo). Stroški, ki so nastali na tej proračunski postavki v letu 2015
so bili v višini 7.719 €.
06013 Vlaganja v opremo-občinska uprava
V letu 2015 smo na novo nabavili, določeno za nemoteno delo, potrebno programsko opremo. Poleg tega je na
tej postavki izkazana nabava nekaterih osnovnih sredstev za režijski obrat.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07004 Opremljanje enot in civilne zaščite
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
07005 Stroški operativnega delovanja – pogodbeno delo
Iz te proračunske postavke se pokrivajo stroški pogodbenega izvajalca, ki skrbi za usposobljenost štaba, enot in
služb civilne zaščite in drugih operativnih občinskih sil za zaščito in reševanje. Realizacija te proračunske
postavke je bila 96,6 %. Zastavljeni cilji so bili realizirani.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07007 Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna
Sredstva so bila namenjena za vodenje, organiziranje ter zagotavljanje pogojev za delovanje gasilskega društva.
Financiralo se je na podlagi dotacij, katere je občina nakazovala po dvanajstinah. Za delovanje Prostovoljnega
gasilskega društva Dobrna je bilo v letu 2015 namenjenih 4.400 €. Zastavljeni cilji so bili realizirani.
07008 Dejavnost Gasilske zveze Dobrna-Vojnik
Gasilska zveza Dobrna - Vojnik opravlja organizacijske in strokovne naloge, ki zadevajo zlasti kadrovanje in
usposabljanje gasilcev, razvoj opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot. Financira se na podlagi dotacij, katere
je občina nakazovala po dvanajstinah. Prav tako je Občina Dobrna poravnala za člane Civilne zaščite in člane
PGD pavšal za poškodbe pri delu za leto 2015. V letu 2015 je bilo za dejavnosti gasilske zveze namenjenih
4.850 €. Zastavljeni cilji so bili realizirani.
07009 Sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)
Na proračunski postavki so izkazani stroški požarne takse. Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na
podlagi razdelilnika), ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju. Požarna taksa je strogo namenska, zato
je potrebno takso, ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo.
Realizacija je bila v višini 3.500 €. Zastavljeni cilji so bili realizirani.
07013 Izobraževanje gasilcev
V letu 2015 je PGD na izobraževanje poslalo člane PGD, za katere je bil za čas odsotnosti z dela refundiran
osebni odhodek. Zastavljeni cilji so bili realizirani.
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07014 Zavarovanje gasilskih vozil in tehnike ter ostala gasilska zavarovanja
Prav tako občina poravnava vsa zavarovanja ( prevozna sredstva PGD, požarno zavarovanje, strojelom, kraja,
nezgodno zavarovanje gasilcev, odgovornost,..) Za zavarovanje smo v letu porabili 7.198 €. Zavarovanja smo
poravnali na podlagi zahtevkov z ustreznimi prilogami iz strani gasilskega društva, zato ocenjujemo da smo
dosegli zastavljene cilje.
07015 Sofinanciranje gasilskega vozila
V letu 2015 je bilo nabavljeno novo moštveno vozilo za potrebe PGD Dobrna. Občina Dobrna je na podlagi
sklenjene pogodbe vozilo sofinancirala v višini 28.000 €. Na podlagi poročila o nabavi novega moštvenega
vozila, ki smo ga prejeli iz strani PGD Dobrna v skladu s pogodbo lahko ocenjujemo, da so bila sredstva
porabljena v skladu z namenom za katera so bila predvidena.
07016 Sofinanciranje obnove gasilskega doma na Dobrni
V letu 2015 je Občina Dobrna namenila sredstva v višini 1.000 € za obnovo fasade na gasilskem domu.
Zastavljeni cilj je bil realiziran.
07017 Sofinanciranje projekta IPA ( GZ Vojnik-Dobrna-DVD Prezid)
Za projekt IPA je bilo v letu 2015 namenjenih sredstev v višini 3.004 €. Vodja projekta je bila Občina Vojnik,
zato so bila sredstva tja tudi nakazana. Zastavljeni cilj je bil realiziran.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pometu
Sredstva v višini 75 € so bila v letu 2015 namenjena za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v šoli.
08003 Stroški merilnikov hitrosti
Sredstva na tej proračunski postavki so bila v letu 2015 porabljena za stroške merjenja hitrosti, ki se izvaja
preko Si-mobila na dveh lokacijah, kjer se meri hitrost vožnje.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10001 Povečanje zaposljivosti-javna dela
V okviru posebnih programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po
potrjenih programih javnih del v letu 2015. V letu 2015 smo po tem programu imeli 2 zaposlena. Zaposleni so
opravljali delo po programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. V letu 2015 je strošek za
plače in prispevke za javna dela za dva delavca znašal 23.624 €.
Za udeležence javnih del, brezposelne osebe, se upravičenost javnih del odraža v razvijanju novih delovnih
sposobnosti in znanj ter marsikje tudi v prehodu v zaposlitev. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena
skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih osebam, vključenim v programe javnih del.
Ocenjujemo, da so bili financirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.
10002 Povečanje zaposljivosti-javna dela (žled)
V letu 2014 ( po žledu, ki je bil v mesecu februarju) smo se prijavili na razpis Zavoda za zaposlovanje, program
javnega dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč, kjer smo bili uspešni in pridobili pet delavcev, njihove
plače in materialni stroški pa so bili 100% sofinancirani iz državnega proračuna. Stroški za plače in prispevke,
ter ostali materialni stroški, so v letu 2015 znašali 49.187 €. Delavci so bili zaposleni od marca do novembra
2015.
Za udeležence javnih del, brezposelne osebe, se upravičenost javnih del odraža v razvijanju novih delovnih
sposobnosti in znanj ter marsikje tudi v prehodu v zaposlitev. Planirana sredstva so bila v celoti porabljena
skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih osebam, vključenim v programe javnih del.
Ocenjujemo, da so bili financirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

65

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11002 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
Sredstva dodeljena na podlagi razpisa so bila namenjena: za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji v Občini Dobrna, naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v opravljanja
storitev in trženje proizvodov ter storitev s kmetije, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in ohranjanje
tradicionalnih stavb v občini. Za subvencije je bilo v letu 2015 porabljenih 14.673€. Sredstva so bila po razpisu
dodeljena 7 posameznikov in petim društvom.
Ocenjujemo, da smo letne cilje dosegli, saj so vsi, ki so se v letu 2015 prijavili na razpis in zadostili pogoje, ki
jih je razpis zahteval, pridobili sredstva.
11004 Razno - izobraževanje
Sredstva so namenjena za razna izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih.
Realizacija je bila 100%.
11008 Sofinanciranje prirpave in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Na proračunski postavki 11008 v letu 2015 ni bilo realizacije.
11013 Razvojni programi in projekti-leader,las
Občine Dobrna, Dobje, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče predstavljajo zaokroženo
podeželsko območje s podobnimi značilnostmi ter predvsem s skupnim ciljem doseči trajnostni in celovit razvoj.
Sredstva so bila namenjena za ureditev planinskih poti in za delovanje LAS. Realizacija je bila v višini 955 €.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11010 Zavetišča za živali
Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. V letu 2015 smo oskrbeli sedem živali. Prav
tako je bila poravnana najemnina za polovico boksa v skladu s pogodbo. Sredstva porabljena v ta namen so bila
v višini 1.162 €.
11014 Lovstvo
V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji. Koncesionarji so lovske družine. Sredstva se namensko porabijo
za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (čistilna akcija občine, vzdrževanje grmišč,
gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelavo in vzdrževanje kaluž, sadnja
in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdolnic, solnic in prež). Sredstva
so se porabila za čistilno akcijo in sicer v znesku 353 €.
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11012 Vzdrževanje gozdnih cest
S planiranimi sredstvi smo izvedli vzdrževalna dela na gozdnih poteh za uporabo v kmetijske in gospodarske
namene. Dela so bila opravljena v skladu s planom za leto 2015 na naslednjih gozdnih cestah: ceste v zasebni
lasti Prodenšek-ODD.304, Urlčjek-Štravs in Orlica-Kamšak ter cesti v državni lasti Šunk-Lovska koča. Sredstva
za ta namen pa so bila porabljena v višini 3.914 €. Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v
letu 2015 pridobili sredstva v višini 1.106 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bilo v znesku 2.288 € in
lastnih sredstev 520 €.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202Urejanje, nadzor in oskrba na področju porizvodnje in distribucije električne energije
12029001 Oskrba z električno energijo

66

12012 Strategija razvoja javne razsvetljave
V letu 2015 je bila narejena tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo infrastrukture javne razsvetljave
v znesku 5.795 €.
12013 Komunalan infrastruktura LN Zora
Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju lokacijskega načrta Zora. Skladno z določili Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora (Ur. l. RS, št. 35/2007) gredo izgradnja
skupne komunalne infrastrukture v proporcionalni strošek lastnikov ali investitorjev na območju lokacijskega
načrta. Glede na to, da je občina ena izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, so sredstva na predmetnih
proračunskih postavkah namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo na
območju LN Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, plin, CATV, telefon, elektrika,
javna razsvetljava). Plačilo storitev se vrši glede na odstotek lastništva zemljišč na območju LN Zora, in sicer
Občina Dobrna 64 %, ostali lastniki 36 %. V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12015 Energetska prenova javnih objektov
V leu 2015 je bil izdelan razširjen energetski pregled za energetsko prenovo objekta Dobrna 19 v znesku 3.172
€.
12016 Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB V Dobrni
Za bodoči razvoj je dolgoročno zanesljiva in cenena oskrba z energijo eden od ključnih dejavnikov. Dosedanje
ogrevanje s kurilnim oljem, drvmi in drugimi energenti je smiselno zamenjati z ogrevanjem na lesno biomaso.
Namen projekta je izvedba daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju Dobrna in s tem znižanje emisij
toplogrednih plinov in ekonomska izvedljivost projekta. Osnova za izdelavo študije je Lokalni energetski
koncept Občine Dobrna, ki je bil obravnavan na občinskem svetu, izdelal pa ga je Simbio Celje. Sredstva na
proračunski postavki so namenjena plačilu študije o izvedljivosti projekta. V letu 2015 na tej proračunski
postavki ni bilo realizacije.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Vzdrževanje asfaltnih cest
Cilji dejavnosti v okviru proračunske postavke se nanašajo predvsem na zagotavljanje ohranjanja cestnega
omrežja in zagotavljanju varnosti vsem udeležencem v prometu. Občina Dobrna ima približno 72 km
kategoriziranih cest, ki jih je potrebno vsako leto redno vzdrževati, še posebej zaradi vse pogostejših neurij in
poplav, ki pustošijo po Sloveniji. Sredstva na teh postavkah so bila namenjena tekočemu vzdrževanju asfaltnih
cest v sezoni 2015/2016.
Realizacija na tej proračunski postavki je bila v višini 10.268 €. Ocenjujemo, da je bila realizirana večina
zastavljenih ciljev za to obdobje.
13002 Vzdrževanje makadamskih cest
Vzdrževanje makadamskih cest se nanaša na dodajanje manjkajočega materiala, vzdrževanje bankin, obcestnih
jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja, vzdrževanje obcestne vegetacije, obrezovanje drevja in
košnja obcestnih robov. V letu 2015 je bila realizacija na tej postavki v višini 17.745 €. Ocenjujemo, da je bila
realizirana večina zastavljenih ciljev za to obdobje.
13004 Zimska služba-krajevne ceste
Zimsko vzdrževanje zajema odstranjevanje snega iz vozišč in prometnih površin, namenjenih mirujočemu
prometu in pešcem, preprečevanju poledice oziroma posipavanje cest ter čiščenje visokega snega, zametov in
snežnih plazov. Zimska služba se je pričela izvajati decembra. Ves čas trajanja zimske sezone je na območju
nižje in predvsem višje ležečih krajev prihajalo do sneženja. Ceste v višje ležečih naseljih in na strmih pobočjih
so bile zaradi dežja, nizkih temperatur in velikih količin snega poledenele in težko prevozne. Po končani zimski
sezoni ( po končanem posipavanju cest proti poledici) je potrebno iz prometnih površin odstraniti sipino za
preprečevanje poledice. Strošek zimske službe za leto 2015 znaša 42.294 €.
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13005 Elementar
Na postavki Elementar bila realizacija 24.384 €. V okviru odprave posledic poplave, snega in žleda 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. Pri doseganju zastavljenih ciljev, ocenjujemo da smo bili uspešni.
13006 Cestne ograje
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
13007 Mostovi
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
13009 Geodetski posnetki-odmera cest, odpisi cest
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
13010 Odpisi cest
Proračunska postavka odpisi cest vsebuje sredstva, katera so bila namenjena za urejanja lastništva
kategoriziranih občinskih cest ( prenos zemljišč v javno dobro). V letu 2015 je bila realizacija na tej proračunski
postavki 1.405 €.
13011 Sanacija škode
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
13052 Invalidom prijazna občina ( označbe, odprava ovir, prometni znaki)
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije. Projekt se bo izvajal v letu 2016.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13015 Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih lokalnih cest in javnih poti po programu urejanja
cest v Občini Dobrna – NRP
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
13048 Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna-Guteneg
Občina Dobrna namerava zaradi dotrajanosti ceste izvesti rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrna – Hudičev graben
– Krištaje, in sicer na odseku Dobrna – Gutenek, v dolžini 1.300 m. Rekonstrukcija lokalne ceste vključuje
razširitev obstoječe ceste z ureditvijo obstoječih cestnih objektov (mostovi, prepusti,…), izgradnjo pločnika in
kolesarske steze, javne razsvetljave, ureditev pripadajoče cestne komunalne infrastrukture, avtobusnih
postajališč ter ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.
V letu 2015 smo odkupili še preostala zemljišča. Stroški odkupa skupaj z vsemi ostalimi stroški ( notarji) so v
letu 2015 znašali 17.544 €.
13049 Komunalna infrastruktura LN Zora
Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju lokacijskega načrta Zora. Skladno z določili Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora (Ur. l. RS, št. 35/2007) gredo izgradnja
skupne komunalne infrastrukture v proporcionalni strošek lastnikov ali investitorjev na območju lokacijskega
načrta. Glede na to, da je občina ena izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, so sredstva na predmetnih
proračunskih postavkah namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo na
območju LN Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, plin, CATV, telefon, elektrika,
javna razsvetljava). Plačilo storitev se vrši glede na odstotek lastništva zemljišč na območju LN Zora, in sicer
Občina Dobrna 64 %, ostali lastniki 36 %. V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13014 Vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije
V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije smo nabavili cestno ogledalo in prometni znak. V letu
2015 je bila realizacija na tej postavki 240 €.
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13051 Ureditev cestne infrastrukture in kolesarskih poti na območju Občine Dobrna – krožišče Novigrad
Izdelana je bila projektna dokumentacija za krožišče pri Novem gradu. V letu 2015 je bila realizacija na tej
proračunski postavki 6.450 €.
13029004 Cestna razsvetljava
12001 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokovina
Področje javne razsvetljave zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne
energije. Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali
zamenjavo svetilk. V letu 2015 je bila realizacija v primerjavi s planom 99,4 % oziroma zneskovno v višini
22.164 €. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je obratovanje naprav javne
razsvetljave potekala nemoteno.
1306 Telekomunikacije in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
14030 Širokopasovno omrežje
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Pospeševanje razvoja obrti in podjetništva
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč
"de minimis" v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. V letu 2015 smo v ta namen
porabili 3.600 €.
14004 Izobraževanje
Sredstva so bila namenjena strokovnemu izobraževanju iz področja malega gospodarstva in sicer je Območna
obrtno-podjetniška zbornica Celje pripravila dva izobraževanja na temo Izbira poklica izziv za prihodnostpromocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki in Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške
miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne . V letu 2015 je bilo
za ta namen porabljenih 732 €.
Projekti so zelo dobro sprejeti pri uporabnikih in širše. Njihov učinek pa je predvsem dolgoročne narave.
Ocenjujemo, da predstavljajo projekti enega izmed najboljših načinov vzpodbujanja podjetništva med mladimi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14007 Druge promocijske aktivnosti
V skladu z usmeritvami za zagotavljanje celostnega promoviranja aktivnosti in delovanja Občine Dobrna,
večanje njene prepoznavnosti in grajenju njenega ugleda v okolju so bila sredstva v letu 2015 porabljena za
izvedbo mnogih aktivnosti, ki večajo prepoznavnost Dobrne v okolju in prispevajo k njegovi promociji,
zagotavljanje promocijskih daril, avtentičnih za naš prostor, pripravo promocijskih gradiv in predstavitev
občine v publikacijah in medijih ( časopis, radio, televizija, spletna stran) V letu 2015 je bila v celoti
prenovljena spletna stran Občine Dobrna. Realizacija je bila 99,3 %. Z izvajanjem mnogih aktivnosti, dogodkov
in predstavitev, s katerimi smo povečali prepoznavnost občine doma in širše, smo uspešno dosegali zastavljene
cilje.
14014 Izobraževanje
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14005 Sofinanciranje programov turizma –razpis turizem
Sredstva za leto 2015 so bila predvidena za sofinanciranje aktivnosti društev, ki delujejo na področju
spodbujanja lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri pospeševanju turizma, ohranjanju kulturne in naravne
dediščine ter urejanju okolja, olepševanju krajev, organiziranju in usklajevanju prireditev ter promocijske in
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informativne dejavnosti v kraju. Sredstva so se posameznim društvom razdelila na podlagi objavljenega
javnega razpisa v skladu s pravilnikom in sicer tistim društvom, ki so izpolnjevala razpisne pogoje ter
predložila ustrezno dokumentacijo. V letu 2015 je bilo razdeljenih 4.100 €.
14020 Razvoj turističnih produktov kulturne, naravne in stavbne dediščine občine: urejanje kolesarskih,
sprehajalnih, učnih in drugih tematskih poti : Anina učna pot, Loška pot z dolino mlinov, Trim steza,
kolesarske steze in Kačji grad
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
14024 Sofinanciranje programov prireditev Term Dobrna (koncerti Imago Slovenija)
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
14033 Regijska kolesarska pot
Občina Dobrna je vključena v projekt izgradnje Regijske kolesarske poti na območju Savinjske regije. Sredstva
na tej postavki so v letu 2015 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo Regijske kolesarske poti
na območju Občine Dobrna, v prihodnjih letih pa je predvidena izgradnja le-te, pod pogojem pridobitve
ustrezne dokumentacije in dovoljenj ter uspešne pridobitve sofinancerskih sredstev. V letu 2015 smo poravnali
Stroške projektne dokumetnacije v višini 9.563 €.
14034 Ureditev objekta Dobrna 15
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
14037 ZTŠK – stroški dela
Na tej proračunski postavki so izkazani odhodki za plačo direktorja ZTŠK.
14038 ZTŠK – stroški upravljanja kulturnega doma
Proračunska postavka vsebuje vse stroške, ki se pojavljajo v zvezi z upravljanjem s kulturnega doma ( stroški
varovanja, električne energije, ogrevanja, porabe vode, razna vzdrževalna dela in drugi stroški). Celotni stroški v
letu 2015 so znašali 17.601 €.
14039 ZTŠK-prireditve in projekti
Proračunska postavka vsebuje razne projekte, kot so pustovanje , noč pod kostanji in stroške drugih prireditev in
projektov. Skupni stroški so bili na tej postavki realizirani v višini 10.906 €.
16027 Vzdrževanje kompleksa zdraviliški park
Realizacija v letu 2015 je bila 6.794 €, nanaša pa se na stroške, ki so nastali z obnovo lesenih mostičkov v
parku. Mostičke je obnavljal režijski obrat Občine Dobrna, en most, kjer so bili potrebni večji gradbeni posegi
pa je izvajalo gradbeno podjetje ( stroški za ta most so se razdelili med občino, podjetje Telekom in Terme
Dobrna)
16034 Ureditev in prenova zdraviliškega parka Dobrna
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
16055 Ureditev trim steze
Po žledu, ki nas je prizadela v januarju in februarju 2014 je bila trim steza precej uničena. V letu 2015 je režijski
obrat Občine Dobrna skupaj z javnimi delavci uspešno opravil nekatera najnujnejša dela na trim stezi. Z deli pa
se bo nadaljevalo tudi v letu 2016. Za obnovo trim steze je bilo v letu 2015 porabljenih 9.099 €.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15001 Odvoz komunalnih odpadkov
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
15002 Nakup posod za odpadke
V letu 2015 smo uredili eko otok s sredstvi višini 165 €.
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15005 Deratizacija
Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodalcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer
na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo. Deratizacija se je izvajala aprila in
oktobra. V letu 2015 smo za deratizacijo porabili 1.842 €. Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo
bili uspešni.
15019 Obnovitvene investicije v odlagališča iz amortizacije(stara infrastruktura)
Občina od javnega podjetja prejema najemnino za uporabo javne infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne
skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi,
za katero je bila zaračunana. V letu 2015 smo za vlaganja v staro infrastrukturo pri javnem podjetju Simbiu
porabili 1.458 €.
15024 Obnovitvene investicije v odlagališča iz amortizacije ( nova infrastruktura)
Občina od javnega podjetja prejema najemnino za uporabo javne infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne
skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi,
za katero je bila zaračunana. V letu 2015 smo za vlaganja v novo infrastrukturo pri javnem podjetju Simbiu
porabili 7.046 €. Po sprejemu 2. rebalansa proračuna je bil vplačan namenski prejemek ( oziroma kompenziran),
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni bil izkazan v zadostni višini, zato se je za višino
dejanskih prejemkov povečal obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15012 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
Povodju Savinje-na območju Občine Dobrna- povodje Klanjščice
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
15013 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
Povodju Savinje-na območju Občine Dobrna-ZN center Dobrne-protipoplavna zaščita
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
15017 Komunalna infrastruktura LN Guteneg
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
15018 Obnovitvene investicije v kanalizacijo iz amortizacije
Občina od javnega podjetja prejema najemnino za uporabo javne infrastrukture, ki je namenski prihodek
lokalne skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni
infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Sredstva so bila porabljena v višini 1.295 € za vodenje poslovnih
knjig in katastra.
15020 Komunalna infrastruktura LN Zora
Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju lokacijskega načrta Zora. Skladno z določili Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora (Ur. l. RS, št. 35/2007) gredo izgradnja
skupne komunalne infrastrukture v proporcionalni strošek lastnikov ali investitorjev na območju lokacijskega
načrta. Glede na to, da je občina ena izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, so sredstva na predmetnih
proračunskih postavkah namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo na
območju LN Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, plin, CATV, telefon, elektrika,
javna razsvetljava). Plačilo storitev se vrši glede na odstotek lastništva zemljišč na območju LN Zora, in sicer
Občina Dobrna 64 %, ostali lastniki 36 %. V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
15021 Vzdrževanje kanalizacije (stroški Vo-ka)
Pri izvrševanju Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih
javnih služb, nastajajo določeni stroški ( vodenje poslovnih knjig, izdajanje soglasij in drugo). Sredstva so bila
porabljena v višini 2.798 € za vodenje poslovnih knjig in katastra.
15025 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
Povodju Savinje-na območju Občine Dobrna-območje Dobrna (faza1), Vinska Gorica (faza4) in Vrba
(faza 8) ter povodje potoka Klanjščice ( faza 2)
Predmet projekta je izgradnja kanalizacije odpadnih komunalnih vod na območju dela naselij Dobrna, Vinska
Gorica, Vrba in Klanc, ki se preko obstoječega kanalizacijskega sistema priključuje na čistilno napravo Dobrna,
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ki je v obratovanju. Namen projekta je zagotoviti občanom dela naselij Dobrna, Vinska Gorica, Vrba in Klanc v
Občini Dobrna priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno na obstoječ
kanalizacijski sistem Dobrna in na centralno čistilno napravo Dobrna v obratovanju. Stroški, ki so nastali v letu
2015, so vezani na stroške izgradnje kanalizacije (gradbena dela, strokovni nadzor, varnostni načrt, koordinator
za varnost in zdravje pri delu). Izgradnja kanalizacije je bila zaključena v juliju 2015.
15026 Sofinanciranje kanalizacijskih vodov
V letu 2015 so se sofinancirali kanalizacijski vodi na podlagi sklepa občinskega sveta v skupni višini 8.746 €.
15027 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov –
fekalna kanalizacija nad 2000 PE za obdobje 2014 – 2020 Povodje Hudinje in Dobrnice
V leu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacija.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
16002 Urejanje prostora
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 2014 smo za potrebe ažuriranja nepremičnin nabavili modul s katerim usklajujemo in popravljamo podatke
v registru nepremičnin zaradi potreb obdavčitve nepremičnin. Proračunska postavka je bila v letu 2015
realizirana v višini 5.227 € . Del stroškov se nanaša na plačilo po podjemni pogodbi občinskemu urbanistu,
drugi del stroškov pa za mesečni najem aplikacije.
16003 Program opremljanja stavbnih zemljišč
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16004 Prostorski red Občine Dobrna – OPN
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16006 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dobrna
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16010 Izdelava strokovnih podlag in LN stanovanjske gradnje v občini – LN Zora
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16045 Spremembe in dopolnitve ZN Zdraviliški kompleks – Aparthoteli Zora
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16048 Spremembe in dopolnitve LN športni kompleks
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16049 Spremembe in dopolnitve LN Novigrad
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16011 Prevoz pitne vode
V višje ležečih predelih občine je tekom leta pričelo zmanjkovati pitne vode, zato jo je bilo potrebno dovažati.
Za prevoze pitne vode smo v letu 2015 namenili 1.767 €.
16012 Vzdrževanje vodovodov
Proračunska sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodov, ki so v lasti občine. Zajemajo stroške vzdrževanja,
porabo električne energije in stroške mikrobioloških preiskav. Realizacija je v skladu z veljavnim proračunom
za leto 2015, saj je bila 89,9%.
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16015 Ureditev vodooskrbe naselij Brdce, Zavrh, Vrba z vrtino Brdce
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16051 Obnovitvene investicije v vodovod iz amortizacije ( Vo-Ka najemnina)
Občina od javnega podjetja prejema najemnino za uporabo javne infrastrukture, ki je namenski prihodek lokalne
skupnosti in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi,
za katero je bila zaračunana. V letu 2015 so bila porabljena proračunska sredstva v višini 276.973 € za
naslednje investicije: Vključitev vrtine HG 3 v vodovodni sistem, Izvedba klorinacije na vodnem viru Medved,
obnova črpalk na vrtini Parož in drugo.
16052 Komunalna infrastruktura LN Zora
Občina Dobrna je ena izmed lastnikov zemljišč na območju lokacijskega načrta Zora. Skladno z določili Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora (Ur. l. RS, št. 35/2007) gredo izgradnja
skupne komunalne infrastrukture v proporcionalni strošek lastnikov ali investitorjev na območju lokacijskega
načrta. Glede na to, da je občina ena izmed lastnikov zemljišč na območju LN Zora, so sredstva na predmetnih
proračunskih postavkah namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo na
območju LN Zora (cesta, vodovod, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, plin, CATV, telefon, elektrika,
javna razsvetljava). Plačilo storitev se vrši glede na odstotek lastništva zemljišč na območju LN Zora, in sicer
Občina Dobrna 64 %, ostali lastniki 36 %. V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16052 Komunalna infrastruktura LN Zora
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
16053 Vzdrževanje vodovodov(stroški Vo-ka)
Pri izvrševanju Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem
gospodarskih javnih služb, nastajajo določeni stroški (vodenje poslovnih knjig, izdajanje soglasij in drugo).
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16030 Redno vzdrževanje pokopališča
Proračunska postavka vsebuje stroške rednega vzdrževanja ( košnje trave, obrezovanje žive meje, ureditev potk
na pokopališču), stroške električne energije, stroški porabe vode in stroške odvoza odpadkov. Realizacija
proračunske postavke je bila 96 %.
16032 Urejanje pokopališča Dobrna
V letu 2015 so se izvedla manjša vzdrževalna dela na pokopališču. Strošek, ki je bil realiziran je bil 69 €.
16054 Redno vzdrževanje pokopališča Paški Kozjak
Proračunska postavka vsebuje stroške rednega vzdrževanja ( košnje trave, obrezovanje žive meje, ureditev potk
na pokopališču), stroške električne energije, stroške porabe vode in stroške odvoza odpadkov. Realizacija
proračunske postavke je bila 97,2%.
16039004 Praznično urejanje naselij
16026 Vzdrževanje novoletne krasitve Dobrna
Stroški izvedbe novoletne razsvetljave so v letu 2015 znašali 2.128 €.
16028 Urejanje kraja Dobrna
Proračunska postavka vsebuje stroške urejanja zelenic, opreme (klopi, panoji,table), vzdrževanje in urejanje
sprehajalnih poti in drugo. Realizacija v letu 2015 je bila v višini 5.558 €.
16029 Urejanje kraja Dobrna-sanacija obzidja in stopnic
Proračunska sredstva so namenjena za sanacijo obzidja in stopnic. Sanacija se izvaja v sklopu režijskega obrata.
V letu 2015 se je za sanacijo obzidja porabilo 17.663 € ( stroški materiala in strokovnega nadzora). Investicija se
nadaljuje v leto 2016 in bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2016.
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1605 Vzpodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16043 Stroški upravljanja
Stroški upravljanja se nanašajo na stroške, ki nam jih zaračunava upravljavec stanovanj in poslovnih prostorov.
Realizacija je bila v letu 2015 95,4%.
16044 Vzdrževanje stanovanjskih objektov
Gospodarjenje s poslovnimi prostori in stanovanji se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. V letu 2015 smo v ta namen porabili 12.191 €.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16025 Geodetska dela
Za potrebe prenosa lastninske pravice na kategoriziranih občinskih cestah, ki so v lasti fizičnih oseb, je v
nekaterih primerih potrebno obstoječe ceste predhodno odmeriti. Po opravljeni geodetski odmeri pa izvesti
prenos lastninske pravice. V ta namen so bila sredstva v letu 2015 porabljena v višini 2.105 €.
16069002 Nakup zemljišč
16018 Odkup zemljišč
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17001 Mrliško ogledna služba
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost
zagotavljanja izvajanja mrliško - pregledne službe. Plačujejo se storitve zdravnikov - izvajalcev mrliško pregledne službe v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije
pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine in pripadajoče stroške transporta ter v posebnih
primerih t.i. sanitarni pokop. Stroški te proračunske postavke so bili v višini 2.442 €.
Letni cilj smo realizirani v celoti, saj so bile opravljene storitve, ki smo jih dolžni plačati na podlagi zakonodaje,
plačane pravočasno in v obračunanih zneskih. Na število storitev nimamo vpliva, zato menimo, da smo cilj
realizirali.
17004 Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalcev
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za
zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi odločbe centra za socialno delo upravičeni do plačila
prispevka. V letu 2015 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 43 občanov. Strošek poravnanih
zavarovanj v letu 2015 je bil 16.067 €.
Ocenjujemo, da je bil letni cilj v celoti realiziran. Izpolnili smo svojo zakonsko obveznost iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo mesečne pavšalne prispevke
plačevali v predpisanih rokuh.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18015 Kulturni spomeniki
Na tej proračunski postavki so izkazani stroški, ki so nastali z donacijo na podlagi sklepa Občinskega sveta
Občine Dobrna, kjer so se sredstva donirala za obnovo oltarja v cerkvi na Paškem Kozjaku.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstv in založništvo
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18001Osrednja knjižnica Celje
Zagotovljena so bila sredstva za programske in neprogramske materialne stroške, ki so se izplačevali mesečno.
Programski materialni stroški predstavljajo osnovno dejavnost knjižnice kot javne službe. Gre za stroške s
področja nabave in obdelave gradiva. Neprogramski stroški so zajemali funkcionalne stroške delovanja in sicer
stroške elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, stroške čiščenja, stroškov tekočega vzdrževanja. Realizacija je
bila 99,3%. Letni cilji so bili v celoti realizirani.
18002 Nabava knjižnega gradiva
Sredstva za nakup knjig zagotavlja občina v višini 50 %, 50 % pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS. V letu
2015 smo v ta namen porabili 5.000 €. Letni cilj je bil realiziran.
18039002 Umetniški program
14032 Monografija
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
18016 Premična kulturna dediščina
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
18039003 Ljubiteljska kultura
18003 Spodbujanje ljubiteljske kulture
Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki je pripravljen
na podlagi sprejetega Letnega programa kulture v občini. V letu 2015 so bila sredstva razdeljena društvom na
podlagi razpisa v višini 10.750 €. Ker smo zagotovili sredstva za redno dejavnost ljubiteljske kulturne dejavnosti
v občini, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni cilj.
18020 Ljubiteljska kultura – nabava opreme
Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki je pripravljen
na podlagi sprejetega Letnega programa kulture v občini. V letu 2015 so bila sredstva razdeljena društvom na
podlagi razpisa v višini 11.325 € in sicer za opremo. Ker smo zagotovili sredstva za redno dejavnost ljubiteljske
kulturne dejavnosti vključno z opremo v občini, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni cilj.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
04010 Lokalni časopis
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila. V letu 2015 so bili izdani štirje Dobrčani.
Sredstva so bila porabljena za plačilo lektoriranja in tiska časopisa.
18039005 Drugi programi v kulturi
18022 Kulturni dom – nabava stolov, ozvočenja in kulis
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih skupin
18013 Programi veteranov, borcev
Proračunska postavka je namenjena financiranju programov veteranov in borcev. Proračunska postavka je bila
realizirana v višini 100 %.
18049004 Programi drugih posebnih skupin
18004 Programi drugih posebnih skupin (srečanje starejših občanov, jubileji, novoletna druženja)
Na tej proračunski postavki so izkazani stroški srečanja starejših občanov in obdaritev starejših občanov ob
novem letu, ki ga Občina Dobrna vsako leto tudi organizira. Realizacija je bila 95,7 %
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
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18009 Sofinanciranje športa in rekreacije v občini
Na podlagi razpisa za šport je bilo podeljenih 5.730 €.
Glede na to, da na javnem razpisu programe športnih društev izključno samo sofinanciramo, ugotavljamo, da so
bili ti programi upešno realizirani ter s tem v večini primerov tudi doseženi s proračunskimi možnostmi
usklajeni cilji.
18012 Prenova in dograditev športnih igrišč in rekreacijskih površin z izgradnjo večnamenske športne
dvorane
Na proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije.
.
18059002 Programi za mladino
18008 Sofinanciranje OZPM in drugih programov za mladino
Proračunska postavka vsebuje planirana sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz pogodb z Zvezo
prijateljev mladine Celje, ki za našo osnovno šolo izvaja določene programe ( Vesela šola, šolski parlament,
obisk likovne kolonije). Prav tako so na tej postavki izkazani stroški letovanja socialno ogroženih otrok iz naše
občine, ki so letovali v Baški. V letu 2015 se je za ta namen porabilo 2.102 €.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoa predšolskih otrok
19029001 Vrtci
19001 Vrtec Dobrna-oskrbnine
Poraba sredstev na področju predšolske vzgoje je v celoti predpisana z zakonodajo. Zagotovili smo standarde in
normative tako z vidika prostorskih in kadrovskih pogojev ter števila otrok v skupinah. Na tej proračunski
postavki so izkazana plačila oskrbnin, ki jih naša občina na podlagi odločb poravnava Osnovni šoli Dobrna za
sedem oddelkov. Oskrbnine so bile nakazane v višini 254.120 €. Prav tako pa smo nakazali tudi sredstva za
spremljevalca gibalno oviranega otroka v višini 9.518 €.
Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov potekalo skladno s
predpisanimi normativi in standardi.
19002 Vzgojno varstveni zavodi izven občine
Občina na podlagi računov zavoda, financira razliko med ceno programa in plačilom staršev, glede na njihov
socialni položaj, za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Dobrna obiskujejo pa vrtec zunaj naše občine.
Realizacija te postavke je bila 97,2 % oziroma porabljenih je bilo 35.470 €.
19020 Vzdrževanje opreme in prostorov
V letu 2015 je na tej proračunski postavki realiziran znesek v višini 500 € za vzdrževanje opreme v vrtcu.
19024 Sofinanciranje OŠ Glazija-mobilno specialna služba
Proračunska postavka vsebuje sredstva, ki jih občina namenja za pomoč otrokom iz vrtca, ki potrebujejo
dodatno pomoč mobilno specialne pedagoginje.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19004 Osnovna šola Dobrna-materialni stroški
Občina kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki se pojavljajo v zvezi s prostorom
za izvajanje programa osnovne šole. Za materialne stroške je namenila 58.300 €, sredstva so se nakazovala
mesečno na podlagi zahtevkov. Z 2. rebalansom se je za materialne stroške v proračunu namenilo 5.000 €
sredstev več kot je bilo prvotno, saj se je na podlagi polletnega poročila osnovne šole izkazalo, da jim sredstva v
višini 53.300 € ne bodo zadostovala za pokritje vseh materialnih stroškov do konca koledarskega leta.
Zastavljeni cilji so bili izvedeni skladno s programom v letnem proračunu.
19005 Osnovna šola Dobrna-dodatni program
Občina Dobrna ima za dodatni program namenjena sredstva za: polovico delovnega časa ene kuharice in
polovico delovnega časa hišnika. Realizacija te postavke je bila 99,4 %.
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19007 Osnovna šola Dobrna-zavarovanje
Na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb in dogovoru o načinu plačila zavarovalne premije med Osnovno
šolo Dobrna in zavarovalnico poravnava občina obveznosti iz tega naslova. Za zavarovanje šole je občina v letu
2015 namenila 2.946 €.
19008 Osnovna šola Dobrna-ostalo
Na tej proračunski postavki so planirani odhodki za poravnavo nepredvidenih stroškov, ki se v zvezi s šolo
pojavijo med letom ( nadomestilo za stavbno zemljišče, stroški servisa šolskega kombija in drugo). V letu 2015
so se sredstva v višini 126 € namenila za slikarsko kolonijo, ki je bila v sklopu tedna otroka v mesecu oktobru.
19015 Vzdrževanje prostora in nabava opreme
Sredstva so namenjena za zagotovitev potrebne opreme v osnovnih šolah za opravljanje dejavnosti. Načrtujejo
se na podlagi plana šole ob upoštevanju amortizacijskih vrednosti, števila učencev ter specifičnih potreb pri
izvajanju devetletke. V letu 2015 je bila postavka realizirana v višini 122 € za manjše vzdrževalno delo.
19016 Nabava novega avtomobila za prevoz otrok
V letu 2015 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.
1904 Terciarno izobraževanje
19049001 Višješolsko izobraževanje
19018 Regijsko študijsko središče Celje
Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in
visokošolsko središče, ki jih Občina Dobrna namenja za pokrivanje materialnih stroškov. Za delovanje v letu
2015 smo namenili 699 €.Glede na planirana sredstva za delovanje zavoda so bila le ta v celoti porabljena, tako
da je bil zastavljen cilj dosežen v celoti.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19009 Osnovna šola Dobrna-šola v naravi
Občina Dobrna sofinancira šolo v naravi največ do višine, ki je ne sofinancira ministrstvo ali starši, vendar v
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Na podlagi zahtevka smo šoli poravnali sredstva v višini 3.600 €.
19011 Regresiranje prevozov
Občina zagotavlja brezplačen prevoz v skladu s 56. Členom Zakona o osnovni šoli prevoze za učence, ki so
oddaljeni od šole več kot 4 kilometre oziroma prihajajo v šolo po cesti, ki je opredeljena kot nevarna pot.
Kombi prevoze izvaja s pogodbenim izvajalcem. Poleg rednih prevozov je občina zagotovila sredstva za
prevoze osnovnošolskih otrok v šole s posebnimi potrebami in v druge zavode.
Občina Dobrna je vsem, ki so imeli izpolnjene zaknske pogoje, zagotovila varno pot v šolo.
19014 Sofinanciranje Glazija, II Osnovna šola Žalec
Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah z ustreznim programom. Učenci iz Dobrne obiskujejo OŠ
Glazija. Občina Dobrna za te otroke poravnava materialne stroške, stroške domske zdravnice in stroške
jutranjega varstva. V letu 2015 sta Osnovno šolo Glazija obiskovala dva učenca iz Dobrne, ki sta se dnevno
vozila v šolo in sicer eden z avtobusom, drugega pa so v šolo vozili starši z avtomobilom ( od 1.9.2015 dalje),
en učenec iz Dobrne je obiskoval šolo s prilagojenim programom v Žalcu. Tudi zanj smo poravnali stroške
prevoza z osebnim vozilom, ker so ga v šolo vozili starši. Prav tako smo poravnali stroške vozovnice za učenca,
ki je bil prešolan na OŠ Frankolovo. Realizacija te proračunske postavke je bila 95,9 %.
19025 Osnovno šolstvo-varstvo vozačev
Sredstva so namenjena za varstvo otrok, ki čakajo na prevoz domov po končanem pouku. Realizacija
proračunske postavke je bila 95,5%. V primerjavi z letom 2014 se je stroške zmanjšal zato, ker so v letu 2015
varstvo vozačev izvajali s pomočjo javnih del.
19069003 Štipendije
19026 Izobraževanje-proračunski štipendijski sklad
V skladu s pogodbo smo sredstva namenili za štipendiranje študenta. V letu 2015 je bila realizacija v višini
1.231 €. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, saj smo porabili toliko sredstev, kot smo jih načrtovali.
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20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20008 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
V prvi polovici leta 2015 smo na podlagi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna namenjali za prvega
otroka 104,32 € in za drugega ter vsakega naslednjega otroka 125,18 €. Hkrati s tem so prejeli starši tudi
enoletno naročnino na revijo Moj malček. V drugi polovici leta 2015 je občinski svet sprejel nov sklep s katerim
se za vsakega novorojenca nameni 250 €. Realizacija je bila v letu 2015 v višini 4.705 €. Enkratna denarna
pomoč družini pomeni dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otrok. Pri
doseganju ciljev smo bili uspešni.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
20006 Financiranje družinskega pomočnika
Na tej proračunski postavki v letu 2015 ni bilo realizacije, ker nismo imeli nobenega družinskega pomočnika.
20049003 Socialno varstvo starih
20002 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Institucionalno varstvo je oblika oskrbe v zavodu, upravičenci do storitve so starejše osebe nad 65 let in mlajše
invalidne osebe, odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zavodsko
varstvo izvajajo splošni zavodi – domovi za starejše, zavodi za posebne oblike varstva odraslih ter centri za
usposabljanje, varstvo in delo. Občina Dobrna doplačuje oskrbnine tistim občanom, ki nimajo dovolj lastnih
sredstev – v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu. O upravičenosti in deležu plačila odloča Center za
socialno delo Celje. Če je uporabnik, ki uveljavlja oprostitev plačila institucionalnega varstva lastnik
nepremičnine, se mu z izdano odločbo prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist
občine, ki zanjo (so)financira institucionalno varstvo. V okviru planiranih sredstev smo zagotovili sredstva za
plačilo oskrbnine za šesnajst občanov v domovih za ostarele in za šest oseb v zavodu Golovec. Proračunska
postavka je bila realizirana v višini 156.188 € oziroma 98,9%. S tem ocenjujemo, da smo bili doseganju
zastavljenih ciljev uspešni, saj plan ni bil presežen. Javna sredstva smo porabili v skladu z zakonskimi
obveznostmi, torej za tiste občane in občanke, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo oproščeni
plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
20004 Pomoč na domu
Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom ob Savinji, vse od leta
1998. Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovoljene bivalne in druge pogoje za življenje
v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami,
njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. S tem starejši dalj časa ostanejo v
svojem domačem okolju, hkrati pa se zmanjša pritisk za sprejem v domsko oskrbo. V letu 2015 je bilo
povprečno oskrbovanih okoli 12 oskrbovancev mesečno. Strošek izvajanja te pomoči pa je v letu 2015 znašal
19.766 €. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni saj Občina Dobrna sledi nacionalnemu
programu socialnega varstva, ki predvideva, da se pred vstopom v institucionalno varstvo nudijo ostale socialno
varstvene storitve, kot je pomoč na domu. Prav tako se občina trudi z višino subvencioniranja, da je storitev
dostopna vsem občanom, tudi tistim z nižjimi prejemki.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20009 Subvencioniranje najemnin
Občina Dobrna zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine za občane Dobrne. O upravičenosti
posameznika do subvencije najemnine skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča s
1.1.2012 pristojni Center za socialno delo. Do subvencionirane najemnine je na podlagi odločbe upravičen
najemnik v neprofitnem stanovanju. Najemniki so upravičeni do subvencioniranih najemnin največ za dobo
enega leta. Po preteku dobe, za katero je bila najemniku odobrena subvencionirana najemnina, lahko ponovno
zaprosi zanjo, če se okoliščine, ki so podlaga za subvencionirano najemnino, niso spremenile. Realizacija je bila
5.776 € oziroma 96,3 %.
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Ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pravice do subvencionirane najemnine uspešni, saj smo javna
sredstva porabili skladno z zakonskimi obveznostmi za tiste občane, ki so bili na osnovi odločbe centra za
socialno delo do nje upravičeni. Z doplačilom dela najemnine smo jim omogočili bivanje pod enakimi pogoji v
skladu z njihovimi materialnimi možnostmi.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20005 Ostali programi,spec.zavodi,društva
Predstavlja finančno pomoč pri izvedbi njihovih programov. S finančnimi sredstvi smo omogočili društvom
pogoje za izvajanje zastavljenih programov. Iz te postavke so bili v letu 2015 financirani: Materinski dom,
Varna hiša, Terensko delo z odvisniki in društva, ki so se prijavila na razpis za socialo v letu 2015. Za
financiranje društev in ostalih programov smo v letu 2015 porabili sredstva v višini 6.900 €.
Ocenjujemo, da so bila sredstva v skladu z javnimi objavami namensko porabljena, občanom pa smo zagotovili,
da so se lahko vključili v raznovrstne programe, ki ponujajo različne storitve, tako mladim s težavami zaradi
različnih zasvojenosti, ljudem s težavami z zdravjem, ljudem, ki se srečujejo z zlorabami, starejši populaciji in
drugo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje
22010 Servisiranje javnega dolga
Proračunska postavka vsebuje sredstva, ki so bila porabljena za plačilo obresti za kredite, ki smo jih pridobili v
letih 2009, 2010, 2011 in 2013 v sklopu zadolžitve. Euribor je tekom leta zelo upadel, zato so bili stroški za
obresti bistveno manjši kot pa smo jih planirali. S proračunom je bilo planirano za plačilo obresti in ostalih
stroškov zadolževanja ( letno nadomestilo za kredite) 30.800 €, porabili pa smo samo 5.126 €. Zastavljeni cilji
so bili v ceoti realizirani.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in program pomoči v primerih nesreč
Glavni program vključje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo
posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje je nemogoče ovrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih
nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere, ki bi se
lahko zgodile v prihodnjem letu. Letni cilj je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu
z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi poslediv naravnih nesreč, to pomeni, da se vsaj
delno zagotovijo finančni pogoji za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale
ob naravnih nesrečah.
23029001 Rezerva občine
23001 Proračunska rezerva
Proračunska rezerva je bila porabljena v skladu z Zakonom o javnih financah v višini 20.102 €
obrazložena v točki 3.1.5. Zastavljeni cilji so bili realizirani.

in je

2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23002 Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v skladu z Zakonom o javnih financah in je obrazložena v
točki 3.1.6. Zastavljeni cilji so bili realizirani.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
V letu 2015 na račun Finančnih terjatev in naložb ni bilo realizacije.

79

RAČUN FINANCIRANJA
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dela
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje
22010 Servisiranje javnega dolga
Plačila obrokov kredita se nanaša na prejeta posojila v letih 2009, 2010, 2011 in 2013 pri Slovenskem
Regionalno razvojnem skladu Ribnica. Te kredite vodijo in obračunavajo Banka Koper in Faktor banka
Ljubljana – od 1.12.2015 pa kredite, ki smo jih prej odplačevali Faktor banki sedaj odplačujemo Slovenskem
regionalnem razvojnem skladu. Obroki kredita so bili v letu 2015 odplačani v višini 140.065 €.
Stanje dolga na dan 31.12.2015

Št. kredita
3010004668456
3010004664867
3010004668747
6064-37000019
3010004665158
3010004668553
3010004665061
3010004668650
3010004664964
6063-37000038
6063-8061
Skupaj

Investicija

Glavnica

Že odplačana
glavnica

Ostanek za
odplačilo

Cesta

218.638,00

98.386,92

120.251,08

Čistilna naprava

136.050,62

70.293,12

65.757,50

Čistilna naprava
Dobrna 15

38.183,25
189.000,00

16.545,88
56.050,51

21.637,37
132.949,49

Knjižnica

124.814,40

65.527,57

59.286,83

Knjižnica

91.776,60

41.304,60

50.472,00

Kulturni dom

103.560,00

28.047,24

75.512,76

Kulturni dom

348.752,00

72.657,00

276.095,00

210.290,00
36.058,00
375.412,27
1.872.535,14

110.402,46
3.004,92
0,00
562.220,22

99.887,54
33.053,08
375.412,27
1.310.314,92

Šola
Vrtec
Vrtec

3.2.2 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATI OBČINE
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih
območij, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o političnih strankah,
Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o upravnih taksah, Zakon o javnih financah, Zakon za
uravnoteženju javnih financ, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o računovodstvu,
Zakon o komunalnih taksah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakon o športu, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja,
Zakon o javnih cestah in Stanovanjski zakon.
Poleg naštetih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov, predstavljajo pravno podlago, ki
pojasnjuje delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine
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Dobrna. Najpomembnejši so : Statut Občine Dobrna, Odlok o proračunu občine, Odlok o ustanovitvi JZ
Osnovne šole Dobrna, Odlok o ustanovitvi ZTŠK, Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dolgoročni razvojni cilji občine
Občina Dobrna ima dolgoročne razvojne cilje zastavljene z Načrtom razvojnih programov občine za obdobje
2015 do 2018, ki odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganja in državnih pomoči v
naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta. 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 načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, ki niso v
naprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine. Dolgoročni cilji
občine so predvsem naslednji:
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,
- zagotavljanje notranjih kontrol, in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi roki,
- izvajanje javnih naročil,
- vodenje upravnih postopkov,
- tekoče in investicijsko vzdževanje na posameznih področjih dela in sicer:
- ureditev pešpoti ( nadgradnja že obstoječih),
- ureditev kolesarskih poti,
- izgradnja športne infrastrukture,
- ureditev pokopališča in mrliške vežice
- zagotovitev neprofitnih stanovanj za naše občane,
- zagotovitev vodovoda po vsej občini,
- ureditev kanalizacije po vsej občini,
- ureditev ustrezne prometne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti ),
- asfaltiranje makadamskih cest.

Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji občine so razvidni iz Proračuna Občine Dobrna. Glavni cilj je bil realizacija prihodkov in odhodkov v
sprejetem proračunu občine, posledično pa tudi izvedba letnega plana, ki je bil zastavljen v Načrtu razvojnih
programov. Prioriteta je bila financiranje tekočih nalog občine, katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih. Doseganje posameznih ciljev je opredeljeno pri posamezni
proračunski postavki.

Ocena uspeha neposrednega uporabnika
Ocena uspeha neposrednega uporabnika pri doseganju ciljev (tekočih in investicijskih nalog), je razvidna iz
tabele odhodkov, kjer so le-ti razčlenjeni po posameznih področjih porabe in namenih. Na investicijskem
področju se je v letu 2015 nadaljevala izgradnja in tudi dokončala fekalna kanalizacija. Najpomembnejše
investicije in investicijska vzdrževanja, ki smo jih v letu 2015 izvajali so bile:
- nadaljevanje odkupov zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste Dobrna-Guteneg,
- sofinanciranje moštvenega vozila za potrebe delovanja PGD Dobrna
- izdelava projektne dokumentacije stategije razvoja javne razsvetljave
- projektna dokumetnacija za regijsko kolesarsko pot
- obnova mostičkov v zdraviliškem parku,
- ureditev trim steze
- izgradnja in dokončanje gradnje kanalizacije za območje Dobrna (faza I), Vinska Gorica (faza 4),
Vrba(faza 8) in povodje potoka Klanjščice (faza 2)
- sanacija obzidja in stopnic v centru Dobrne,
- investicijska vzdrževanja na vodovodnih sistemih
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
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Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
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.
V letu 2014 smo na podlagi prijave na razpis za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) prejeli sklep o odobrenih sredstvih. Tako smo v letu 2014
pričeli z investicijo izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Dobrne( faza 1), Vinske Gorice (faza 4),
Vrbe(faza 8) in povodja potoka Klanjščice (faza 2) Za to investicijo smo v letu 2014 prejeli sredstva v višini
242.889 € v letu 2015 pa 578.624 €. Investicija je bila v juliju 2015 zaključena.
Z vidika realizacije posameznih investicij in pridobljenih sredstev po razpisih lahko ugotovimo, da smo
zastavljene cilje dosegli.
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. Med letom sta bila sprejeta dva rebalansa proračuna.
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.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
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.
Prav tako imamo na Občini Dobrna vzpostavljeno notranje kontroliranje, ki se začne že pri vhodni pošti in se
konča pri poravnavi računov, s tem, da je dan poseben povdarek pregledu in izvajanju pogodbenih določil.
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Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Proračun občine je dokument, ki se ne more fizično zaključiti s proračunskm letom. Je dinamičen akt, ki ima
svoj fiksni in variabilni del porabe. Fiksni del je tisti, ki je zakonsko predpisan in se odraža preko primerne
porabe. Višina le te naj bi zadostovala za pokrivanje zakonsko naloženih obveznosti. Variabilni del proračuna pa
se naslanja na lastne prihodke občine( npr. komunalni prispevek, nadomestilo za stavbno zemljišče, kapitalski
prihodki).
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), neprodaje premoženja, ki je bil izkazan v Načrtu
prodaje ( zaradi vsesplošne krize), prav tako pa ni bilo ustreznih razpisov, kjer bi lahko pridobili sredstva za
sofinanciranje investicij.
Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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.
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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.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

3.3

Načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018 je bil sprejet v okviru Proračuna Občine Dobrna za leto 2014
in kasneje popravljen v okviru dveh rebalansov proračuna za leto 2015. V načrt razvojnih programov v letu
2015 so bili vključeni investicijski projekti, katerih realizacija je znašala 810.265 €. V glavnem gre za večletne
projekte. Realizacija investicijskih projektov je prikazana v NRP 2015-2018, ki je tretji del proračuna.
Realizacija posameznih investicijskih projektov je razvidna tudi v posebni zbirni tabeli, realizacija posameznih
projektov pa je predstavljena v obrazložitvah posebnega dela proračuna pri posameznih proračunskih
uporabnikih.
Iz prikazanega Načrta razvojnega programa je razvidno, kateri projekti so se izvajali v letu 2015 in v kakšni
meri so bili realizirani. Iz preglednice je razvidno, da je med večjimi realiziranimi investicijami investicija v
izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

3.4

3.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Stanje sredstev po podračunih PU-JA pa so bila naslednja:
01355-0100003171 Občina Dobrna
01355-6000000138 ZTŠK Dobrna
01355-6030648743 OŠ Dobrna

111.681,44 €
1.307,79 €
27.720,97 €

3.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih
prejemnikov sredstev
Knjižene so v preteklih letih vplačane naložbe v nepremičnine v Veterinarski center, Sklad obrti in
podjetništva, RRA Celje, RŠC Celje, Simbio Celje in Vo-Ka Celje. Drugi uporabniki enotnega
kontnega načrta pri naložbah ne oblikujejo popravka naložb.
Dolgoročne kapitalske naložbe
Zap.št.

Opis vsebine postavk

1.

Delež Veterinarski center

2.

Stanje 31.12.2014

Stanje 31.12.2015

1.277

1.277

Delež Sklada obrti in podjetništva

10.779

10.779

3.

Delež Vo-Ka Celje

28.767

27.915

4.

Delež Simbio

102.501

107.935

5.

Delež RRA Celje

3.599

2.354

6.

Delež RŠC Celje

0

0

7.

Delež RASR

500

500

147.423

150.760

Skupaj
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3.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Zap.št.

Opis vsebine postavk

Otvoritveno stanje
Nabavna
vrednost

1.

Programska oprema

2.

Pokopališče-inv.v teku

3.

Oblikovanje grba občine

4.

Zn Dobrna

5.

Info karta

6.

Prostorski plan

7.

Stanje 31.12.2015

Popravek
vrednosti

57.169

Popravek
vrednosti

Nabavna vrednost

54.000

58.120

55.846

3.116

0

3.116

0

2.592

2.592

2.592

2.592

30.834

0

30.834

0

12.604

12.604

12.604

12.604

169.672

158.815

169.672

158.815

LN-Športni kompleks

34.569

0

34.569

0

8.

LN-Zdraviliški kompleks

45.320

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

491.340

259.500

493.243

261.537

SKUPAJ

Nepremičnine in popravki vrednosti nepremičnin

Zap.št.

Opis vsebine postavk

Otvoritveno stanje
Nabavna
vrednost

1.

Zemljišče

2.

Avtobusne čakalnice

3.

Ceste in ulice

4.

Vodovodni rezervoarji

5.

Plinski rezervoarji

6.

Ceste - inv.v teku

7.

Kanalizacija

8.

Stanje 31.12.2015

Popravek vrednosti

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednosti

76.044

0

76.044

0

6.188

4.915

6.188

5.101

880.321

322.351

880.321

349.747

39.855

39.855

39.855

39.855

719

719

719

719

0

0

0

0

648.249

0

228.502

0

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 v teku

680.086

325.606

3.188

16.

Vrtina HG 3 - v teku

14.172

0

14.172

0

17.

Mrliška vežica PK

18.334

2.154

18.334

0
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18.

Zbirni center Dobrna

1.906

0

1.906

0

19.
20.

Javna razsvetljava-v teku

62.774

0

62.774

5.717

Vrtec-inv. v teku

25.783

0

25.783

21.

Javna razsvetljava

0

3.998

3.216

3.998

3.998

22.

Tic in trg Dobrna-v teku

80.302

0

80.302

0

23.

Simbio - inv. V teku

24.

SIMBIO-gradbeni del

25.

Ceste-inv.v teku

26.
27.

10.298

0

15.295

0

138.632

91.317

146.843

95.232

1.076.490

0

1.092.245

0

Nepremičnine v gradnji vo-ka

1.578

0

0

0

Nepremičnine v gradnji-VoKa

0

0

0

0

28.

Nepremičnine v gradnji-VoKa

197.642

0

133.182

0

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
Kanalizacija poslovni najem
EU
Ureditev kolesarskih poti- v
teku
Energetska sanacija Objekta
Dobrna 19
Rekonstrukcija infras.javne
razsvetljave
Prometna ureditev regionalne
ceste na območju občine

19.426

0

19.426

0

0

0

1.314.827

9.866

0

0

9.563

0

0

0

3.172

0

0

0

5.795

0

32.
33.
34.
35.
36.

SKUPAJ

0

0

6.450

0

8.376.563

1.741.174

9.214.539

1.915.085

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter popravki le-teh

Zap.št.

Opis vsebine postavk

Otvoritveno stanje
Nabavna
vrednost

1.

Pisarniški stroji

2.

Inventar in pohištvo

3.

Oprema

4.

Oprema za mrliško vežico

5.
6.
7.

Odpisi oprema

8.

SIMBIO oprema

9.

Oprema VoKa

10.

Oprema VoKa EU

Stanje 31.12.2015

Popravek vrednosti

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednosti

3.971

3.715

3.837

3.837

106.210

68.896

105.723

78.900

58.649

43.499

59.557

47.556

8.726

8.542

8.726

8.606

Druga oprema

98.714

78.411

98.410

86.880

Računalniška oprema

56.209

52.735

52.293

48.930

SKUPAJ

46.244

21.240

41.755

23.676

777.884

370.417

862.774

443.844

98.584

60.737

98.584

70.596

1.255.191

708.192

1.331.659

812.825
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3.4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z
navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
Zap.št.

Opis vsebine postavk

1.

Osnovna šola Dobrna v upravljanju

2.

OŠ Dobrna-prosta amort.sredstva
in rezultat leta

3.

Vrtec v upravljanju

4.

Vrtec v upravljanju- prosta
amort.sredstva in rezultat leta

5.

ZTŠK v upravljanju

6.

ZTŠK –prost amort.sredstva

7.

RŠC v upravljanju

8.

Paviljon na j.delu trga-v
upravljanju
SKUPAJ

Stanje 31.12.2014

Stanje 31.12.2015

2.584.389

2.474.133

31.825

30.224

1.848.497

1.783.539

978

1.129

602.818

576.374

3.464

3.695

4

2

263.112

250.028

5.335.087

5.119.124

3.4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo iz neporavnanih obveznostih za izdane račune in zahtevke, ki
izhajajo iz najemnih razmerij, vodarin, grobnin ter manjših terjatev do posameznikov. Največje terjatve izhajajo
iz obračuna najemnin 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.
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 €.
3.4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so knjiženi prejeti računi, situacije, zahtevki in odredbe,
ki se nanašajo na obdobje za katerega se sestavlja bilanca stanja, plačljivi pa so v naslednjem letu. Na
podlagi Zakona o izvrševanju proračuna so plačilni roki za prejete tekoče obveznosti 30 dan po
prejemu računu. Ko se poravna obveznost, ki se nanaša na neplačani odhodek, se za ta znesek
obveznosti zmanjšajo oziroma se neplačani odhodki zmanjšajo, povečajo pa se ustrezni konti razreda 4.
V znesku drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so zajeti :
- neplačani davki od pogodbenega dela ( plačani v januarju 2016)
- neizplačana sredstva upravičencu iz naslova vračila sredstev za telekomunikacije
- okoljska dajatev vode – se plača v letu 2016
- okoljska dajatev načrpane vode
- obveznost za plačilo DDV – se plača v januarju 2016
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3.5

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2015

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil
1.1. Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine ( v nadaljevanju EZRO) izvršuje
upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok
proračunskih uporabnikov(v nadaljnjem besedilu PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni
vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila
(v nadaljevanju UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški
podračun občine (v nadaljevanju ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni
PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.
1.2. Razkritje računovodskih pravil
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 7654) za leto 2015
izdelani samostojni računovodski izkazi.
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu
pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
- nalaganje prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke
in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki
bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev
podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR ( v nadaljevanju stanja podračunov PU EZRO).
2.

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz razlike med sredstvi zakladnice EZR in
sredstvi na TRR ter nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan
31.12.2015 znaša 140.710 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
predstavlja Tabela 1.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
Razlika med zakladnico EZR in TRR
Sredstva na računih
Skupaj

Stanje
0
140.710,20
140.710,20

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako
stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:
Denarna sredstva
knjigi EZRO

v

=

Stanje računa EZRO pri
Banki Slovenije

=

Stanje ZP

+

 stanj podračunov PU
EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.
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Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 (v eurih)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)

Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine

0

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine

29.028,76

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

29.028,76

4. Zakladniški podračun občine

111.681,44

5. EZRO (5. = 3. + 4.)

140.710,20

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP nima zapadlih ter nezapadlih terjatev in obveznosti iz financiranja. V letu 2014 smo na podlagi
opozorila s strani UJP, kjer so ugotovili negativno obrestno mero in se na podlagi tega ni mogel izvesti
obračun obresti, prekinili pogodbo o nočnem deponiranju.

3.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)
Konto
Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
Znesek
7102
Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
0
4035
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem
EZR)
0
4029
Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
0
4050
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega
leta
179,61
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

- 179,61

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja
denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v
eurih)
Vrsta računa
Podračuni PU
ZP
EZRO

Stanje na dan
31. 12. 2015
(1)
29.028,75
111.681,44
140.710,20

Stanje na dan
31. 12. 2014
(2)
27.882,58
46.634,77
74.517,35

Sprememba
denarnih sredstev
(3 = 1 – 2)
1.146,17
65.046,67
66.192,85

stanja
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3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane
stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.
Pregled presežka upravljanja za leti 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015 (v eurih)
Presežek upravljanja

Leto
2014

179,61

2015

0

V letu 2015 smo prejeli presežek za leto 2014, v letu 2015 pa presežka prihodkov nad
odhodki ni bilo zaradi prekinjene pogodbe o nočnem deponiranju v letu 2014.

3.6

POSEBNE TABELARNE PRILOGE
3.6.1
Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna ter prenos
neporabljenih namenskih sredstev

1.

V letu 2015 je bilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zbrane v
višini 33.529,16 €. Sredstva okoljske dajatve za leto 2015 so bila v celoti porabljena za izgradnjo
kanalizacije – Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih
virov na Povodju Savinje za območje območju Dobrne( faza 1), Vinske Gorice (faza 4), Vrbe(faza 8)
in povodja potoka Klanjščice (faza 2).

2.

V letu 2015 se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ni zbirala, tako da
se neporabljena taksa iz preteklih let v višini 12.459,70 EUR prenese v leto 2016.

3.

Namenski vir požarnega sklada je požarna taksa. Le-ta je bila v letu 2015 zbrana v višini 3.282 €.
Sredstva so bila v v višini 3.500 EUR porabljena za nabavo nove opreme.

4.

Za financiranje vzdrževanja gozdnih cest v višini 3.914 € smo v celoti porabili namenska sredstva
pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v znesku 2.288 €, nepovratna sredstva Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 1.106 za razliko 520 € pa so bila porabljena nenamenska
sredstva proračuna.

5.

Neporabljena najemnina iz amortizacije v višini 214.151,19 € se nahaja na sredstvih rezervacije.
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