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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in 

spremembe makroekonomskih gibanj med letom 

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 

1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji 

v skladu z 41. členom ZJF 

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 

1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

 

II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

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

glavnih programov in podprogramov, poročilo o realizaciji finančnega načrta 

neposrednega uporabnika ter poslovno poročilo neposrednega uporabnika 

2.1.1.Občinski svet 

2.1.2 Nadzorni odbor 

2.1.3 Župan 

2.1.4 Občinska uprava - režijski obrat 

2.1.5 Občinska uprava 

 

III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

4.1.    Podatki o stanju na računih proračuna 

4.2   Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo 

večjih prejemnikov sredstev 

4.3  Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

4.4   Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanju 

z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 

4.5.    Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 

4.6    Podatki o neplačanih obveznosti iz preteklega leta 

4.7  Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma 

lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih 

V. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 

ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 

VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 UPB4, 14/2013, 

101/13,55/15-ZFisP, 96/15 ZIPRS 1617, 13/18 in 195/20- odl.US) in 15. člena Statuta Občine Dobrne (Uradni 

list RS, št. 55/2017 je občinski svet na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne  23.3.2020  sprejel 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2020 

 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020.  

Konto Opis 

Realizacija 

proračuna 2020  

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

  I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78) 2.620.864 

  TEKOČI PRIHODKI ( 70+71) 2.251.395 

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.827.307 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.614.471 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 80.156 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 132.680 

706 DRUGI DAVKI 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 424.088 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 390.532 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.405 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 1.353 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 12.516 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 18.282 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 54.581 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 54.581 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB 0 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 0 

73 PREJETE DONACIJE ( 730+731) 0 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 

731 PREJETE DONACIJE  IZ TUJINE 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 314.888 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 280.086 

741 

PREJETA SREDSTVAIZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 

PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 34.802 
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0 

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.425.464 

      

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 723.300 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 256.815 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 43.175 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 399.093 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 

409 REZERVE 24.217 

41 TEKOČI TRANSFERI ( 410+411+412+413) 836.437 

410 SUBVENCIJE 15.689 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 527.158 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 45.496 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 248.094 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 779.380 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 779.380 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ( 431+432) 86.347 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 75.226 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 11.121 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)(I.-II-) 195.400 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV (750+751+752) 0 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 

440 DANA POSOJILA 0 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 43.398 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 43.398 
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55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 175.300 

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 175.300 

  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
VIII.) 63.498 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -131.902 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) -195.400 

 

 

 
2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del.  

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 

prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 

financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 

proračuna Občine Dobrna za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 

v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 

spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

 

3. člen 

 

Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, 

se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt 

razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Dobrna. 

Št.  

Kraj, datum 

                                                                                                            Župan Občine Dobrna  

                                                                                  Martin Brecl 
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  2020-2023     LETO 2020     

PU/GPR/PPR/Projekt 
Sprejeta 

vrednost 

Realizirana 

vrednost 

Začetek -

konec 

financiranja 

Sprejeti plan Realizacija Indeks 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

4001 Občinska uprava             
0403 Druge skupne 

administrativne službe 
            

OB155-10-0004 Ureditev 
trga Dobrna-J.del.proj.in 

inv.dokumentacija 

90.519 90.519 
01.01.2006-

31.12.2021 
0 0 0 

              
0603 Dejavnost občinske 

uprave 
          0 

06039001 Administracija 

občinske uprave 
          0 

OB155-17-0004 Ureditev 

arhiva za občino 
24.430 21.797 

1.1.2018-

31.12.2020 
10.070 10.069 100 

OB155-19-0010 Uvedba 

notranjih pravil 
3.500 3.050 

1.1.2019-

31.12.2021 
1.000 0 0 

06039002 Razpolaganje in 
upravljanje s premoženjem, 

potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

            

OB155-19-0011 Vlaganje v 
opremo - občinska uprava 

58.822 58.822 
1.1.2019-

31.12.2022 
56.000 52.463 94 

OB155-19-0019 Obnova 

prostorov bivše pošte 
0 0 

1.1.2020-

31.12.2020 
6.000 0   

0703 Varstvo pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami 

            

07039002 Delovanje sistema 

za zaščito, reševanje in 
pomoč 

            

OB155-07-0036 Gasilska 
zaščitna in reševalna oprema 

96.173 93.173 
1.2.2007-

31.12.2021 
5.900 5.900 100 

OB155-19-0016 

Sofinanciranje nabave 
gasilske platforme 

371.383 55.819 
1.1.2020-

31.12.2020 
55.819 55.819 100 

1102 Program reforme 

kmetijstva in živilstva 
            

11029001 Strukturni 

ukrepi v kmetijstvu in 

živilstvu 

            

OB155-14-0002 

Kompleksne subvencije v 
kmetijstvu 

106.192 77.772 
1.1.2015-

31.12.2021 
17.800 11.689 66 

11029002 Razvoj in 

prilagajanje podeželskih 

območij 
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OB155-17-0002 LAS od 

Pohorja DO Bohorja 
51.600 1.912 

30.5.2017-

31.12.2020 
1.000 956 96 

OB155-19-0014 Ukrepi za 

varstvo okolja in ohranjanje 

narave 

70.541 51.993 
12.3.2019-
10.12.2020 

38.202 5.172 14 

OB155-20-0001 Ukrepi za 
varstvo okolja in ohranjanje 

narave 

53.327 1.708 
02.07.2020-

31.12.2021 
1.708 1.708 100 

1202 Urejanje, nadzor in 

oskrba na področju 

proizvodnje in distribucije 

električne energije 

            

OB155-10-0007 Strategija 

razvoja javne razsvetljave, 
prenos JR 

67.358 47.358 
1.3.2009-

31.12.2021 
21.000 27.248 130 

1206 Urejanje področja 

učinkovite rabe in 

obnovljivih virov energije 

            

OB155-12-0002 Energetska 

prenova javnih objektov 
104.587 15.745 

1.1.2013-

31.12.2020 
1.000 0 0 

1302 Cestni promet in 

infrastruktura 
            

13029001 Upravljanje in 

tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 

            

OB155-19-0012 Elementar 389.109 373.504 
1.1.2019-

31.12.2020 
343.443 157.166 46 

13029002 Investicijsko 

vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 

            

OB155-08-0001 
Rekonstrukcije, obnove in 

asfal.občinskih cest 

190.901 178.349 
28.5.-2008-

31.12.2021 
26.000 17.448 67 

OB155-09-0002 
Reknstrukcija LC Dobrna-

Guteneg  

100.777 100.693 
1.12.2009-

31.12.2020 
50 33 66 

OB155-17-0005 Izvedba 

avtobusnih postajališč 
61.662 0 

01.01.2018-

31.12.2022 
1.000 0 0 

OB155-19-0017 Obnova 
premostitvenega objekta v 

HG 

38.689 34.114 
01.01.2020-

31.12.2021 
40.000 34.114 0 

OB-155-19-0020 

Rekonstrukcije, obnove in 
asfalt.občinskih cest 

51.318 51.318 
01.01.2020-

31.12.2020 
51.806 51.318 0 
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OB-155-15-0002 Invalidom 

prijazna občina 
19.955 9.455 

01.01.2020-

31.12.2020 
0 0 0 

13029003 Urejanje cestnega 

prometa 
            

OB155-19-0002 Ureditev 
digitalnega katastra in BCP 

14.281 11.132 
01.03.2019-
31.12.2021 

3.637 0 0 

OB155-19-0003 Ureditev 

spremljajoče prometne 

infrastrukture 

99.107 88.903 
12.03.2019-
31.12.2020 

99.107 88.903 0 

1402 Pospeševanje in 

podpora gospodarskih 

dejavnosti 

            

14029001 Spodbujanje 

razvoja malega gospodarstva 
            

OB155-10-0009 
Širokopasovno omrežje 

24.048 9.048 
01.10.2010-
31.12.2025 

5.000 0 0 

OB155-14-0003 

Pospeševanje razvoja obrti 
in podjetništva 

25.411 17.411 
1.1.2015-

31.12.2021 
4.000 4.000 100 

1403 Promocija Slovenije, 

razvoj turizma in 

gostinstva 

            

14039002 Spodbujanje 

razvoja turizma in 

gostinstva 

            

OB155-07-0035 Regijska 

kolesarska pot 
69.917 15.508 

9.1.2007-

31.12.2023 
6.500 4.091 63 

1502 Zmanjševanje 

onesnaževanja,kontrola in 

nadzor 

            

15029002 Ravnanje z 
odpadno vodo 

            

OB155-16-0008 

Obnovitvene investicije v 

odlagališča iz amort.Simbio 

59.605 21.443 
01.01.2016-
31.12.2021 

13.559 4.060 30 

OB155-16-0009 
Obnovitvene investicije v 

kanalizacijo - Voka 

482.219 248.387 
01.01.2016-

31.12.2021 
198.327 43.689 22 
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OB155-19-0004 Izgradnja 

kanalizacije za naselje Vrba 
88.500 87.485 

12.03.2019-

31.12.2020 
4.800 4.506 94 

OB155-19-0018 Celostno 

urejanje odvajanja in 
čiščenja 

2.000.000 671 
01.01.2020-

31.12.2026 
1.000 671 67 

OB155-20-0019 

Sofinanciranje malih 

čistilnih naprav 

11.507 1.507 
01.01.2020-
31.12.2024 

1.507 1.507 100 

1602 Prostorsko in 

podeželsko planiranje in 

administracija 

            

16029003 Prostorsko 

načrtovanje 
            

OB155-07-0023 Prostorski 

red občine Dobrna- OPN 
109.036 101.036 

30.8.2006-

31.12.2021 
1.000 0 0 

OB155-20-0002 Spremembe 

in dopolnitve ZN Dobrna 
12.274 6.234 

01.01.2020-

31.12.2021 
9.000 6.234 69 

1603 Komunalna 

dejavnost 
            

16039001 Oskrba z vodo             

OB155-16-0010 
Obnovitvene investicije v 

vodovod - Voka 

1.360.737 983.197 
1.1.2016-

31.12.2022 
244.780 239.709 98 

OB155-17-0003 Obnova in 

dograditev vodovoda Brdce 
38.610 11.664 

31.5.2017-

31.12.2021 
21.344 1.612 8 

OB155-19-0005 Izgradnja 

cestne meteorne kanalizacije 
Šibanc-Guteneg 

44.510 44.509 
01.01.2019-

31.12.2020 
28.428 16.120 57 

16039002 Urejanje 

pokopališč in pogrebna 

dejavnost 

            

OB155-18-0003 Urejanje 
mrliške vežice in 

pokopališča Dobrna 

14.565 3.691 
1.1.2018-

31.12.2026 
10.000 1.126 11 

OB155-19-0006 Ureditev 

dovoznih poti-pokopališče 
105.312 1.100 

01.01.2019-

31.12.2024 
1.000 0 0 

16039004 Praznično 

urejanje naselij 
            

OB155-17-0013 Novoletna 

krasitev Dobrne 
17.807 17.807 

15.12.2017-

31.12.2021 
700 0 0 
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16039005 Druge 

komunalne dejavnosti 
            

OB155-19-0015 Ureditev 

sprehajalne poti-aleje v 
zdraviliškem parku 

38.849 38.849 
17.07.2019-

31.12.2020 
8.264 7.341 89 

1605 Spodbujanje 

stanovanjske gradnje 
            

16059002 Spodbujanje 

stanovanjske gradnje 
            

OB155-19-0013 Nakup 

objekta parc.št.2018 k.o. 

Dobrna 

28.000 0 
01.01.2019-
31.12.2020 

0 0 0 

1606 Upravljanje in 

razpolaganje z zemljišči 
            

16069002 Nakup zemljišč             

OB155-07-0033 Odkupi 

zemljišč 
676.625 315.454 

12.1.2006-

31.12.2021 
140.000 3.888 3 

1802 Ohranjanje kulturne 

dediščine 
            

18029001 Nepremična 
kulturna dediščina 

            

OB155-20-0011 Kulturni 

spomeniki sakralne 
dediščine 

4.000 2.000 
01.01.2020-

31.12.2024 
2.000 2.000   

1803 Programi v kulturi             

18039004 Mediji in 

avdiovizualna kultura 
            

OB155-19-0007 Nabava 
opreme za Kulturni dom 

Dobrna 

4.040 4.030 
01.01.2019-

31.12.2020 
560 554 99 

OB155-20-0020 Ljubiteljska 

kultura-nabava opreme 
15.000 10.000 

01.01.2020-

31.12.2021 
10.000 10.000   

1805 Šport in prostočasne 

aktivnosti 
            

OB155-17-0008 Ureditev 
športno-rekreacijskega 

kompleksa 

80.957 4.148 
01.01.2018-

31.12.2021 
10.000 1.891 19 

OB155-17-0009 
Večnamenska igrala 

50.064 0 
01.01.2018-
31.12.2023 

0 0 0 
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OB155-17-0010 Postavitev 

fitnesa na prostem 
16.000 0 

01.01.2018-

31.12.2022 
0 0 0 

OB155-17-0011 Zunanja 

ureditev Vrtca Dobrna 
15.000 0 

01.01.2018-

31.12.2022 
0 0 0 

1902 Varstvo in vzgoja 

predšolskih otrok 
            

19029001 Vrtci             

OB155-19-0008 
Vzdrževanje opreme in 

prostorov-vrtec 

12.400 11.388 
01.01.2019-

31.12.2022 
700 0 0 

OB155-20-0003 Vrtec 

Dobrna-projektna 

dokumentacija 

10.000 0 
01.01.2020-
31.12.2022 

10.000 0   

1903 Primarno in 

sekundarno izobraževanje 
            

19039001 Osnovno šolstvo             

OB155-19-0009  

Vzdrževanje prostora in 
nabava opreme 

33.869 23.869 
01.01.2019-
31.12.2022 

11.121 11.121 100 

2004 Izvajanje programov 

socialnega varstva  
            

20049003 Socialno varstvo 

starih 
            

OB155-08-0004 Javna 

infrastruktura za varstvo 
odraslih 

700 0 
01.01.2009-

31.12.2025 
100 0 0 

SKUPAJ 7.513.793 3.347.572 0 1.524.232 884.126 58 
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PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

 

Zaključni račun proračuna je akt občine, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in prejemke ter odhodke 

in izdatke za leto 2020, kot tudi izvajanje načrta razvojnih programov. Zajema tudi podatke iz bilance stanja in 

upravljanje likvidnosti sistema EZR. Zaključni račun upošteva strukturo sprejetega proračuna in vsebuje: 

1. Splošni del zaključnega računa; 

2. Posebni del zaključnega računa; 

3. Načrt razvojnih programov – poročilo o realizaciji in 

4. Obrazložitev vseh delov zaključnega računa. 

 

Zakonske podlage za izdelavo zaključnega računa so: 

1. Zakon o javnih financah; 

2. Zakon o računovodstvu; 

3. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna; 

4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava; 

5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava; 

6. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava; 

7. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatve in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu; 

8. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi 

denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa; 

9. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa. 

  

Postopek priprave in sprejema zaključnega računa 

Določen je v 98. členu Zakona o javnih financah kot sledi 

- neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo 

leto in ga predložijo županu do 28.2. tekočega leta; 

- župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži 

ministrstvu pristojnemu za finance do 31.marca tekočega leta; 

- župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem do 15. april tekočega leta; 

- župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 

tridesetih dneh po njegovem sprejetju. 

 

Struktura zaključnega računa za leto 2019 je prikazana v nadaljevanju. 

 

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji: 

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 

- B. Račun finančnih terjatev in naložb, 

- C. Račun financiranja. 

 

Obrazložitve splošnega dela zajemajo: 

- makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe 

makroekonomskih gibanj med letom, 

- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali 

primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in 

realiziranimmi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem, 

- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF, 

- 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 

- poročilo o porabi proračunske rezerve in 

- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. 
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Posebni del zaključnega račun proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih 

uporabnikov. 

 

Obrazložitve posebnega dela zajemajo: 

- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in 

podprogramov 

- poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 

- poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. 

 

Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov vsebujejo poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana 

razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. 

 

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja vsebuje: 

- podatke o stanju sredstev na računih proračuna, 

- podatke o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil, 

- podatke o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev, 

- podatke o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov 

teh sredstev, 

- podatke o neplačanih terjatvah iz preteklega leta, 

- podatke o neplačanih obveznostih iz preteklega leta in 

- podatke o blagovnih kreditih. 

 

V dodatnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna Občine Dobrna  je vključena obrazložitev upravljanja 

denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

Občine Dobrna. 

 

Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih 

proračunov (Ur.l. RS, št. 56/07 in 6/08) določa način in rok za poročanje občin o realiziranih prihodkih in drugih 

prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance. Občine posredujejo 

podatke o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih posebnega dela proračuna s 

spletno aplikacijo za poročanje občin. Prav tako Ministrstvu za finance občina  mesečno poroča podatke o 

odplačilu glavnic kreditov in obresti ter črpanje kreditov, preko aplikacije e-dolg Četrtletno in letno pa 

posredujemo podatke o stanju zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. 

 

Pri pripravi proračuna za leto 2020, ki je bil sprejet na 10. redni seji občinskega sveta, dne  11.12.2019 (Ur.l. RS, 

št. 79/2019) in 1. Rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2020 ki je bil sprejet na 12. redni seji občinskega 

sveta, dne  2.07.2020 (Ur.l. RS, št. 97/2020) so bili upoštevani makroekonomski okvirji, ki jih je posredovalo 

Ministrstvo Republike Slovenije za finance.  

 

Vsi zneski v zaključnem računu proračuna so prikazani v evrih. 
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1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE 

DOBRNA ZA LETO 2020 

 

1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe 

makroekonomskih gibanj med letom  

 

Postopke za pripravo in sprejem proračuna lokalnih skupnosti predpisuje zakonodaja. Skladno z določili Zakona 

o javnih financah so bila posredovana temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna in 

sicer makroekonomski okvirji razvoja Slovenije, ki služijo kot podlaga za planiranje javnofinančnih prihodkov in 

odhodkov za leto 2020. 

 

Občine smo od Ministrstva za finance prejele Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin, ki naj bi 

omogočil poenoten pristop vseh občin pri sestavi proračunov. Prav tako smo s priročnikom prejeli 

makroekonomska izhodišča, ki služijo za pripravo občinskih proračunov in temeljijo na jesenski napovedi 

gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj. Pri pripravi proračuna za leto 2020, ki je bil 

sprejet na 10. redni seji občinskega sveta, dne  11.12.2019 (Ur.l. RS, št. 79/2019) in 1. Rebalansu proračuna 

Občine Dobrna za leto 2020, ki je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta, dne  2.07.2020 (Ur.l. RS, št. 

97/2020) so bila upoštevana makroekonomska izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance, tako pri 

letni rasti cen življenjskih potrebščin kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven 

podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in njegova realnost.  

 

 

 

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 

 

Za sprejemanje in spremljanje izvrševanja Proračuna Občina Dobrna uporablja 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.  

 

V tabeli so v skladu z navodili prikazani: 

- sprejeti proračun – 1. Rebalans Proračuna Občine Dobrna za leto 2020, 

- veljavni Proračun Občine Dobrna, 

- realizacija Proračuna Občine Dobrna za leto 2020, 

- index med realiziranim in sprejetim proračunom – rebalans za leto 2020 in 

- index med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2020. 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Konto Opis 

1. 
Rebalans 

proračuna 
(1) 

Veljavni 
proračun 
2020 (2) 

Realizacija 
proračuna 
2020 (3) 

Index 
3:1 (4) 

Index 
3:2 (5) 

  
I. SKUPAJ 
PRIHODKI(70+71+72+73+74+78) 3.180.137 3.180.137 2.620.864 82 82 

  TEKOČI PRIHODKI ( 70+71) 2.560.062 2.560.062 2.251.395 88 88 

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.760.901 1.760.901 1.827.307 104 104 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.614.471 1.614.471 1.614.471 100 100 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 74.330 74.330 80.156 108 108 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 72.100 72.100 132.680 184 184 

706 DRUGI DAVKI 0 0 0 0 0 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 799.161 799.161 424.088 53 53 

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA 392.200 392.200 390.532 100 100 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.400 1.400 1.405 100 100 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 2.500 2.500 1.353 54 54 

713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 12.500 12.500 12.516 100 100 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 390.561 390.561 18.282 5 5 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 140.000 140.000 54.581 39 39 

720 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 0 0 0 0 0 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB 0 0 16.105 0 0 

722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 140.000 140.000 38.476 0 0 

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

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 0 0 0 

731 PREJETE DONACIJE  IZ TUJINE 0 0 0 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 480.075 480.075 314.888 66 66 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 447.773 447.773 280.086 63 63 

741 

PREJETA SREDSTVAIZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 32.302 32.302 34.802 0 0 

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

787 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.460.193 3.460.193 2.425.464 70 70 

              

40 
TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.027.222 1.030.627 723.300 70 70 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 315.440 314.720 256.815 81 82 

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 53.690 55.160 43.175 80 78 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 617.534 629.889 399.093 65 63 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.341 6.341 0 0 0 

409 REZERVE 34.217 24.517 24.217 71 99 

41 TEKOČI TRANSFERI ( 410+411+412+413) 1.102.087 1.085.957 836.437 76 77 

410 SUBVENCIJE 21.800 19.200 15.689 72 82 

411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 621.883 618.369 527.158 85 85 

412 
TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 64.910 55.674 45.496 70 82 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 393.494 392.714 248.094 63 63 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.256.444 1.250.269 779.380 62 62 

420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.256.444 1.250.269 779.380 62 62 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ( 431+432) 74.440 93.340 86.347 116 0 

431 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZIČNIM OSEBAM 62.819 81.719 75.226 0 0 

432 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 11.621 11.621 11.121 96 0 

  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ -280.056 -280.056 195.400     
 

 

7 PRIHODKI 

 

Skladno z zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin 

upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z 

zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški: 

➢ Javnih služb za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, 

primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa, kulture ter plačil za zdravstveno 

zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 

➢ lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanje občinske prometne infrastrukture, zagotavljanje varnosti 

prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 

➢ urejanje prostora in varstva okolja, za katerega je občina pristojna v skladu z zakonom; 



Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

➢ plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega 

proračuna; 

➢ delovanje občinskih organov in opravljanj upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter 

nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. 

Vlada z uredbo podrobneje določi zgoraj omenjene naloge, njihovi stroški pa se upoštevajo pri ugotovitvi 

primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin ter metodologijo za izračun povprečnine. Na osnovi 

veljavne zakonodaje se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete 

donacije,  transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. 

 

V letu 2020 so bili skupni prihodki Proračuna Občine Dobrna realizirani v višini 2.620.864 €.  

 

Tabelarični prikaz deleža posamezne vrste prihodkov glede na celotne realizirane prihodke v letu 2020 

 

 

Konto Opis 

Veljavni 
proračun 
2020 (1) 

Realizacija 
proračuna 
2020 (2) 

Index 2:1 
(3) 

Delež 
realizacije 

2020 

  
I. SKUPAJ 
PRIHODKI(70+71+72+73+74+78) 3.180.137 2.620.864 82 100 

  TEKOČI PRIHODKI ( 70+71) 2.560.062 2.251.395 88 86 

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.760.901 1.827.307 104 70 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.614.471 1.614.471 100 62 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 74.330 80.156 108 3 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 72.100 132.680 184 5 

706 DRUGI DAVKI 0 0 0 0 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 799.161 424.088 53 16 

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA 392.200 390.532 100 15 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.400 1.405 100 0 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 2.500 1.353 54 0 

713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 12.500 12.516 100 1 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 390.561 18.282 5 23 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 140.000 54.581 39 2 

720 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 0 0 

              
0 0 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB 0 16.105 0 0 

722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 140.000 38.476 0 0 

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

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 0 0 

731 PREJETE DONACIJE  IZ TUJINE 0 0 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 480.075 314.888 66 12 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 447.773 280.086 63 11 
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741 

PREJETA SREDSTVAIZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 32.302 34.802 0 2 

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

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

787 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 0 

 

 

 
 

 

70 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 1.827.307 €, to pomeni 103,8 % predvidenih prihodkov z rebalansom 

proračuna iz tega naslova. Iz same strukture prihodkov je razvidno, da prihodki iz naslova dohodnine predstavljajo 

70 % vseh prihodkov.  Primerna poraba za leto 2020 je bila določena v višini 589,11 €, v aprilu 2020 je bil sprejet 

DAVČNI 
PRIHODKI 

70%

NEDAVČNI 
PRIHODKI

16%

KAPITALSKI 
PRIHODKI

2%

TRANSFERNI 
PRIHODKI 

12%

PREJETA 
SREDSTVA IZ 

EVROPSKE UNIJE 
0%

Grafični prikaz deleža posameznega prihodka 
glede na celotne realizirane prihodke v letu 

2020
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Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid 19 – ZDGLPE, v 

katerem se je povprečnina za leto 2020 povečala na 623,96 €.  

 

700 Davki na dohodek in dobiček  

Davki na dohodek in dobiček – dohodnina, ki smo jo prejeli v skladu z izračunom Ministrstva za finance v letu 

2020 v višini 1.614.471 € (2019: 1.417.065 € 2018:1.424.313 €, 2017: 1.348.935 €, 2016: 1.247.641 €, 2015: 

1.198.017 €, 2014: 1.368.383 €; 2013: 1.361.788 €; 2012: 1.385.336 €; 2011: 1.353.841 €). Je odstopljena 

dohodnina občini, ki se nakazuje iz državnega proračuna  tedensko in je najpomembnejši dohodek Občine Dobrna. 

Dohodnina je bila realizirana v višini 100 % glede na sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2020. 

703 Davki na premoženje 

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se 

zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo 

tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. 

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 107,8 % planiranih. Večino tovrstnih davkov je težko vnaprej 

predvideti, zato realizacija odstopa od načrtovanih prihodkov iz tega naslova. 

 

Med davki na premoženje največji delež prihodkov predstavljajo davki na nepremičnine v okviru katerih je 

prihodek iz nadomestila za stavbno zemljišče od pravnih in fizičnih oseb. Prihodek iz nadomestila za stavbno 

zemljišče je v letu 2020 skupno znašal 45.862 €. 

Med davke na nepremičnine spadajo tudi davki na premoženje od stavb fizičnih oseb – 16.165 €, davek od 

premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo – 237 €, zamudne obresti od davkov na nepremičnine v višini 

17 €.  Davki na premičnine vsebujejo davek na vodna plovila v višini 19 €.  Davek na dediščine in darila je občina 

realizirala v višini 6.277 €. 

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so sestavljeni iz dveh sklopov in sicer iz davka na promet 

nepremičnin, katerega realizacija je bila v letu 2020 764 € in  davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, ki 

je bil realiziran v višini 10.815 €. 

 

704 Domači davki na blago in storitve 

Med domače davke na blago in storitve spadajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in 

storitve. Domači davki na blago in storitve so bili v letu 2020  realizirani v skupni višini 132.680 € oziroma v 

višini 184% načrtovanih prihodkov. Povečana realizacija se najbolj kaže pri prihodkih iz naslova turistične takse, 

kjer je bilo zaradi epidemije pričakovati manjši priliv.  

Davek od dobička od  iger na srečo je bil v letu 2020 realiziran v višini 682 €. 

Druge davke na uporabo blaga in storitev sestavljajo: 

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda – namenski prihodek za izgradnjo 

kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav. Sredstva za Občino Dobrna zbira javno podjetje Vodovod kanalizacija 

Celje in nam jih preko Carinske uprave RS prenakažejo na naš račun. Sredstva se namensko porabijo za izvedbo 

investicij v kanalizacijsko omrežje. V letu 2020 je bilo 22.815 € tega namenskega prihodka. 

-  turistična taksa, katero smo v letu 2020 prejeli v višini   103.388  € 

- pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, katero je Občina Dobrna prejela v višini 5.795 €. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 

 

Nedavčni prihodki sestavljajo konte 71.  Na njih se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki 

niso uvrščeni v skupino  davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz udeležbe na dobičku, prihodke 

od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s 

prodajo blaga  in storitev na trgu ter prihodke od obresti za vezave proračunskega denarja.  

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, kamor 

spadajo: 

- prihodki od najemnin za poslovne prostore 6.893 €, 

- prihodki od najemnin za stanovanje 22.393 €, 

- prihodki od drugih najemnin 359.955 €, 

- prihodki od zakupnin – 847 €, 
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- prihodki iz naslova podeljenih koncesij – 444 € . 

 

711 Takse in pristojbine 

Gre za prihodke od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdajanju raznih odločb in 

dovoljenj. Realizacija predstavlja 100,4 % prihodka glede na zadnji sprejeti rebalans. 

 

712 Globe in druge denarne kazni 

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in 

uzurpacijo prostora ter globe za prekrške (medobčinsko redarstvo). Realizacija prihodkov je bila v višini 1.352 €. 

Struktura realizacije glob in drugih denarnih kazni je sledeča: 

- globe za prekrške v višini 830 € in 

- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 472 € in 

- povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški v višini 50 €. 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Prihodki od prodaje blaga in storitev vsebujejo prihodke od prodaje vode, grobnin in pogrebov, ki znašajo 12.516 

€. Prihodki so bili realizirani v višini 100,1 %. 

 

714 Drugi nedavčni prihodki 

Drugi nedavčni prihodki so izkazani v skupni višini 18.282 € oziroma v višini 4,7% načrtovanih prihodkov. 

Sestavljeni so iz: 

- sredstev od komunalnih prispevkov 1.853 €( vplačana sta bila 2 komunalna prispevka),  

- ter drugih izrednih nedavčnih prihodkov (plačilo oglasov v Dobrčanu, prihodkov za vzdrževanje parka, 

plačila terjatev iz naslova oskrbnin po umrlih, za katere je občina doplačevala oskrbnino, … ) v skupni 

višini 16.429 €.  

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 

 

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je od prodaje zgradb in prostorov, 

opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih 

rezerv. 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopredmetenih sredstev 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili v letu 2020 s prvotnim proračunom planirani v 

višini 140.000 €, realizacije  iz tega naslova je bila v letu 2020 54.581 €. Prodano je bilo kmetijsko zemljišče v 

višini 16.105 € in več stavbnih zemljišč v skupni vrdnosti 38.476 €. 

V programu prodaje premoženja v lasti Občine Dobrna je bilo  opredeljenih več kompleksov, ki so bili v letu 2020 

predvideni za prodajo, in sicer od stavbnih zemljišč v lasti Občine Dobrna  v Lokacijskem načrtu Zora,  kompleks  

stavbnih zemljišč pri Novem gradu so bili skozi leto 2020 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.  

 

73 PREJETE DONACIJE 

 

V letu 2020  Občina Dobrna ni prejela nobene donacije. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 

 

V to skupino spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij,  to je lahko iz državnega proračuna, 

proračuna lokalnih skupnosti, skladov,... Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz 

naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov) niti to niso prihodki pridobljeni iz naslova prodaje 

proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. 
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740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Občina Dobrna izkazuje sredstva na naslednjih postavkah: 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  -  po 21.čl. ZFO-1C 86.792 €,  ter požarno takso 

v višini 4.315 €, 

- prejeta sredstva za sanacijo plazu po neurjih s poplavami v skupni višini 115.873 €, 

- sredstva za sanacijo lokalne ceste Trebuhinja-Krištaje v višini 15.120 €, 

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – refundacija MIR (Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in 

Zreče) v višini 4.654 €, refundacija SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik ( Skupna občinska uprava občin 

Dobrna, Vitanje in Vojnik) v višini 24.374 €, iz projekta LAS sredstva v višini 8.156 €, refundacija za 

gozdne ceste v višini 1.583 €, letna dajatev za gozdove v višini 4.385 € , refundacija javnih del v višini 

12.985 € in povrnitev stroškov na podlagi pogodb z občinami Vojnik, Vitanje, Mislinja, Mestno občino 

Velenje in Občino Štore v višini 6.300 € (za materialne stroške, sofinanciranje knjige o Paškem Kozjaku 

in sofinanciranje javnih del). Prav tako smo prejeli  sredstva za dodatke za delo v tveganih razmerah in 

dodatke za nevarnost in posebne obremenitve covid 19 v višini 3.732 € za zaposlene ter refundacijo 

stroškov  covid 19 v višini 6.936 €(3,1 € na občana za zaščitne ukrepe) 

 
4 ODHODKI 

 

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na 

investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in 

odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava. 

V letu 2020 so bili skupni odhodki realizirani v višini 2.425.464 € oziroma 70,1% načrtovanih odhodkov. 

V nadaljevanju je podana obrazložitev po naslednjih skupinah odhodkov: tekoči odhodki, tekoči transferi, 

investicijski odhodki in investicijski transferi. 

 

Delež realiziranih posameznih vrst odhodka glede na celotne realizirane odhodke v letu 2020 na K3: 

 

Konto Opis 

Veljavni 
proračun 
2020 (1) 

Realizacija 
proračuna 
2020 (2) 

Index 2:1 
(3) 

Delež 
realizacije 

2020 

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.460.193 2.425.464 70 100 

            

40 
TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.030.627 723.300 70 30 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 314.720 256.815 82 11 

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 55.160 43.175 78 2 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 629.889 399.093 63 16 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.341 0 0 0 

409 REZERVE 24.517 24.217 99 1 

41 TEKOČI TRANSFERI ( 410+411+412+413) 1.085.957 836.437 77 34 

410 SUBVENCIJE 19.200 15.689 82 1 

411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 618.369 527.158 85 22 

412 
TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 55.674 45.496 82 2 
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413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 392.714 248.094 63 10 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.250.269 779.380 62 32 

420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.250.269 779.380 62 32 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ( 431+432) 93.340 86.347 93 4 

431 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZIČNIM OSEBAM 81.719 75.226 0 0 

432 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 11.621 11.121 96 0 

 

 

 
 

40 TEKOČI ODHODKI 

 

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim 

ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih 

TEKOČI ODHODKI 
30%

TEKOČI TRANSFERI 
34%

INVESTICIJSKI 
ODHODKI 

32%

INVESTICIJSKI 
TRANSFERI 

4%

Grafični prikaz posameznega odhodka glede na 
celotne realizirane odhodke v letu 2020
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izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana 

glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V 

kategorijo tekočih odhodkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in 

tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. 

V veljavnem proračunu so bili tekoči odhodki predvideni v višini 1.030.627 €, realizacija odhodkov pa je bila v 

letu 2020 v višini 723.299 €, kar pomeni 70% realizacijo glede na veljaven proračun. 

Tekoči odhodki zajemajo: 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Na tem kontu so sredstva namenjena za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračilo 

stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za nadurno delo ter druge 

izdatke zaposlenim, ki so se izplačevali v skladu z zakonom. Tekoči odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim 

so bili realizirani v višini 256.815 €. To je 18,6 % nižje od načrtovanje porabe.  

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 315.440 314.720 256.815 81 82 

4000 Plače in dodatki 275.022 273.852 229.584 83 84 

4001 Regres za letni dopust 13.920 13.520 10.722 77 79 

4002 Povračila in nadomestila 22.420 22.420 13.097 58 58 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 850 0 0 0 

4004 Sredstva za nadurno delo 3.500 3.500 2.834 81 81 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 578 578 578 100 100 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 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. Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani na 

ravni 80 % načrtovanih, kar je v okviru načrtovane porabe. 

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 53.690 55.160 43.175 80 78 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 27.500 28.900 21.804 79 75 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 20.930 21.000 17.107 82 81 

4012 Prispevek za zaposlovanje 550 550 324 59 59 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 410 410 240 59 59 

4015 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja 4.300 4.300 3.700 86 86 

 

402 Izdatki za blago in storitve 

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 65 %. Zajemajo naslednje stroške: stroške pisarniškega 

materiala, založniške in tiskarske storitve, stroške 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, telefona, elektronske pošte, stroški pošte ter drugi stroški storitev komunikacij in komunale, izdatki 

za dnevnice, stroški prevoza, stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, komunikacijske opreme in 
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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 

udeležencem odborov, sodni stroški, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, drugi 

operativni stroški.  

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 617.534 629.889 399.093 65 63 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110.272 109.772 54.878 50 50 

4021 Posebni material in storitve 10.370 10.920 5.992 58 55 

4022 Energija, voda,komunalne storitve in komunikacija 62.384 62.014 42.880 69 69 

4023 Prevozni stroški in storitve 12.823 13.023 7.085 55 54 

4024 Izdatki za službena potovanja 10.500 9.600 4.485 43 47 

4025 Tekoče vzdrževanje 335.800 340.480 221.993 66 65 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.790 1.950 1.032 58 53 

4027 Kazni in odškodnine 92 92 91 99 99 

4029 Drugi operativni odhodki 73.503 82.038 60.657 83 74 

 

403 Plačila domačih obresti 

V letu 2020 Občina Dobrna ni imela izdatkov za obresti od kreditov. 

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.342 6.342 0 0 0 

4033 Plačila obresti od kreditov 6.342 6.342 0 0 0 

 

409 Rezerve 

Sredstva, izločena v rezerve so bila načrtovana v skladu z zakonodajo v skupni višini 24.217 €. Proračunska 

rezerva, katera je bila zagotovljena v proračunu za leto 2020 v višini 24.217 € je bila porabljena v isti višini za 

odpravo posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah Občine Dobrna, za izdelavo projektne 

dokumentacije za sanacijo plazu in za vse stroške v zvezi z epidemijo covid 19. 

V skladu z zakonodajo je bila planirana tudi splošna proračunska rezervacija za financiranje nepredvidenih 

izdatkov in nalog občine, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oziroma niso bile planirane v zadostni 

višini in so bile nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina Dobrna je sredstva splošne proračunske rezervacije 

porabila v višini 9.700 €. 

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

409 REZERVE 34.217 24.517 24.217 71 99 

4090 Splošna proračunska rezervacija 10.000 300 0 0 0 

4091 Proračunska rezerva 24.217 24.217 24.217 100 100 
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41 TEKOČI TRANSFERI 

 

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta plačila, za katera plačniki za povračilo ne dobijo materiala ali storitve. 

Prejemnik ta sredstva porabi za tekoče potrebe. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne 

narave in investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, 

javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. 

V to skupino so zajete subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim 

organizacijam in drugi domači transferi.  

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 76%. 

 

410 Subvencije 

Subvencije, ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam 

ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev  jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. 

Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila  in drugo. 

Najpogosteje je njihov namen znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Na 

tem kontu se sredstva namenjajo za kompleksne subvencije v kmetijstvu ter za pospeševanje tehnološkega razvoja 

v privatnih podjetjih. Odhodki namenjeni za subvencije so bili realizirani v višini 15.689 €.  

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

410 SUBVENCIJE 21.800 19.200 15.689 72 82 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 21.800 19.200 15.689 72 82 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali 

gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno oziroma polno nadomestilo 

posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za te transfere je značilno, da koristniki teh 

sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnjega nadomestila.V letu 2020 so bili 

realizirani naslednji transferi posameznikom: darilo ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje 

oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin,  plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačili staršev ter 

drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 85 % načrtovanih.  

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

411 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 

GOSPODINJSTVOM 621.883 618.369 527.158 85 85 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.000 7.220 6.250 78 87 

4119 Drugi transferi posameznikom 613.883 611.149 520.908 85 85 

 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, to so transferi javnim ali privatnim nevladnim  institucijam, 

katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen. Nepridobitne 

organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Sredstva so bila 

namenjena Prostovoljnemu društvu Dobrna, Gasilski zvezi Dobrna-Vojnik, športnim, kulturnim društvom in 

drugim društvom, ki delujejo na območju Občine Dobrna. Transferi nepridobitnim organizacijam so bili 

realizirani v višini 70 % oziroma v višini 45.496 €. 
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Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 64.910 55.674 45.497 70 82 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam 64.910 55.674 45.497 70 82 

 

413 Drugi tekoči domači transferi 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se 

namenjajo javnim zavodom preko dve podkontov in sicer za plače ter sredstva za izdatke za blago in storitve. 

Sredstva za plače in sredstva za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za 

občinsko upravo. Na področju drugih tekočih transferov je bila skupna realizacija v višini 248.093 € in sicer 

sredstva prenesena drugim lokalnim skupnostim (SOU in MIR) v višini 59.747 €, prispevek v ZZZS za 

zdravstveno zavarovanje, ki ga za svoje občane plačuje občina – 13.163 €, sredstva za plače v javne zavode in 

druge izvajalce javnih služb – 57.691 € in izdatki za blago in storitve javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih 

služb v višini 116.198 € ter tekoči transferi v javne agencije v višini 1.294 €. 

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani  63 %. Največje zmanjšanje odhodkov se izkazuje pri tekočih 

transferih v javne zavode in sicer za izdatke za blago in storitve, kar je posledica racionalizacije poslovanja in 

znižanja cen storitev. 

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 393.494 392.714 248.093 63 63 

4130 Tekoči transferi občinam 63.261 63.261 59.747 94 94 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17.000 17.000 13.163 77 77 

4133 Tekoči transferi v javne zavode 311.733 310.953 173.889 56 56 

4136 Tekoči transferi v javne agencije 1.500 1.500 1.294 86 86 

 

42 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.  

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Skupna realizacija investicijskih odhodkov je bila v letu 2020 779.380 €. V letu 2020 se je na investicijskem 

področju največ vložilo v izgradnjo krožišča, delno je bil saniran plaz, izvedle so se manjše rekonstrukcije cest,  

nekaj sredstev je bilo vloženih v izdelavo projektne dokumentacije, opremljen je bil arhiv občine, sofinancirana 

je bila nabava platforme v višini 1/6 za GZ Vojnik-Dobrna, uredila se je sprehajalna pot v zdraviliškem parku, 

obnovil se je most v Hudičevem grabnu, zgradil se je meteorni kanal Šibanc-Guteneg... Podrobnejša realizacija 

bo obrazložena v obrazložitvah posebnega dela. Realizacija je bila 62 % glede na sprejeti rebalans.  

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.256.444 1.250.269 779.380 62 62 

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 0 0 0 

4202 Nakup opreme 44.584 45.614 42.143 95 92 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 173.704 212.604 182.649 105 86 
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4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 771.243 707.186 503.233 65 71 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 140.000 140.000 3.888 3 3 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 500 1.450 927 185 64 

4208 Študije o izvedljivosti projektov 126.413 143.415 46.540 37 32 

 

43 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 2020 je bil realiziran investicijski transfer v višini 86.347 € za sofinanciranje nabave opreme za javni zavod, 

za Gasilsko zvezo Vojnik-Dobrna, za KUD Dobrna, za sofinancianje malih čistilnih naprav in za sofinanciranje 

sakralne kulturne dediščine. 

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 

(3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

431 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZIČNIM OSEBAM 62.819 81.719 75.226 0 0 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam 62.819 63.719 63.719 101 0 

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 18.000 11.507 0 0 

432 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 

UPORABNIKOM 11.621 11.621 11.121 96 96 

4320 Investicijski transferi občinam 11.621 11.621 11.121 96 96 

 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in 

odhodkov  in znaša v letu 2020 195.400 € . 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 (3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 0 00 0 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0 0 0 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 0 

44 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 0 0 0 0 

440 DANA POSOJILA 0 0 0 0 0 

441 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN 

FINANČNIH NALOŽB 0 0 0 0 0 
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to 

sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje 

kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. 

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo: 

- prejeta vračila danih posojil, 

- prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine in 

- prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije. 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih 

deležev občin v javnih in privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma 

lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.  

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa 

imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma  kapitalskih vlog občine v podjetja, banke 

oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika 

teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov 

teh sredstev. V letu 2020 Občina Dobrna pri prodaji kapitalskih deležev ni imela realizacije. 

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo: 

- dana posojila, 

- povečanje kapitalskih deležev in naložb, 

- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in 

- povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti. 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 

Ta skupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikov. Plačila 

povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in 

finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). Tukaj ni bilo predvidenih izdatkov, zato tudi 

ni bilo realizacije. 

 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi 

posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 0 €. 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

Konto Opis 

1.rebalans 

2020(1) 

Veljavni 

proračun 2020 

(2) 

Realizacija 

proračuna 2020 (3) 

Index 3:1 

(4) 

Index 3:2 

(5) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 43.398 43.398 43.398 100 100 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 43.398 43.398 43.398 100 100 

55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 175.435 175.435 175.300  100  100 

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 175.439 175.435 175.300 100 100 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -132.037 -132.037 -131.902 100 100 

 

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.  
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V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo: 

- najeti domači in tuji krediti, 

- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo: 

- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov 

- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

Iz računa financiranja je razvidno, da se je Občina Dobrna v letu 2020 zadolžila za 43.398 € iz naslova 

zadolževanja za povratni del po 21. členu Zakona o financiranju občin, odplačala pa dolgoročni kredit v višini 

175.300 €. 

 

50 ZADOLŽEVANJE 

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter 

sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

 

500 Domače zadolževanje 

Občina Dobrna je na podlagi Zakona o financiranju občin in Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2020, za 

izvrševanje Proračuna Občine Dobrna za leto 2020 (investicije, predvidene v proračunu) najela brezobrestni kredit 

iz državnega proračuna, ki je bil planiran v Načrtu razvojnih  programov za obdobje 2020-2023 št. OB155-19-

0020 Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih cest na proračunski postavki  13063 v znesku 43.398 EUR 

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZFO-1C se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja 

občine.  

 

55 ODPLAČILO DOLGA 

Na tem kontu se izkazuje odplačilo domačega dolga, ki se nanaša na odplačilo glavnic najetih kreditov pri 

poslovnih bankah. 

V letu 2020 je Občina Dobrna odplačala sorazmerni del glavnic na podlagi kreditov,  ki jih je najela od  leta 2009 

naprej v skupni višini 175.300 €.  

Spodnja tabela prikazuje koliko kredita je odplačano po posamezni kreditni pogodbi na dan 31.12.2020. Dolg po 

kreditnih pogodbah na dan 31.12.2020 znaša 656.896 €.  

 

Odplačilo kredita po investicijah na dan 31.12.2020 
 

Št. kredita Investicija Glavnica 
Obrok 
kredita 

Že odplačano 
na dan 

31.12.2020 

Stanje 
kredita 

31.12.2020-
še za 

odplačilo 

301-0004668456 Cesta 218.638,00 1821,98 207.705,72 10.932,28 

301-0004664867 Čistilna naprava 136.050,62 1133,76 136.050,62 0,00 

301-0004668747 Čistilna naprava 38.183,25 318,19 35.637,28 2.545,97 

6064-37000019 Dobrna 15 189.000,00 1641,35 154.531,51 34.468,49 

301-0004665158 Knjižnica 124.814,40 1040,11 124.814,40 0,00 

301-0004668553 Knjižnica 91.776,60 764,9 87.198,60 4.578,00 

301-0004665061 Kulturni dom 103.560,00 719,16 71.196,84 32.363,16 

301-0004668650 Kulturni dom 348.752,00 2421,9 217.971,00 130.781,00 

301-0004664964 Šola 210.290,00 1752,42 210.290,00 0,00 

6063-37000038 Vrtec 36.058,00 250,41 18.029,52 18.028,48 

6063-8061 Vrtec 375.412,27 2607,03 135.565,57 239.846,70 

C2130-16G300110 Asfaltiranje 2016 48.616,53 2722,23 16.205,53 32.411,00   
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C2130-16G300111 Prenova gard. 4.988,00 277,12 1.662,72 3.325,28 

C2130-18G30029 Asfaltiranje 2018 57.017,00 3167,61 6.335,22 50.681,78 

C2130-19G300218 Kanal.Vrba 22.181,78 1232,33 0,00 22.181,78 

C2130-19G300220 Ureditev Aleje 31.354,00 1741,89 0,00 31.354,00 

C2130-20G300005 Ceste 2020 43.398,00 2411 0,00 43.398,00 

Skupaj   2.080.090,45   1.423.194,53 656.895,92 

  
SPREMEMBA STANJA (povečanje/zmanjšanje) SREDSTEV NA RAČUNIH 

 

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo spremembe denarnih sredstev na računih, ki konec leta predstavljajo 

saldo v višini 63.499 €. 

 

NETO ZADOLŽEVANJE 

 

Neto zadolževanje v višini – 131.902 € predstavlja razliko med odplačilom dolga in zadolževanjem. 

 

NETO FINANCIRANJE 

 

Neto financiranje predstavlja saldo v višini -195.400 € oziroma razliko med neto zadolževanjem in spremembo 

stanja sredstev na računu . 

 

1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom 

ZJF 

V letu 2020 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato niso bili sprejeti 

ukrepi za uravnoteženje proračuna na tej osnovi. Proračun Občine Dobrna se je izvrševal na podlagi Odloka o 

Proračunu Občine Dobrna za leto 2020, ki je bil sprejet na 10. redni seji občinskega sveta, dne  11.12.2019 (Ur.l. 

RS, št. 79/2019). Med letom 2020 je bil na občinskem svetu sprejet še en rebalans, ki je bil sprejet na  12. redni 

seji občinskega sveta, dne  02.07.2020 (Ur.l. RS, št. 97/2020).V skladu z določili Odloka o Proračunu Občine 

Dobrna za leto 2020 so bile izvedene nekatere prerazporeditve sredstev med posameznimi proračunskimi 

postavkami znotraj proračuna, kar je razvidno iz tabele prerazporeditve sredstev. 

Občina v letu 2020 ni imela likvidnostnih težav, obveznosti so bile poravnane v skladu s predpisanim rokom v 

zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2020, čeprav so bili z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev 

epidemije in omilitev njenih posledic sprejeti novi plačilni roki za čas trajanja epidemije. In sicer  je občina v 

obdobju od 11.4. do 31.5.2020 morala po zakonu upoštevati 8 dnevni plačilni rok za plačilo obveznosti zasebnim 

podjetjem, hkrati pa je pri izdaji računov morala določiti 60 dnevni plačilni rok, kar je pomenilo, da je občina 

morala vse obveznosti, za katere so bili prejeti računi v tem obdobju, poravnati 22 dni prej kot bi jih sicer. Glede 

na to, da je občina imela nekaj prihranjenih sredstev je lahko občina obdržala likvidnost, skozi ta čas. 

 

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 

V letu 2020 ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone ali občinske 

odloke v smislu 47. člena ZJF. 
V letu 2020 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena ZJF. Novi neposredni uporabniki se 

niso niti ustanovili, niti niso bili ukinjeni, ravno tako se ni spremenilo delovno področje oziroma pristojnost ter 

obseg sredstev za poslovanje neposrednega uporabnika.  

 

1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

Na konte skupine 91 se je knjižil znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v 

podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv  se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad ( konti 

skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov. 
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Proračunska rezerva je bila v letu 2020 v Proračunu Občine Dobrna oblikovana v višini 24.217 €. V 8. členu 

Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2020 je bila določena uporaba sredstev proračunske rezerve, za 

namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 24.217 €. V odloku je bilo predpisano, da župan o porabi 

proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Sredstva so se uporabila za : 

-  projektno dokumentacijo za sanacijo plazov v višini 14.125,00 €, 

- prevoz pitne vode v višini 1.971 €, 

-  odpravo posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah Občine Dobrna v višini 300 € in 

- stroški v zvezi z epidemijo covid 19 v višini 7.821. 

 

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 € o njej odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 

občinski svet. Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2020 prerazporejena v višini 9.700 €. 

 

Zap.št Proračunska postavka Znesek 

1. 
16006 Spremembe in dopolnitve zazidalnega 
načrta Dobrna 2.050,00 

2. 06007 Plače delavcev občinske uprave 600,00 

3. 
06006 Plače delavcev občinske uprave- režijski 
obrat 250,00 

4. 06013 Vlaganje v opremo - občinska uprava 800,00 

5. 
07014 Zavarovanje gasilskih vozil in tehnike ter 
ostala zavarovanja 500,00 

6. 11010 Zavetišča za živali 1.000,00 

7. 13001 Vzdrževanje asfaltnih cest 1.000,00 

8. 20004 Pomoč na domu 3.000,00 

9. 
15029 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
odpadnih komunalnih vod 500,00 

      

  Skupaj 9.700,00 
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II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA                                                        

PRORAČUNA ZA LETO 2020 
 

V posebnem delu proračuna je prikazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih 

proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene po področjih 

proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na posamezne proračunske 

postavke, te pa na konte. Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. 

Prejemki in izdatki občinskega proračuna se izkazujejo po naslednjih klasifikacijah: 

• institucionalni, 

• ekonomski, 

• programski, 

• funkcionalni. 

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Prikazuje 

razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov 

iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki 

proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinski svet - režijski obrat in občinska uprava ). 

 

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz 

javnih sredstev. 

 

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v 

finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo 

izdatkov občinskih proračunov.  

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega 

neposrednega uporabnika. 

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, 

ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik. 

Pod konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev pod 

kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jih določa Pravilnik o 

enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 

javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih 

funkcijah občine.   
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Programska klasifikacija izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto 2020 

 

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 

REBALANS 

PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 

PRORAČUNA 

2020 

INDEKS 

(3:1) 

INDEKS 

(3:2) 

    1 2 3 4 5 

1000 OBČINSKI SVET 27.430 27.430 17.588 64 64 

01 POLITIČNI SISTEM 11.300 11.300 9.711 86 86 

0101 Politični sistem 11.300 11.300 9.711 86 86 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 11.300 11.300 9.711 86 86 

01019002 
Izvedba in nadzor volitev in 
referendumov 0 0 0 0 0 

04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE 

SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 16.130 16.130 7.877 49 49 

0401 Kadrovska uprava 4.130 4.130 1.694 41 41 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.130 4.130 1.694 41 41 

0403 Druge skupne administrativne službe 12.000 12.000 6.183 52 52 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000 3.000 1.383 46 46 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.000 9.000 4.800 53 53 

2000 NADZORNI ODBOR 2.200 2.200 1.313 60 60 

02 

EKONOMSKA IN FISKALNA 

ADMINISTRACIJA 2.200 2.200 1.313 60 60 

0203 Fiskalni nadzor 2.200 2.200 1.313 60 60 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.200 2.200 1.313 60 60 

3000 ŽUPAN 73.753 73.753 60.428 82 82 

01 POLITIČNI SISTEM 73.753 73.753 60.428 82 82 

0101 Politični sistem 73.753 73.753 60.428 82 82 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 73.753 73.753 60.428 82 82 

4000 OBČINSKA UPRAVA-RO 153.145 153.395 80.338 52 52 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 130.793 131.043 73.618 56 56 

0603 Dejavnost občinske uprave 130.793 131.043 73.618 56 56 

06039001 Administracija občinske uprave 130.793 131.043 73.618 56 56 

16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 22.352 22.352 6.720 30 30 

1603 Komunalna dejavnost 22.352 22.352 6.720 30 30 

16039002 
Urejanje pokopališč in pogrebna 
dejavnost 22.352 22.352 6.720 30 30 

4001 OBČINSKA UPRAVA 3.379.100 3.378.850 2.441.095 72 72 

02 

EKONOMSKA IN FISKALNA 

ADMINISTRACIJA 1.000 1.000 756 76 76 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 1.000 756 76 76 
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02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 1.000 756 76 76 

04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE 

SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 6.300 6.300 4.089 65 65 

0403 Druge skupne administrativne službe 6.300 6.300 4.089 65 65 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.300 1.300 257 20 20 

04039003 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem 5.000 5.000 3.832 77 77 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 330.273 331.673 291.255 88 88 

0601 

Delovanje na področju lokalne 
samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni 9.700 9.700 8.649 89 89 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.700 9.700 8.649 89 89 

0603 Dejavnost občinske uprave 320.573 321.973 282.606 88 88 

06039001 Administracija občinske uprave 296.373 296.243 262.395 89 89 

06039002 

Razpolaganje in upravljanje s 

premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 24.200 25.730 20.211 84 79 

07 

OBRAMBA IN UKREPI OD 

IZREDNIH DOGODKIH 87.127 87.627 81.312 93 93 

0703 

Varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 87.127 87.627 81.312 93 93 

07039001 

Pripravljenost sistema za zaščito, 

reševanje in pomoč 6.590 6.590 1.092 17 17 

07039002 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in 

pomoč 80.537 81.037 80.220 100 99 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 400 400 126 32 32 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 400 400 126 32 32 

08029001 Prometna varnost 400 400 126 32 32 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 41.428 41.428 32.822 79 79 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 41.428 41.428 32.822 79 79 

10039001 Povečanje zaposljivosti 41.428 41.428 32.822 79 79 

11 

KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN 

RIBIŠTVO 39.320 51.160 40.858 104 80 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 29.323 40.155 31.319 107 78 

11029002 

Razvoj in prilagajanje podeželskih 

območij 29.323 40.155 31.319 107 78 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.437 3.445 3.116 128 90 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.437 3.445 3.116 128 90 

1104 Gozdarstvo 7.560 7.560 6.423 85 85 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.560 7.560 6.423 85 85 

12 

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN 22.000 30.200 27.248 124 90 
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1202 

Urejanje, nadzor in oskrba na področju 

proizvodnje in distribucije električne 

energije 21.000 29.200 27.248 130 93 

12029001 Oskrba z električno energijo 21.000 29.200 27.248 130 93 

1206 

Urejanje področja učinkovite rabe in 

obnovljivih virov energije 1.000 1.000 0 0 0 

12069001 

Spodbujanje rabe obnovljivih virov 

energije 1.000 1.000 0 0 0 

13 

PROMET, PROMETNA 

INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 735.293 717.253 513.629 70 72 

1302 Cestni promet in infrastruktura 730.293 712.253 513.629 70 72 

13029001 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje 

občinskih cest 519.043 470.203 303.143 58 64 

13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 79.856 110.656 102.914 129 93 

13029003 Urejanje cestnega prometa 106.394 106.394 90.712 85 85 

13029004 Cestna razsvetljava 25.000 25.000 16.860 67 67 

1306 Telekomunikacije in pošta 5.000 5.000 0 0 0 

13069001 

Investicijska vlaganja v 

telekomunikacijsko omrežje 5.000 5.000 0 0 0 

14 GOSPODARSTVO 215.392 215.392 79.019 37 37 

1402 

Pospeševanje in podpora gospodarski 

dejavnosti 4.732 4.732 4.732 100 100 

14029001 Spodbuda razvoja malega gospodarstva 4.732 4.732 4.732 100 100 

1403 

Promocija Slovenije, razvoj turizma in 

gostinstva 210.660 210.660 74.287 35 35 

14039001 Promocija občine 26.700 26.700 10.041 38 38 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 183.960 183.960 64.246 35 35 

15 

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 

DEDIŠČINE 225.486 150.986 55.853 25 37 

1502 

Zmanjševanje onesnaževanj, kontrola in 

nadzor 225.486 150.986 55.853 25 37 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.859 15.859 5.288 33 33 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 209.627 135.127 50.565 24 37 

16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 526.937 603.987 391.216 74 65 

1602 

Prostorsko in podeželsko planiranje in 

administracija 18.000 20.050 11.179 62 56 

16029003 Prostorsko načrtovanje 18.000 20.050 11.179 62 56 

1603 Komunalna dejavnost 299.922 377.922 319.941 107 85 

16039001 Oskrba z vodo 222.752 297.752 258.114 116 87 

16039002 

Urejanje pokopališč in pogrebna 

dejavnost 0 0 0 0 0 

16039004 Praznično urejanje naselij 4.700 7.700 3.837 82 50 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 72.470 72.470 57.990 80 80 
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 65.450 62.450 56.145 86 90 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 0 0 0 0 

16059003 
Drugi programi na stanovanjskem 
področju 65.450 62.450 56.145 86 90 

1606 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 
(javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča) 143.565 143.565 3.951 3 3 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 2.600 2.600 0 0 0 

16069002 Nakup zemljišč 140.965 140.965 3.951 3 3 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 24.000 24.000 18.418 77 77 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 24.000 24.000 18.418 77 77 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 24.000 24.000 18.418 77 77 

18 

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE 141.659 141.659 65.284 46 46 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 52.000 52.000 2.000 4 4 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 52.000 52.000 2.000 4 4 

1803 Programi v kulturi 67.005 67.005 54.531 81 81 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 24.900 24.900 20.561 83 83 

18039002 Umetniški program 5.600 5.600 3.489 0 0 

18039003 Ljubiteljska kultura 23.340 23.340 20.340 87 87 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 12.605 12.605 9.587 76 76 

18039005 Drugi programi v kulturi 560 560 554 0 0 

1804 Podpora posebnim skupinam 5.070 5.070 1.164 23 23 

18049001 Programi veteranskih organizacij 1.550 1.550 448 0 29 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 3.520 3.520 716 20 20 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 17.584 17.584 7.589 43 43 

18059001 Programi športa 15.084 15.084 5.989 40 40 

18059002 Programi za mladino 2.500 2.500 1.600 64 64 

19 IZOBRAŽEVANJE 549.512 549.512 458.126 83 83 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 402.992 402.992 336.541 84 84 

19029001 Vrtci 402.992 402.992 336.541 84 84 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 94.771 94.771 93.328 98 98 

19039001 Osnovno šolstvo 94.771 94.771 93.328 98 98 

1904 Terciarno izobraževanje 699 699 699 100 100 

19049001 Višje šolsko izobraževanje 699 699 699 100 100 

1906 Pomoči šolajočim 51.050 51.050 27.558 54 54 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 48.750 48.750 26.118 54 54 

19069003 Štipendije 2.300 2.300 1.440 0 0 

20 SOCIALNO VARSTVO 215.980 218.980 180.776 84 83 

2002 Varstvo otrok in družine 8.000 7.220 6.250 78 87 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 8.000 7.220 6.250 78 87 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 207.980 211.760 174.526 84 82 

20049002 Socialno varstvo invalidov 12.000 12.000 0 0 0 

20049003 Socialno varstvo starih 177.100 180.100 160.441 91 89 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 7.700 8.480 8.435 110 99 

20049006 Socialno varstvo dnevnih ranljivih skupin 11.180 11.180 5.650 51 51 

22 SEVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 182.776 182.776 176.091 96 96 

2201 Servisiranje javnega dolga 182.776 182.776 176.091 96 96 

22019001 

Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna- domače 
zadolževanje 182.776 182.776 176.091 96 96 

23 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 34.217 24.517 24.217 71 99 

2302 
Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primeru nesreč 24.217 24.217 24.217 100 100 

23029001 Rezerva občine 24.217 24.217 24.217 100 100 

2303 Splošna proračunska rezervacija 10.000 300 0 0 0 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 10.000 300 0 0 0 

 

Funkcionalna klasifikacija izdatkov Proračuna Občine Dobrna za leto 2020 

 

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 
1.REBALANS 

2020 

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 

PRORAČUNA 

2020  

INDEKS 

(3:1) 

INDEKS 

(3:2) 

    1 2 3 4 5 

01 JAVNA UPRAVA 908.089 900.039 629.090 69 70 

011 

DEJAVNOST IZVRŠILNIH IN 

ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER 

DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH 

IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV 515.418 515.538 408.221 79 79 

0111 Dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov 512.218 512.338 406.152 79 79 

01002 

Stroški sej občinskega sveta in sej delovnih 

teles 9.000 9.000 7.411 82 82 

01009 SLS 1.272 1.272 1.272 100 100 

01010 

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila 

za neprofesionalno opravljanje funkcije 65.883 65.883 55.293 84 84 

01012 Odnosi z javnostjo 4.200 4.200 3.910 93 93 

01013 SDS 418 418 418 100 100 

01015 Materialni stroški župana in podžupanov 3.670 3.670 1.226 33 33 
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01017 DESUS 439 439 439 100 100 

01020 N.Si 170 170 170 100 100 

01016 Oprema za delovanje OS 0 0 0 0 0 

06006 Plače delavcev občinske uprave- RO 109.900 110.150 63.138 57 57 

06007 Plače delavcev občinske uprave 170.380 170.980 161.501 95 94 

06009 Materialni stroški-uprava 28.510 28.510 18.573 65 65 

06010 Materialni stroški - RO 20.893 20.893 10.480 50 50 

06015 Upravna enota 100 100 75 75 75 

06017 Medobčinska inšpekcija 0 0 0 0 0 

06019 SOU Dobrna, Vitanjei n Vojnik 0 0 0 0 0 

06021 
Stroški za delovanje objekta- Ureditev trga 
Dobrna 5.000 4.270 779 16 18 

06022 Uvedba notranjih pravil 1.000 1.000 0 0 0 

06023 Ureditev arhiva za občino 11.260 11.260 10.812 96 96 

06024 
Stroški uprava-energija,voda,komunalne 
storitve 17.300 17.300 11.345 66 66 

06025 

SOU Dobje,Dobrna,Oplotnica,Slovenske 

Konjice,Šentjur,Vitanje,Vojnik in Zreče 62.823 62.823 59.310 94 94 

0112 

Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih 

zadev 3.200 3.200 2.069 65 65 

01018 
Nadomestilo za nepoklicno opravljanje 
funkcije 2.200 2.200 1.313 60 60 

02002 Stroški plačilnega prometa 1.000 1.000 756 76 76 

013 SPLOŠNE ZADEVE 185.895 187.425 34.489 19 18 

0131 Splošne kadrovske zadeve 4.130 4.130 1.694 41 41 

04001 Občinske nagrade 4.130 4.130 1.694 41 41 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 181.765 183.295 32.795 18 18 

04009 Prireditve ob občinskem prazniku 6.000 6.000 1.923 32 32 

04011 

Pravno zastopanje, izvršbe in drugi sodni 

postopki 5.000 5.000 3.832 77 77 

06026 Obnova prostorov bivše pošte-Dobrna 19 1.000 1.000 0 0 0 

04015 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.000 3.000 2.878 96 96 

06012 
Tekoče vzdrževanje rač.opreme, programov in 
drugo 14.200 13.750 10.611 75 77 

06013 Vlaganje v opremo-občinska uprava 9.000 10.980 9.600 107 87 

16018 Odkup zemljišč 140.965 140.965 3.951 3 3 

16025 Geodetska dela 2.600 2.600 0 0 0 
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016 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE 24.000 14.300 10.289 43 72 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 24.000 14.300 10.289 43 72 

01007 Volitve župana in občinskega sveta 0 0 0 0 0 

04004 Objava občinskih predpisov 3.000 3.000 1.383 46 46 

04005 Celostna podoba občine 1.300 1.300 257 20 20 

06004 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.700 9.700 8.649 89 89 

23002 Splošna proračunska rezervacija 10.000 300 0 0 0 

017 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 182.776 182.776 176.091 96 96 

0171 Servisiranje javnega dolga države 182.776 182.776 176.091 96 96 

22010 Servisiranje javnega dolga 182.776 182.776 176.091 96 96 

02 OBRAMBA 6.590 6.590 1.092 17 17 

022 CIVILNA ZAŠČITA 6.590 6.590 1.092 17 17 

0220 Civilna zaščita 6.590 6.590 1.092 17 17 

07004 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 560 560 0 0 0 

07005 

Stroški operativnega delovanja-pogodbeno 

delo 1.030 1.030 1.027 100 100 

07011 Izdelava orambnih dokumentov     0 0 0 

07023 Ukrepi CZ ob izrednih dogodkih 5.000 5.000 65 1 1 

03 JAVNI RED IN VARNOST 80.937 81.437 80.346 99 99 

031 POLICIJA 400 400 126 32 32 

0310 Policija 400 400 126 32 32 

08001 
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 250 250 0 0 0 

08003 Stroški merilnikov hitrosti 150 150 126 84 84 

032 PROTIPOŽARNA VARNOST 80.537 81.037 80.220 100 99 

0320 Protipožarna varnost 80.537 81.037 80.220 100 99 

07007 Dejavnost PGD Dobrna 5.500 5.500 5.500 100 100 

07008 Dejavnost GZ Dobrna-Vojnik 4.778 4.778 4.778 100 100 

07009 

Sofinanciranje nabave črpalke Rosenbauer 
FOX IV ter gasilske zaščitne in reševalne 

opreme 5.000 5.000 5.000 100 100 

07013 Izobraževanje gasilcev 740 740 315 43 43 

07014 

Zavarovanaj gasilskih vozil in tehnike ter 

ostala gasilska zavarovanja 7.500 8.000 7.908 105 99 

07021 
Sofinanciranje nabave gasilske platforme, 
vozila in gasilske lestve GZ Vojnik-Dobrna 55.819 55.819 55.819 100 100 

07019 
Sofinanciranje gasilskih interevencijskih 
oblek 900 900 900 100 100 
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07022 

Financiranje zamenjave porabljenih elektrod 

defibirlatorja 300 300 0 0 0 

07020 Izobraževanje gasilcev bolničarjev 0 0 0 0 0 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.127.955 1.132.955 745.262 66 66 

041 

DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH 

GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, 

POVEZANIH Z DELOM 72.860 72.860 47.595 65 65 

0411 
Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih 
in trgovinskih zadev 31.432 31.432 14.773 47 47 

14001 Pospeševanja razvoja obrti in podjetništva 4.000 4.000 4.000 100 100 

14004 Izobraževanje 732 732 732 100 100 

14007 Druge promocijske aktivnosti 24.600 24.600 8.801 36 36 

14044 Promocija-poročni kozarci 2.000 2.000 1.140 57 57 

14042 Urejenost kraja-Entente florale 100 100 100 100 100 

0412 

Dejavnosti s področja splošnih zadev, 

povezanih z delom in zaposlovanjem 41.428 41.428 32.822 79 79 

10001 Povečanje zaposljivosti-javna dela 41.428 41.428 32.822 79 79 

042 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 

IN LOV 39.320 51.160 40.858 104 80 

0421 Kmetijstvo 31.760 43.600 34.435 108 79 

11002 Kompleksne subvencije 17.800 17.800 11.689 66 66 

11004 Razno-izobraževanje 3.600 2.632 0 0 0 

11010 Zavetišča(azil) za živali 2.000 3.000 2.671 134 89 

11013 LAS od Pohorja do Bohorja 1.000 1.000 956 96 96 

11014 Lovstvo 437 445 444 102 100 

11018 Ukrepi za varstvo okolja 1.708 1.708 1.708 100 100 

11017 

Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave 

na območju Zdraviliškega parka Dobrna 5.215 17.015 16.967 325 100 

0422 Gozdarstvo 7.560 7.560 6.423 85 85 

11012 Vzdrževanje gozdnih cest 7.560 7.560 6.423 85 85 

043 

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN 22.000 30.200 27.248 124 90 

0435 

Pridobivanje in distribucija energetskih 

surovin 21.000 29.200 27.248 130 93 

12012 Strategija razvoja JR,prenos JR 21.000 29.200 27.248 130 93 

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 1.000 1.000 0 0 0 



Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

12015 Energetska prenova javnih objektov 1.000 1.000 0 0 0 

12016 

Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na 

lesno biomaso 0 0 0 0 0 

045 PROMET 705.293 687.253 496.769 70 72 

0451 Cestni promet 705.293 687.253 496.769 70 72 

13001 Vzdrževanje asfaltnih cest 85.000 86.000 82.434 97 96 

13002 Vzdrževanje makadamskih cest 55.000 55.000 35.690 65 65 

13004 Zimska služba-krajevne ceste 25.400 25.400 18.638 73 73 

13005 Elementar(nujne sanacije,usad,plazov) 344.343 293.993 158.667 46 54 

13007 Mostovi 2.900 3.410 3.050 105 89 

13009 Geodetski posnetki 5.400 5.400 4.446 82 82 

13010 Odpisi cest 400 400 217 54 54 

13011 Sanacija škode 100 100 0 0 0 

13014 

Vzdrževanje horizontalne in vertikalne 

prometne signalizacije, ureditev modre cone 3.650 3.650 1.809 50 50 

13015 

Rekonstrukcije,obnove in asfaltiranje 

občinskih cest 26.000 17.800 17.448 67 98 

13048 

Reknstrukcija LC Dobrna-Gutenek-faza 0,II 

in III 50 50 33 66 66 

13051 

Ureditev spremljajoče prometne infrastrukture 

in kolesarskih poti na območju krožišča 
Novigrad 0 0 0 0 0 

13052 

Invalidom prijazna občina(označbe, odprava 

ovir, prometni znaki) 500 500 0 0 0 

13055 Izvedba avtobusna postajališča 1.000 1.000 0 0 0 

13057 

Rekonstrukcije,obnove in asfaltiranje 

občinskih cest-po programu 2018     0 0 0 

13056 Ureditev JR in prehoda za pešce 0 0 0 0 0 

13060 

Ureditev digitalnega katastra in banke cestnih 

podatkov, vzpostavitev pprometne 
signalizaciije 3.637 3.637 0 0 0 

13061 

Ureditev spremljajoče prometne infrastrukture 

in kolesarskih poti na območju krožišča 

Novigrad (izvedba DRSI in občina) 99.107 99.107 88.904 90 90 

13062 

Obnova premostitvenega objekta v HG-most 

Kraguljček 1.000 40.000 34.114 3.411 85 

13063 

Rekonstrukcije,obnove in asfaltiranje 

občinskih cest-po programu 2020 51.806 51.806 51.319 99 99 

046 KOMUNIKACIJE 5.000 5.000 0 0 0 
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0460 Komunikacije 5.000 5.000 0 0 0 

14030 Širokopasovno omrežje 5.000 5.000 0 0 0 

047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 183.960 183.960 64.245 35 35 

0473 Turizem 183.960 183.960 64.245 35 35 

14005 Sofinanciranje programov-razpis turizem 4.580 4.580 2.980 65 65 

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 

Kčaji grad 5.000 5.000 0 0 0 

14024 Sofinanciranje programov prireditev 1.000 1.000 0 0 0 

14033 Regijska kolesarska pot 6.500 6.500 4.091 63 63 

14034 Ureditev objekta Dobrna 15 100 100 0 0 0 

14037 ZTŠK-stroški dela 39.700 39.700 32.154 81 81 

14038 ZTŠK-stroški upravljanja kulturnega doma 24.000 24.000 21.595 90 90 

14039 ZTŠK-prireditve in projekti 95.549 95.549 453 0 0 

14040 Projekt razvoj objezerskih območij 0 0 0 0 0 

14043 

Urejanje in vzdrževanje prireditvenega 

prostora v občini 2.000 2.000 359 18 18 

16027 Vzdrževanje kompleksa zdraviliški park 5.531 5.531 2.613 47 47 

049 

DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA 

GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 99.522 102.522 68.547 69 67 

0490 

Druge dejavnosti s področja gospodarskih 

zadev 99.522 102.522 68.547 69 67 

16026 Vzdrževanje novoletne krasitve Dobrne 4.700 7.700 3.837 82 50 

16030 Redno vzdrževanje pokopališča 8.050 8.050 3.518 44 44 

16032 
Urejanje mrliške vežice in pokopališča 
Dobrna 10.000 10.000 1.126 11 11 

16054 Redno vzdrževanje pokopališča PK 3.302 3.302 2.076 63 63 

16063 Urejanje kraja Dobrna 18.206 18.206 12.057 66 66 

16064 

Ureditev dovoznih poti in zelenih porvšin za 

občasno parkiranje na območju pokopališča 

Dobrna 1.000 1.000 0 0 0 

16066 

Urejanje sprehajalnih, pohodnih in tematskih 
poti-varna pešpot Krulec-Gutenek, ureditev 

pešpoti Timpran-Pan-Lokovina 45.000 45.000 38.592 86 86 

16069 

Ureditev sprehajalne poti-aleje v Zdraviliškem 

parku Dobrna 8.264 8.264 7.341 89 89 
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16070 Obnova meteornih kanalov 1.000 1.000 0 0 0 

05 VARSTVO OKOLJA 225.486 150.986 55.854 25 37 

051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 15.859 15.859 5.289 33 33 

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.859 15.859 5.289 33 33 

15002 Nakup posod za odpadke 1.000 457 0 0 0 

15005 Deratizacija 1.300 1.843 1.229 95 67 

15019 
Obnovitvene investicije v odlagališča iz 
amortizacije (stara infrastruktura) 8.159 8.159 13 0 0 

15024 
Obnovitvene investicije v odlagališča iz 
amortizacije (nova infrastruktura) 5.400 5.400 4.047 75 75 

052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 209.627 135.127 50.565 24 37 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 209.627 135.127 50.565 24 37 

15015 

Urejanje odvajanja in čiščenja  odpadnih kom. 
in padavinskih voda po programu-celostno 
urejanje odvajanja in čiščenja kom.odpadnih 
voda in varovanju vodnih virov na povodju 
Savinje, na območju Občine Dobrna-
sofinanciranje malih čistilnih naprav 5.000 5.000 1.507 30 30 

15018 
Obnovitvene investicije v kanalizacijo iz 
amortizacije (Vo-ka) 198.327 123.327 43.689 22 35 

        0 0 0 

15021 Vzdrževanje kanalizacije (stroški Vo-ka) 100 100 0 0 0 

15026 Sofinanciranje kanalizacijskih vodov 100 100 0 0 0 

15027 

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda in varovanja 
bodnih virov na Povodju Savinje 0 0 0 0 0 

15028 

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda in varovanja 
vodnih virov na Povodju Savinje- izgradnja 
kanalizacije za naselje vrba (faza D) 5.100 5.100 4.698 92 92 

15029 

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda in varovanja 
vodnih virov na Povodju Savinje- izgradnja 
kanalizacije za naselje Lokovina,Loka,Vrba in 
Zavrh 1.000 1.500 671 67 45 

06 
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
RAZVOJ 331.202 405.252 342.298 103 84 

061 STANOVANJSKA DEJAVNOST 65.450 62.450 56.145 86 90 
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0610 Stanovanjska dejavnost 65.450 62.450 56.145 86 90 

16044 
Stroški upravljanja in vzdrževanja 
stanovanjskih objektov 65.450 62.450 56.145 86 90 

16067 Nakup objekta par.št.2018, k.o. Dobrna 0 0 0 0 0 

062 
DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA IN RAZVOJA 18.000 20.050 11.179 62 56 

0620 
Dejavnosti na področju prostorskega 
načrtovanja in razvoja 18.000 20.050 11.179 62 56 

16002 Urejanje prostora 6.000 6.000 4.945 82 82 

16003 Program opremljanja stavbnih zemljišč 0 0 0 0 0 

16004 Prostorski red Občine Dobrna 1.000 700 0 0 0 

16006 Spremembe in dopolnitve ZN Dobrna 9.100 11.450 6.234 69 54 

16010 Izdelava strokovnih podlag in LN Zora 100 100 0 0 0 

16045 
Spremembe in dopolnitve ZN 
Zdravil.kompleks 1.500 1.500 0 0 0 

16048 

Spremembe in dopolnitve LN športni 

kompleks 100 100 0 0 0 

16049 Spremembe in dopolnitve LN Novigrad 100 100 0 0 0 

16058 Spremembe in dopolnitve LN Guteneg 100 100 0 0 0 

063 OSKRBA Z VODO 222.752 297.752 258.114 116 87 

0630 Oskrba z vodo 222.752 297.752 258.114 116 87 

16011 Prevoz pitne vode 1.500 1.500 165 11 11 

16012 Vzdrževanje vodovodov 1.700 1.700 342 20 20 

16051 

Obnovitvene investicije v vodovod iz 

amortizacije 169.780 244.780 239.875 141 98 

16065 
Zamenjava vodovoda Šibanc-Gutenek in 
izgranja cestne meteorne kanalizacije 28.428 28.428 16.120 57 57 

16059 

Obnova in dograditev vodovoda Brdce ter 

prevezava vodovodov 21.344 21.344 1.612 8 8 

16068 Komunalna infrastruktura Zavrh 0 0 0 0 0 

064 CESTNA RAZSVETLJAVA 25.000 25.000 16.860 67 67 

0640 Cestna razsvetljava 25.000 25.000 16.860 67 67 

12001 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokovina 25.000 25.000 16.860 67 67 

07 ZDRAVSTVO 7.000 7.000 5.255 75 75 

072 

IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE 

STORITVE 7.000 7.000 5.255 75 75 

0721 Splošne zdravstvene storitve 7.000 7.000 5.255 75 75 
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17001 Mrliško ogledna služba 7.000 7.000 5.255 75 75 

08 

REKREACIJA, KULTURA IN 

DEJAVNOSTI NEPROFITNIH 

ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ 

IN DRUGIH INSTITUCIJ 152.839 152.839 70.934 46 46 

081 

DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA 

IN REKREACIJE 15.084 15.084 5.989 40 40 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 15.084 15.084 5.989 40 40 

18009 Sofinanciranje športa in rekreacije v občini 4.584 4.584 4.098 89 89 

18027 

Izdealva IDZ za celostno ureditev športno 

rekreacijskega kompleksa 10.000 10.000 1.891 19 19 

18028 Večnamenska igrala     0 0 0 

18029 Fitnes na prostem     0 0 0 

18030 Ograja igrišča     0 0 0 

18031 

Vzdrževanje športnih površin v Občini 

Dobrna 500 500 0 0 0 

082 KULTURNE DEJAVNOSTI 106.400 106.400 46.944 44 44 

0820 Kulturne dejavnosti 106.400 106.400 46.944 44 44 

14032 Monografija 5.500 5.500 3.489 63 63 

18001 Osrednja knjižnica Celje 19.930 19.900 15.561 78 78 

18002 Nabava knjižnega gradiva 4.970 5.000 5.000 101 100 

18003 Spodbujanje ljubiteljske kulture 9.400 9.400 9.400 100 100 

18015 Kulturni spomeniki 2.000 2.000 2.000 100 100 

18016 Premična kulturna dediščina 100 100 0 0 0 

18019 Nabava opreme za kulturni dom Dobrna 560 560 554 99 99 

18020 Ljubiteljska kultura-nabava opreme 13.000 13.000 10.000 77 77 

18025 

Ohranjanje stavbne, tehnične in kulturne 

dediščine na območju Občine Dobrna 50.000 50.000 0 0 0 

18033 

Spodbujanje ljubiteljske kulture-redna 

dejavnost (izredni dosežki) 940 940 940 100 100 

083 

DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE 

TER ZALOŽNIŠTVA 12.605 12.605 9.587 76 76 

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 12.605 12.605 9.587 76 76 

04010 Lokalni časopis 12.605 12.605 9.587 76 76 

084 

DEJAVNOSTI NEPROFITNIH 

ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ 

IN DRUGIH INSTITUCIJ 18.750 18.750 8.414 45 45 
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0840 

Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, 

združenj in drugih institucij 18.750 18.750 8.414 45 45 

18004 Programi drugih posebnih skupin 3.520 3.520 716 20 20 

18008 

Sofinanciranje OZPM in drugih programov za 

mladino 2.500 2.500 1.600 64 64 

18013 Programi veteranov, borcev 1.550 1.550 448 29 29 

20005 Ostali programi, spec.zavodi, društva 6.480 6.480 950 15 15 

20012 
Sofinanciranje programov 
socialnih,humanitarnih in zdravstvenih 4.700 4.700 4.700 100 100 

09 IZOBRAŽEVANJE 549.512 549.512 458.124 83 83 

091 

PREDŠOLSKA VZGOJA IN 

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 497.763 497.763 429.868 86 86 

0911 Predšolska vzgoja 402.992 402.992 336.540 84 84 

19001 Vrtec Dobrna- oskrbnine 332.592 332.242 284.796 86 86 

19002 Vzgojno varstveni zavodi izven občine 50.000 50.350 47.900 96 95 

19020 Vzdrževanje opreme in prostora vrtca 500 500 0 0 0 

19024 Sofinanciranje OŠ Glazija-mob.spec.služba 4.900 4.900 3.362 69 69 

19029 Ureditev zunanjih površin Vrtca dobrna 5.000 5.000 482 10 10 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 94.771 94.771 93.328 98 98 

19004 OŠ Dobrna-materialni stroški 58.000 58.000 58.000 100 100 

19005 OŠ Dobrna-dodatni program 19.700 19.420 19.380 98 100 

19007 OŠ Dobrna-zavarovanje 3.420 3.750 3.741 109 100 

19008 OŠ Dobrna-ostalo 780 780 0 0 0 

19015 Vzdrževanje prostora in nabava opreme 11.121 11.121 11.121 100 100 

19027 Materialni stroški Waldorfske šole 1.750 1.700 1.086 62 64 

19029 Ureditev zunanjih površin vrtca Dobrna 0 0 0 0 0 

19030 Vrtec Dobrna-IDZ,IDP 10.000 10.000 0 0 0 

093 VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 699 699 699 100 100 

0930 Višješolsko izobraževanje 699 699 699 100 100 

19018 Regijsko študijsko središče Celje 699 699 699 100 100 

096 

PODPORNE STORITVE PRI 

IZOBRAŽEVANJU 51.050 51.050 27.557 54 54 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 51.050 51.050 27.557 54 54 

19009 OŠ Dobrna-šola v naravi 3.600 3.600 0 0 0 

19011 Regresiranje prevozov 33.850 33.850 22.941 68 68 

19014 Sofinanciranje Glazija,II.OŠ 5.000 5.000 3.176 64 64 

19025 Osnovno šolstvo-varstvo vozačev 6.300 6.300 0 0 0 

19026 Izobraževanje-proračunski štip.sklad 2.300 2.300 1.440 63 63 

10 SOCIALNA VARNOST 246.017 249.017 212.506 86 85 
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101 

VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH 

OSEB 12.000 12.000 0 0 0 

1012 Varstvo invalidnih oseb 12.000 12.000 0 0 0 

20006 Financiranje družinskega pomočnika 12.000 12.000 0 0 0 

104 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 8.000 7.220 6.250 78 87 

1040 Varstvo otrok in družine 8.000 7.220 6.250 78 87 

20008 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 8.000 7.220 6.250 78 87 

107 

ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE 

VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN 

SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ 

PREBIVALSTVA 201.800 205.580 182.039 90 89 

1070 

Zagotavljanje socialne varnosti socialno 

ogroženih in socialno izključenih kategorij 

prebivalstva 201.800 205.580 182.039 90 89 

17004 

Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za 

nezavarovaneo sebe 17.000 17.000 13.163 77 77 

20002 

Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih 

zavodih 150.000 150.000 133.204 89 89 

20004 Pomoč na domu 25.000 28.000 27.237 109 97 

20009 Subvencioniranje najemnin 7.700 8.480 8.435 110 99 

20010 Javna infras.za varstvo odraslih 100 100 0 0 0 

20011 E oskrba 2.000 2.000 0 0 0 

109 

DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU 

SOCIALNEGA VARSTVA 24.217 24.217 24.217 100 100 

1090 

Druge dejavnosti na področju socialne 

varnosti 24.217 24.217 24.217 100 100 

23001 Proračunska rezerva 24.217 24.217 24.217 100 100 

 
 

               

2.1  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske 

porabe, glavnih programov in podprogramov, poročilo o realizaciji 

finančnega načrta neposrednega uporabnika ter poslovno poročilo 

neposrednega uporabnika 
 

2.1.1   1000 OBČINSKI SVET 

 
Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2020 izvrševal na naslednjih področjih: 

01 Politični sistem in 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve,  

 

Področja občinskega sveta je bilo realizirano 64 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele. 
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PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 

REBALANS 

PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 

PRORAČUNA 

2020 

INDEKS 

(3:1) 

INDEKS 

(3:2) 

    1 2 3 4 5 

1000 OBČINSKI SVET 27.430 27.430 17.588 64 64 

01 POLITIČNI SISTEM 11.300 11.300 9.711 86 86 

0101 Politični sistem 11.300 11.300 9.711 86 86 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 11.300 11.300 9.711 86 86 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 0 0 0 0 

04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.130 16.130 7.877 49 49 

0401 Kadrovska uprava 4.130 4.130 1.694 41 41 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.130 4.130 1.694 41 41 

0403 Druge skupne administrativne službe 12.000 12.000 6.183 52 52 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.000 3.000 1.383 46 46 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.000 9.000 4.800 53 53 

 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 
 

A. Bilanca odhodkov 

  K3 K3 OPIS 

REBALANS 
PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 
PRORAČUNA 

2020 
INDEX 

3:1 
INDEX 

3:2 

     1 2 3 4 5 

A
. B

ila
n

ca
 o

d
h

o
d

ko
v 

401 

Prispevki 
delodajalcev za 
socialno varnost 0 0 0 0,00 0,00 

402 
Izdatki za blago 
in storitve 25.130 25.130 15.289 60,84 60,84 

412 

Transferi 
nepridobitnim 
organizacijam in 
ustanovam 2.300 2.300 2.300 100,00 100,00 

      27.430 27.430 17.589 64,12 64,12 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

 

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Nekoliko manjša realizacija odhodkov 

je bila le pri postavki sejnine, ker so bila sredstva nekoliko več planirana, kot pa so bila dejansko porabljena. 

 

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF 

 

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 

 

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. 

 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom 

ZJF 

 

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41.členom ZJF ni 

bilo. 

 

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz 

pristojnosti neposrednega uporabnika 

 

Izdanih in vnovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za vnovčena poroštva ni bilo. 

 

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika  

 
Občinski svet Občine Dobrna je v letu 2017 na svojih sejah sprejel Statut Občine Dobrna in Poslovnik Občinskega 

sveta Občine Dobrna. Oba dokumenta omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo Občinskega sveta, 

obravnavo in sprejem prostorskih in razvojnih aktov, proračuna, zaključnega računa,… V letu 2020 je občinski 

svet zasedal na 5. rednih sejah in dveh dopisnih sejah. Na podlagi Statuta Občine Dobrna in Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Dobrna so bile pred posameznimi sejami občinskega sveta sklicana vsa pristojna 

delovna telesa, ki so oblikovala mnenja oz. stališča h gradivom, obravnavanim na sejah občinskega sveta. Vse 

seje občinskega sveta so bile sklepčne, prav tako seje delovnih teles. Gradivo za obravnavo in nemoteno odločanje 

na sejah je bilo objavljeno na spletni strani. Posamezni občinski svetniki tekom leta niso podali pobud za 

izboljšanje dela in delovanja občine, tako da so bila skozi strokovnost, preglednost in celovitost gradiv, kvalitetno 

in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet ter pravočasnost dostave gradiv nedvoumno izpolnjene vse 

zastavljene aktivnosti.  

 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev je bila predvsem 

pravočasna in kvalitetna  priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in delovnih telesih, sprejem občinskih 

aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, zasedanje tako na sejah občinskega sveta kot tudi na sejah 

delovnih teles. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne 

skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in delovnih 

teles. 

 

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah 

 
01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema delovanje zakonodajnih organov (občinski svet, odbori občinskega sveta, komisije 

občinskega sveta, občinska volilna komisija) na ravni občine.  
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To področje zajema en glavni program in en podprogram: 

- 0101 Politični sistem  

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta 

 

V letu 2020 je bilo za ta program planiranih 27.430 €. V letu 2020 je bilo za to področje porabljenih 17.589 € oz. 

64,1 % planirane vrednosti. Področje porabe zajemna dejavnost občinskega sveta, političnih strank in skupne 

administrativne službe in splošne javne storitve. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Ustava Republike Slovenije, 

- Zakon o volilni kampanji, 

- Zakon o političnih strankah, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Statut Občine Dobrna, 

- Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ 

- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrna. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki ga ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema kot npr. 

obravnava in sprejem prostorskih aktov,  proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov potrebnih za 

delovanje občine. Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog,  ki zagotavljajo stabilnost 

političnega sistema v Občini Dobrna. 

 

0101 Politični sistem 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi – Statut Občine Dobrna 

in Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Obravnava in sprejema statut občine in poslovnik občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno zakonodajo, ki 

omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejema prostorske plane, 

razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odloča o odtujitvi občinskega premoženja, 

spremlja in usmerja dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih telesih, 

- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov,  

- skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev.  

 

Realizacija glavnega izvedbenega cilja v letu 2020 

V letu 2020 so bile, kljub izrednim razmeram (covid 19) realizirane vse sklicane seje občinskega sveta in 

njegovih delovnih teles, objavljena so bila gradiva in sprejeti akti na spletni strani Občine Dobrna. 

 

Podprogrami  in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

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

vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in političnih strank. Občinski svet sprejema statut občine, 

poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.  

 V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:  

-  sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,  

-  sprejema občinski proračun in zaključni račun,  
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-  sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog  župana,  

-  nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev  občinskega sveta,  

- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, 

- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega 

odbora, 

-  imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,  

-  odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače,  

- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter izvaja 

ustanoviteljske pravice,   

-  odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut. 

Občinski svet Občine Dobrna šteje 8 članov. Ima dvanajst stalnih delovnih teles (komisij in odborov), katerih 

organizacijo in delovno področje določa Poslovnik občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojega delovnega 

področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Statut Občine Dobrna,  

- Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 

Obravnava in sprejema statut občine in poslovnik občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno zakonodajo, ki 

omogoča nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejema prostorski plan, 

razvojne plane občine, občinski proračun in zaključni račun, odloča o odtujitvi občinskega premoženja, spremlja 

in usmerja dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina.  

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu občinske 

uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. 

Kazalci: kvalitetno učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet. 

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020 

Občina Dobrna ocenjuje, da so bili v letu 2020 pravočasno izvedene vse naloge, s katerimi smo zagotovili 

nemoteno delovanje občinskega sveta. 

V letu 2020 je bilo  pet rednih in dve dopisni seji. V letu 2020 je bilo skupno  8  sej komisij in odborov od tega : 

- 1 odbor za okolje in prostor ter komunalo 

- 1 odbor za družbene dejavnosti 

- 1 odbor za malo gospodarstvo in obrt, 

- 2 odbora za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja, 

- 1 odobra za finance in občinsko premoženje 

- 1svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

- 1 nadzorni odbor. 

 

01002 Stroški sej občinskega sveta 

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta in za člane delovnih teles 

občinskega sveta. 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 podlagi liste prisotnosti. Za seje občinskega 

sveta so bila v letu 2020 porabljena sredstva v višini 7.411 €. 

 

01009 SLS 

Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Sredstva so bila zagotovljena na 

osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Dobrna in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na 
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zadnjih lokalnih volitvah. V letu 2018 so bile lokalne volitve, zato je pri financiranju politične stranke nastala 

sprememba in sicer ji po teh volitvah pripada več sredstev kot v preteklih letih. Tako so bila s proračunom 

planirana sredstva v višini 1.272 €, porabljena pa tudi v istem znesku. 

 

01013 SDS 

Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Sredstva so bila zagotovljena na 

osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Dobrna in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na 

zadnjih lokalnih volitvah. V letu 2018 so bile lokalne volitve, zato je pri financiranju politične stranke nastala 

sprememba in sicer ji po teh volitvah pripada več sredstev kot v preteklih letih. Tako so bila s proračunom 

planirana sredstva v višini 418,40 €, porabljena pa tudi v istem znesku. 

 

01017 DESUS  

Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Sredstva so bila zagotovljena na 

osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Dobrna in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na 

zadnjih lokalnih volitvah. V letu 2018 so bile lokalne volitve, zato je pri financiranju politične stranke nastala 

sprememba in sicer ji po teh volitvah pripada več sredstev kot v preteklih letih. Tako so bila s proračunom 

planirana sredstva v višini 439,20 €, porabljena pa tudi v istem znesku. 

 

01020 N.Si 

Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah. Sredstva so bila zagotovljena na 

osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Dobrna in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na 

zadnjih lokalnih volitvah. S proračunom so bila planirana sredstva v višini 170,40 €, porabljena pa tudi v istem 

znesku. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Področje porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v 

zvezi z določeno funkcijo in  jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva 

namenijo za vodenje kadrovskih zadev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedbo protokolarnih dogodkov. 

To področje zajemata dva  glavna programa  in tri podprograme: 

0401 Kadrovska uprava, 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev in 

 

0403 Druge administrativne službe,  

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,  

05039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

0401 Kadrovska uprava 

Opis glavnega programa  

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

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in 

priznanj.   

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Podeljena so bila priznanja, ki so opredeljena v Odloku o priznanjih Občine Dobrna. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
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04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

Opis podprograma  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,  ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za 

podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Dobrna, 

- Proračun Občine Dobrna. 

 

 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Pomembnost občinskih priznanj prispeva tudi k večji prepoznavnosti občine.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uspešno izveden javni razpis, 

- podelitev občinskih nagrad in priznanj na prireditvi praznika Občine Dobrna.  

 

Podeljena so bile nagrade oz. priznanja, ki so opredeljene v Odlokih o priznanjih Občine Dobrna. 

 

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 41 %. Porabljena so bila sredstva v višini 1.694 €.  

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa  

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov 

razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo tudi stroški upravljanja in vzdrževanja 

poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo praznovanj občinskega praznika. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu 

organov in institucij preko rednega komuniciranja in zagotavljanje pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Vsi pravni akti ( pravilniki, odloki, sklepi, javne razgrnitve v postopkih sprejema prostorskih dokumentov) so bili 

pravočasno  objavljeni v Uradnem listu RS. Prireditev ob občinskem prazniku je bila izvedena v mesecu 

septembru 2020 namesto junija, ker so bile takrat še zelo neugodne razmere zaradi epidemije covid 19. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma  

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, 

občinske uprave  in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobrna ter izdelavo in vzdrževanje spletnih 

strani občine.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o lokalni samoupravi,  

-  Zakon o medijih,  

-  Uredba o upravnem poslovanju,  
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-  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  

-  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu 

posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.   

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave 

preko medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.  

 

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 46 % oziroma v višini 1.383 €.  

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma  

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, 

ki so v občinskem interesu (stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov ter prireditve).  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o lokalni samoupravi,  

-  Odlok o proračunu občine Dobrna,  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je ohranjanje spominskih oz.  tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih 

organizacij.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni cilj je uspešna razdelitev proračunskih sredstev. 

 

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 32% oziroma v višini 1.922 €.  

 

04015 Izvedba protokolarnih dogodkov 

Na tej proračunski postavki so izkazani stroški županovega sprejema ob koncu leta 2019. Skupni stroški sprejema 

so znašali 2.878 €. 

 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja  
Gradiva za seje občinskega sveta in ostali dokumenti, povezavi z občinskim svetom, so javno objavljeni na spletni 

strani Občine Dobrna. Javne objave gradiv za seje občinskega sveta in sprejetih sklepov vplivajo na kvalitetnejše 

sodelovanje z občinsko upravo, saj imajo vsi zaposleni dostop do vseh gradiv, sklepov in datumov sej občinskega 

sveta in njegovih delovnih teles, hkrati pa to omogoča javnosti razmeroma enostaven pregled nad delom 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

 

2.1.2   2000 NADZORNI ODBOR 
 

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2020 izvrševal na področju: 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

 

Področje Nadzornega odbora je bilo realizirano 59,7 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele  
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PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 

REBALANS 

PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 

PRORAČUNA 

2020 

INDEKS 

(3:1) 

INDEKS 

(3:2) 

2000 NADZORNI ODBOR 2.200 2.200 1.313 60 60 

02 

EKONOMSKA IN FISKALNA 

ADMINISTRACIJA 2.200 2.200 1.313 60 60 

0203 Fiskalni nadzor 2.200 2.200 1.313 60 60 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.200 2.200 1.313 60 60 

 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 

 
A. Bilanca odhodkov 

 

  K3 K3 OPIS 

REBALANS 
PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 
PRORAČUNA 

2020 
INDEX 

3:1 
INDEX 

3:2 

      1 2 3 4 5 

A
. B

ila
n

ca
 

o
d

h
o

d
ko

v 

402 
Izdatki za blago 
in storitve 2.200 2.200 1.313 59,68 59,68 

                

      2.200 2.200 1.313 59,68 59,68 
 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

 

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Nekoliko manjša realizacija odhodkov 

je bila pri postavki sejnine, ker so bila sredstva nekoliko več planirana, kot pa so bila dejansko porabljena. 

 

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF 

 

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 

 

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom 

ZJF 

 

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41.členom ZJF ni 

bilo. 
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Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz 

pristojnosti neposrednega uporabnika 

 

Izdanih in vnovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za vnovčena poroštva ni bilo. 

 

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 60 %, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene manj kot je 

bilo planirano. 

 

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika  

 
Finančni načrt Nadzornega odbora je bil realiziran 60 odstotno. Proračunski uporabnik na dan 31. 12. 2020 

zapadlih in nezapadlih obveznosti ni imel. Nadzorni odbor se je v letu 2020 sestal na eni seji nadzornega odbora, 

hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela, ki si ga je zadal za leto 2020.  

 

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah 

 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

V Občini Dobrna je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora občine, kateri izvaja nadzor nad 

porabo javnih financ.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s 

pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij 

in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Dobrna, 

nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0203 Fiskalni nadzor 

 

0203 Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa  

V program je zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Dobrna.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in sicer: pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti 

ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev v občini.  Dolgoročni cilj nadzora se 

kaže tudi v občasnih zahtevah po izvedbi revizij in  podajanju morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim 

organom.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Dobrna, 

nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Cilj je bil dosežen, saj so se zagotovili vsi pogoji za nemoteno delovanje Nadzornega odbora Občine Dobrna.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

02039001 Dejavnost nadzornega odbora  

 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora  

Opis podprograma  

Podprogram obsega sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in za materialne stroške članom 

Nadzornega odbora Občine Dobrna.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Statut Občine Dobrna,   

- Poslovnik Nadzornega odbora,   

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta 

ter članov drugih organov Občine Dobrna 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Zagotoviti nemoteno delo nadzornega odbora. Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna 

priporočila in predloge.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora v tekočem letu.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Cilj je bil dosežen, saj so se zagotovili vsi pogoji za nemoteno delovanje Nadzornega odbora Občine Dobrna.V 

letu 2020 so bili v skladu s plani dela nadzornega odbora sprejeti naslednji pregledi, katerih aktivnosti so se začele 

takoj po razdelitvi nalog o opravljanju posameznega nadzora in se zaključujejo v letu 2021. Na podlagi dogovora 

so tako za leto 2020 pregledovali naslednje: 

 - proračunsko postavko 13062 Obnova premostitvenega objekta HG, 

 - proračunsko postavko 13063 Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih cest po programu 2020, 

 - proračunsko postavko 06004 Povezovanje lokalnih skupnosti, 

 - proračunsko postavko 07014 Zavarovanje gasilskih vozil in tehnike, 

 - proračunsko postavko 10001 Povečanje zaposljivosti-javna dela, 

 - proračunsko postavko 06023 Ureditev arhiva za občino, 

 - proračunsko postavko 16063 Urejanje kraja Dobrna, 

 - proračunsko postavko 16044 Stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih objektov, 

 - proračunsko postavko 23001 Proračunska rezerva, 

 - proračunsko postavko 13001 Vzdrževanje asfaltnih cest, 

 - proračunsko postavko 13002 Vzdrževanje makadamskih cest, 

 - proračunsko postavko 20008 Pomoč staršem ob rojstvu otroka, 

 - proračunsko postavko 15019 Obnovitvene investicije v odlagališča – stara infrastruktura, 

 - proračunsko postavko 15024 Obnovitvene investicije v odlagališča – nova infrastruktura, 

 - proračunsko postavko 19024 Specialna pedagoška pomoč in 

 - proračunsko postavko 16011 Prevoz pitne vode. 

Podanih priporočil za izboljšanje poslovanja s strani Nadzornega odbora Občine Dobrna v končnih poročilih o 

opravljenih nadzorih v letu 2020 ni bilo. Nezakonitosti, ki bi terjale nadaljnje ukrepanje Nadzornega odbora 

Občine Dobrna niso bile ugotovljene. 

 

01018 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije 

 Na tej proračunski postavki so izkazani stroški za sejnine članom nadzornega odbora. V letu 2020 je bila 

opravljena ena  seje nadzornega odbora in tudi več nadzorov poslovanja občine. Za leto 2020 bo podano poročilo 

o opravljenem nadzoru poslovanja pred sprejemom zaključnega računa za leto 2020. Za izplačilo sejnin in 

pregledov nadzornega odbora so bila v letu 2020 porabljena sredstva v višini 1.313 €. Občinska uprava je 

zagotavljala strokovno in administrativno podporo. 
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Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja  

 
Negativnih posledic v zvezi z delovanjem Nadzornega odbora občine ni zaznati, vidni so le pozitivni učinki, v 

smislu, da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotrno in racionalno. 

 

2.1.3  3000 ŽUPAN 

 
Finančni načrt proračunskega uporabnika Župan se je v letu 2020 izvrševal na naslednjem področju: 

01 Politični sistem 

 

Področje Župana je bilo realizirano 81,9 odstotno. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele: 

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 

REBALANS 

PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 

PRORAČUNA 

2020 

INDEKS 

(3:1) 

INDEKS 

(3:2) 

3000 ŽUPAN 73.753 73.753 60.428 82 82 

01 POLITIČNI SISTEM 73.753 73.753 60.428 82 82 

0101 Politični sistem 73.753 73.753 60.428 82 82 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 73.753 73.753 60.428 82 82 

 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 

 
A. Bilanca odhodkov 

  K3 K3 OPIS 

REBALANS 
PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 
PRORAČUNA 

2020 
INDEX 

3:1 
INDEX 

3:2 

A
. B
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    1 2 3 4 5 

400 

Plače in drugi 
izdatki 
zaposlenim 45.870 45.870 40.657 88,64 88,64 

401 

Prispevki 
delodajalcev za 
socialno varnost 8.040 8.040 5.957 74,09 74,09 

402 
Izdatki za blago 
in storitve 19.643 19.643 13.679 69,64 69,64 

411 

Transferi 
posameznikom 
in  
gospodinjstvom 200 200 135 67,50 67,50 

    73.753 73.753 60.428 81,93 81,93 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

 

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.  

 

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF 

 

Neporabljenih namenskih sredsteviz preteklega leta ni bilo. 

 

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 

 

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom 

ZJF 

 

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF ni 

bilo. 

 

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz 

pristojnosti neposrednega uporabnika 

 

Izdanih in vnovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za vnovčena poroštva ni bilo. 

 

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 82 %, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene v skladu s 

pričakovanimi cilji. 

 

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika  
 

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni 

samoupravi in statutom občine. Svojo funkcijo opravlja poklicno. Na normativni ravni je v letu 2020 predlagal 

občinskemu svetu v sprejem proračun in rebalans proračuna za leto 2020, zaključni račun proračuna za leto 2019 

ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta.  

Župan je tudi v letu 2020 skrbel  za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov.  

 

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah 

 

01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 

Občini Dobrna.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0101 Politični sistem  
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0101 POLITIČNI SISTEM 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupana.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 

političnega sistema.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 01019003 Dejavnost župana in podžupana  

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

Opis podprograma  

Podprogram zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost poklicnih funkcionarjev in 

nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, vključno 

s stroški reprezentance, stroški odnosov z javnostjo povezane z dejavnostjo župana in podžupana.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta 

ter članov drugih organov Občine Dobrna,  

-  Zakon za uravnoteženje javnih financ.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje funkcije župana in podžupana ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank 

in državljanov. Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih kadrovskih 

načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo.  Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo 

županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana.   

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna ocenjuje, da so bile v letu 2020 zagotovljeni vsi pogoji za delo župana  ter vse potrebne podpore 

županu pri izvrševanju njegove funkcije.  

 

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 

opravljanje funkcije so na tej proračunski postavki  izkazani tudi stroški nadomestila za podžupana v višini 5.271 

€. Skupna realizacija proračunske postavke je 83,9% oziroma v višini 55.292 €. 

 

01012 Odnosi z javnostjo 

Proračunska postavka vsebuje stroške kontinuiranega in celovitega obveščanja ciljnih skupin v 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 93,1 %.  

 

01015 Materialni stroški župana in podžupana 

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju materialnih stroškov, povezanih z delom župana in podžupana. 

Zajema izdatke za reprezentanco, plačilo drugega splošnega materiala in storitev, telefona in drugo. Proračunska 

postavka je bila v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2020 realizirana v višini 33,4 % oziroma v višini 

1.226 €. 
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Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

  
Z ustreznim informiranjem občanov v letu 2020 so bile dane možnosti občanom Dobrne za aktivno sodelovanje 

na različnih dogodkih v občini. 

 

2.1.4  4000 OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT 

 
Finančni načrt Občinske uprave- režijski obrat se je v letu 2020 izvrševal na naslednjih področjih: 

06 Lokalna samouprava 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost 

Področje Občinske uprave- režijski obrat je bilo realizirano 52,5 %. Po področjih je realizacija razvidna iz 

naslednje tabele : 

 

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 

REBALANS 

PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 

PRORAČUNA 

2020 

INDEKS 

(3:1) 

INDEKS 

(3:2) 

4000 OBČINSKA UPRAVA-RO 153.145 153.395 80.338 52 52 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 130.793 131.043 73.618 56 56 

0603 Dejavnost občinske uprave 130.793 131.043 73.618 56 56 

06039001 Administracija občinske uprave 130.793 131.043 73.618 56 56 

16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 22.352 22.352 6.720 30 30 

1603 Komunalna dejavnost 22.352 22.352 6.720 30 30 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 22.352 22.352 6.720 30 30 

 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 

 
A. Bilanca odhodkov 

 

  K3 K3 OPIS 

REBALANS 
PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 
PRORAČUNA 

2020 
INDEX 

3:1 
INDEX 

3:2 

     1 2 3 4 5 

A
. B

ila
n

ca
 

o
d

h
o

d
ko

v 

400 

Plače in drugi 
izdatki 
zaposlenim 94.100 94.100 53.917 57,30 57,30 
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401 

Prispevki 
delodajalcev za 
socialno varnost 15.300 15.550 9.221 60,27 59,30 

402 
Izdatki za blago 
in storitve 32.745 32.745 16.074 49,09 49,09 

411 

Transferi 
posameznikom 
in 
gospodinjstvom 0 0 0 0,00 #DIV/0! 

420 

Nakup in gradnja 
osnovnih 
sredstev 11.000 11.000 1.126 10,24 10,24 

      153.145 153.395 80.338 52,46 52,37 
 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

 

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Nekoliko manjša realizacija odhodkov 

je bila pri postavki plače delavcev občinske uprave-režijski obrat, kjer je bilo planirano več sredstev za plače. Za 

nabavo materiala za delo v režijskem obratu, so bila tudi sredstva planirana v večjem obsegu kot je bila realna 

poraba. 

 

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF 

 

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 

 

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom 

ZJF 

 

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41.členom ZJF ni 

bilo. 

 

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz 

pristojnosti neposrednega uporabnika 

 

Izdanih in vnovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za vnovčena poroštva ni bilo. 

 

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 52,5 %, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene v skladu s 

pričakovanimi cilji. 

 

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika  

 
V režijskem odboru Občine Dobrna so bili skozi celotno leto 2020 štirje zaposleni. Režijski obrat je notranja 

organizacijska enota, ki jo vodi vodja režijskega obrata.  Režijski obrat opravlja različna dela in naloge na podlagi 

opisa del in nalog v sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Dobrna.   

Sredstva, ki so bila namenjena za delovanje proračunskega uporabnika so bila porabljena za plače delavcev 

režijskega obrata in za materialne stroške, ki so jih imeli pri izvedbi dela. 



Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

 

 

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema sredstva za delovanje občine, delovanje Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije 

in drugih oblik povezovanja občin.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Dobrna.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0603 Dejavnost občinske uprave  

 

0603 Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Restriktiven pristop porabe materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, strokovno izpopolnjevanja 

zaposlenih, preventivno delovati na področju zdravja in varnosti pri delu.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

06039001 Administracija občinske uprave  

 

06039001 Administracija občinske uprave 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,   

- navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,  

- Kolektivna pogodba za javni sektor,  

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,  

- področni občinski odloki, interni akti in pravilniki,  

- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 

organih,  

- Uredba o upravnem poslovanju,  

- Zakon o delovnih razmerjih,  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave ter  

- kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.  
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Kazalci:  

- pravočasno in zakonito izplačilo plač  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

V letu 2020 so bile vse plače pravočasno izplačane. Zagotovljena so bila sredstva za nabavo materiala, katerega 

režijski obrat potrebuje pri svojem delu. Delovna upešnost v letu 2020 ni bila izplačana, ker je bila na občini 

sprejeta odločitev, da se delovna uspešnost za leto 2020 izplača za obdobje šestih mesecev, zato je bila izplačana 

pri plači za mesec januar 2021. 

 

06006 Plače delavcev občinske uprave- režijski obrat 

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, prispevke za obvezno 

zdravstveno zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, 

prispevke za zaposlovanje, prispevke 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 pet zaposlenih v režijskem 

obratu. Realizacija proračunske postavke je bila 57,5% oziroma v višini 63.138 €.  

 

06010 Materialni stroški- režijski obrat 

Proračunska postavka vključuje aktivnosti, ki jih izvaja režijski obrat v okviru svojega programa 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. Sredstva na tej proračunski 

postavki so bila namenjena   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 oba kombija in delovni stroj, 

reprezentance, izobraževanja ter drugih stroškov, ki so potrebni za delovanje režijskega obrata. Proračunska 

postavka je realizirana v višini 10.479 €.  

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih 

grobov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 

- Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Dobrna. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin in objektov, ki so v sklopu pokopališč.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje ciljev, ki so navedeni v dolgoročnih ciljih.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni. 

 

16030 Redno vzdrževanje pokopališča 

Proračunska postavka vsebuje stroške rednega vzdrževanja ( košnja trave, obrezovanje žive meje, ureditev potk 

na pokopališču), stroške električne energije, stroške porabe vode in stroške odvoza odpadkov. Realizacija 

proračunske postavke je bila 43 % in sicer v višini 3.518 €. 
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16032 Urejanje pokopališča Dobrna 

V letu 2020 je občina nabavila nove zavese za mrliško vežico na Dobrni v skupni vrednosti 1.126 €. 

 

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, stroške odvoza odpadkov ter stroške 

pogodbenega dela.  Vzdrževalna dela na pokopališču (košnja trave, urejanje potk) izvaja pogodbeni izvajalec. 

Realizacija proračunske postavke je bila 63% oziroma v višini 2.076 €. 

 

16064 Ureditev dovoznih poti in zelenih površin za občasno parkiranje na območju pokopališča Dobrna 

Sredstva so bila namenjena za ureditev dovoznih poti in zelenih površin za občasno parkiranje na območju 

pokopališča Dobrna. Razlog za tovrsten ukrep se je izkazoval s problemom pomanjkanja parkirišč, zlasti v času 

pogrebov, ko je za to namenjen le parkirni prostor neposredno pri pokopališču oz. vežici pokopališča in malo 

oddaljen parkirni prostor na Dobrni. Predvidenih je 66 novih parkirnih mest v terasasti izvedbi. Cilj projekta je 

zagotovitev dodatnih 66 parkirnih prostorov. V letu 2020 na tej postavki ni bilo realizacije. 

 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja  

 
Občina Dobrna v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene z 

Zakonom o lokalni samoupravi, s področnimi materialnimi zakoni, ter s splošnimi akti občine. 

Konkretno pravno podlago za delovanje Občine Dobrna in izvrševanje vsakoletnega proračuna predstavljajo 

strateški akti Občine Dobrna, kot najpomembnejši seveda Statut Občine Dobrna in Občinski prostorski načrt. 

Občina ima sprejete tudi druge strateške dokumente s področja komunalnih dejavnosti, urejanja prostora in varstva 

okolja, ter s področja gospodarstva, turizma, kmetijstva, kakor tudi s področja družbenih dejavnosti, kjer ima 

občina sprejete novelirane strategije in druge razvojne dokumente, ki opredeljujejo razvoj športa, kulture, 

humanitarnih organizacij, idr.  

Razvojni projekti, ki jih izvajamo z lastnimi sredstvi ali sredstvi, pridobljenimi s strani države ustvarjajo pogoje 

za razvoj družbenega in gospodarskega življenja na našem območju. Dobro razvita prometna in druga javna 

gospodarska infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti v občini.  

Spodbujanje kulturnih in športnih ter drugih družbenih dejavnosti z zagotavljanjem pogojev za njihovo izvajanje 

omogočajo našim občanom vključitev v dodatne dejavnosti, ter tako aktivno preživljanje prostega časa. Na 

področju socialnega varstva prispevamo k dostojnejšim življenjskim razmeram najbolj ogroženih in ranljivih 

skupin prebivalstva. Z zagotavljanjem sredstev za javna dela izboljšujemo dostopnost dela za tiste občane, ki so 

na trgu dela težje zaposljivi in tako prispevamo k aktiviranju te populacije.  

Če pogledamo na preteklo leto, tako ocenjujemo, da smo proračunska sredstva porabili namensko, gospodarno, 

ter v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja posamezna področja delovanja občine. Učinkovitost poslovanja, ki 

ga vedno želimo doseči, pa se kaže v pozitivnem učinku na družbeno in gospodarsko sfero, kjer želimo biti 

spodbujevalec in partner v razvoju in doseganju boljše kvalitete življenja in dela v naši občini. 

 

2.1.5  4001 OBČINSKA UPRAVA 

 
Finančni načrt  Občinske uprave – javna uprava se je v letu 2020 izvrševal na naslednjih področjih: 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

06 Lokalna samouprava 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

08 Notranje zadeve in varnost 

10 Trg dela in delovni pogoji 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

14 Gospodarstvo 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost 
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17 Zdravstveno varstvo 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

19 Izobraževanje 

20 Socialno varstvo 

22 Servisiranje javnega dolga 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

 

Področje Občinske uprave- javna uprava je bilo realizirano 72 %. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje 

tabele : 

 

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 

REBALANS 

PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 

PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 

PRORAČUNA 

2020 

INDEKS 

(3:1) 

INDEKS 

(3:2) 

4001 OBČINSKA UPRAVA 3.379.100 3.378.850 2.441.096 72 72 

02 

EKONOMSKA IN FISKALNA 

ADMINISTRACIJA 1.000 1.000 756 76 76 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 1.000 756 76 76 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.000 1.000 756 76 76 

04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.300 6.300 4.089 65 65 

0403 Druge skupne administrativne službe 6.300 6.300 4.089 65 65 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.300 1.300 257 20 20 

04039003 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim 

premoženjem 5.000 5.000 3.832 77 77 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 330.273 331.673 291.255 88 88 

0601 

Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni 9.700 9.700 8.649 89 89 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.700 9.700 8.649 89 89 

0603 Dejavnost občinske uprave 320.573 321.973 282.606 88 88 

06039001 Administracija občinske uprave 296.373 296.243 262.395 89 89 
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06039002 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 

potrebnim za delovanje občinske uprave 24.200 25.730 20.211 84 79 

07 

OBRAMBA IN UKREPI OD IZREDNIH 

DOGODKIH 87.127 87.627 81.312 93 93 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 87.127 87.627 81.312 93 93 

07039001 

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in 

pomoč 6.590 6.590 1.092 17 17 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 80.537 81.037 80.220 100 99 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 400 400 126 32 32 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 400 400 126 32 32 

08029001 Prometna varnost 400 400 126 32 32 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 41.428 41.428 32.822 79 79 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 41.428 41.428 32.822 79 79 

10039001 Povečanje zaposljivosti 41.428 41.428 32.822 79 79 

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39.320 51.160 40.858 104 80 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 29.323 40.155 31.319 107 78 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 29.323 40.155 31.319 107 78 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.437 3.445 3.116 128 90 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.437 3.445 3.116 128 90 

1104 Gozdarstvo 7.560 7.560 6.423 85 85 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.560 7.560 6.423 85 85 

12 

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN 22.000 30.200 27.248 124 90 
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1202 
Urejanje, nadzor in oskrba na področju 
proizvodnje in distribucije električne energije 21.000 29.200 27.248 130 93 

12029001 Oskrba z električno energijo 21.000 29.200 27.248 130 93 

1206 

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih 

virov energije 1.000 1.000 0 0 0 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 1.000 1.000 0 0 0 

13 

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 

IN KOMUNIKACIJE 735.293 717.253 513.629 70 72 

1302 Cestni promet in infrastruktura 730.293 712.253 513.629 70 72 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 519.043 470.203 303.143 58 64 

13029002 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 

cest 79.856 110.656 102.914 129 93 

13029003 Urejanje cestnega prometa 106.394 106.394 90.712 85 85 

13029004 Cestna razsvetljava 25.000 25.000 16.860 67 67 

1306 Telekomunikacije in pošta 5.000 5.000 0 0 0 

13069001 
Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko 
omrežje 5.000 5.000 0 0 0 

14 GOSPODARSTVO 215.392 215.392 79.019 37 37 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.732 4.732 4.732 100 100 

14029001 Spodbuda razvoja malega gospodarstva 4.732 4.732 4.732 100 100 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 210.660 210.660 74.287 35 35 

14039001 Promocija občine 26.700 26.700 10.041 38 38 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 183.960 183.960 64.246 35 35 

15 

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 

DEDIŠČINE 225.486 150.986 55.853 25 37 
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1502 Zmanjševanje onesnaževanj, kontrola in nadzor 225.486 150.986 55.853 25 37 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.859 15.859 5.288 33 33 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 209.627 135.127 50.565 24 37 

16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 526.937 603.987 391.216 74 65 

1602 
Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija 18.000 20.050 11.179 62 56 

16029003 Prostorsko načrtovanje 18.000 20.050 11.179 62 56 

1603 Komunalna dejavnost 299.922 377.922 319.941 107 85 

16039001 Oskrba z vodo 222.752 297.752 258.114 116 87 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 0 0 0 0 

16039004 Praznično urejanje naselij 4.700 7.700 3.837 82 50 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 72.470 72.470 57.990 80 80 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 65.450 62.450 56.145 86 90 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 0 0 0 0 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 65.450 62.450 56.145 86 90 

1606 

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 

dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 143.565 143.565 3.951 3 3 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 2.600 2.600 0 0 0 

16069002 Nakup zemljišč 140.965 140.965 3.951 3 3 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 24.000 24.000 18.418 77 77 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 24.000 24.000 18.418 77 77 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 24.000 24.000 18.418 77 77 

18 

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE 141.659 141.659 65.284 46 46 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 52.000 52.000 2.000 4 4 
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18029001 Nepremična kulturna dediščina 52.000 52.000 2.000 4 4 

1803 Programi v kulturi 67.005 67.005 54.531 81 81 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 24.900 24.900 20.561 83 83 

18039002 Umetniški program 5.600 5.600 3.489 0 0 

18039003 Ljubiteljska kultura 23.340 23.340 20.340 87 87 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 12.605 12.605 9.587 76 76 

18039005 Drugi programi v kulturi 560 560 554 0 0 

1804 Podpora posebnim skupinam 5.070 5.070 1.164 23 23 

18049001 Programi veteranskih organizacij 1.550 1.550 448 0 29 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 3.520 3.520 716 20 20 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 17.584 17.584 7.589 43 43 

18059001 Programi športa 15.084 15.084 5.989 40 40 

18059002 Programi za mladino 2.500 2.500 1.600 64 64 

19 IZOBRAŽEVANJE 549.512 549.512 458.126 83 83 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 402.992 402.992 336.541 84 84 

19029001 Vrtci 402.992 402.992 336.541 84 84 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 94.771 94.771 93.328 98 98 

19039001 Osnovno šolstvo 94.771 94.771 93.328 98 98 

1904 Terciarno izobraževanje 699 699 699 100 100 

19049001 Višje šolsko izobraževanje 699 699 699 100 100 

1906 Pomoči šolajočim 51.050 51.050 27.558 54 54 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 48.750 48.750 26.118 54 54 

19069003 Štipendije 2.300 2.300 1.440 0 0 

20 SOCIALNO VARSTVO 215.980 218.980 180.776 84 83 

2002 Varstvo otrok in družine 8.000 7.220 6.250 78 87 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 8.000 7.220 6.250 78 87 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 207.980 211.760 174.526 84 82 

20049002 Socialno varstvo invalidov 12.000 12.000 0 0 0 
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20049003 Socialno varstvo starih 177.100 180.100 160.441 91 89 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 7.700 8.480 8.435 110 99 

20049006 Socialno varstvo dnevnih ranljivih skupin 11.180 11.180 5.650 51 51 

22 SEVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 182.776 182.776 176.091 96 96 

2201 Servisiranje javnega dolga 182.776 182.776 176.091 96 96 

22019001 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna- domače zadolževanje 182.776 182.776 176.091 96 96 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 34.217 24.517 24.217 71 99 

2302 
Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primeru nesreč 24.217 24.217 24.217 100 100 

23029001 Rezerva občine 24.217 24.217 24.217 100 100 

2303 Splošna proračunska rezervacija 10.000 300 0 0 0 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 10.000 300 0 0 0 

 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 

 
A. Bilanca odhodkov 

 

  K3 K3 OPIS 

REBALANS 
PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 
PRORAČUNA 

2020 
INDEX 

3:1 
INDEX 

3:2 

     1 2 3 4 5 

A
. B

ila
n

ca
 o

d
h

o
d

ko
v 402 

Izdatki za blago 
in storitve 537.816 550.171 352.738 65,59 64,11 

400 

Plače in drugi 
izdatki 
zaposlenim 175.470 174.750 162.241 92,46 92,84 

401 

Prispevki 
delodajalcev z 
socialno 
varnost 30.350 31.570 27.997 92,25 88,68 

403 
Plačilo domačih 
obresti 6.341 6.341 0 0,00 0,00 
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409 Rezerve 34.217 24.517 24.217 70,77 98,78 

410 Subvencije 21.800 19.200 15.689 71,97 81,71 

411 

Transferi 
posameznikom 
in 
gospodinjstvom 621.683 618.169 527.023 84,77 85,26 

412 

Transferi 
nepridobitnim 
organizacijam 
in ustanovam 62.610 53.374 43.196 68,99 80,93 

413 

Drugi tekoči 
domači 
transferi 393.494 392.714 248.094 63,05 63,17 

420 

 Nakup in 
gradnja 
osnovnih 
sredstev 1.245.444 1.239.269 778.254 62,49 62,80 

431 

Investicijski 
transferi 
nepridobitnim 
organizacijam 62.819 81.719 75.226 119,75 92,05 

432 

Investicijski 
transferi 
proračunskim 
uporabnikom 11.621 11.621 11.121 95,70 95,70 

550 

Odplačilo 
domačega 
dolga 175.435 175.435 175.300 99,92 99,92 

  
Skupaj bilanca 

A   3.379.100 3.378.850 2.441.096     
 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

 

V skupnem so bili predvideni odhodki neposrednega uporabnika Občinska uprava v letu 2020 realizirani v višini 

72%. Skoraj na vseh kontih, v okviru proračunskega uporabnika – občinska uprava, je realizacija manjša kot je 

bila planirana s sprejetim proračunom. Razlog je v tem, da nikoli ne moreš natančno predvideti koliko stroškov 

bo na posameznih kontih. 

 

Za vse planirane odhodke s področja občinske uprave je značilno, da so bili v letu 2020 nižji kot so bili planirani. 

K temu je pripomogla izredna situacija – covid 19, ker se določenih planiranih nalog v letu 2020 ni izvršilo 

 

Za  plače in druge izdatke zaposlenim (podskupina kontov 400) je realiziranih  92,5 %, oziroma za 13.229 € manj  

odhodkov kot je bilo planirano,  ter za prispevke delodajalcev za socialno varnost ( podskupina 401) je realizirano 

92,3 % oziroma 2.353 € manj kot je bilo planirano.  

Realizacije plačil domačih obresti ( podskupina 403)  ni bilo. 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 

 

  K3 K3 OPIS 

REBALANS 
PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020 

REALIZACIJA 
PRORAČUNA 

2020 
INDEX 

3:1 
INDEX 

3:2 

B
. R

ač
u

n
 f

in
an

čn
ih

 
te

rj
at

ev
 in

 n
al

o
žb

 

751 

Prodaja 
kapitaskih 
deležev 0 0 0 0,00 0,00 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

 

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2020 ni bilo poslovnih dogodkov. 

 

   C.   Račun financiranja 

 

  K3 K3 OPIS 

REBALANS 
PRORAČUNA 

2020 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2020 
REALIZACIJA 

2020 
INDEX 

3:1 
INDEX 

3:2 

C
. R

ač
u

n
 

fi
n

an
ci

ra
n

ja
 

    1 2 3 4 5 

550 
Odplačilo 
domačega dolga 175.435 175.435 175.300 100,00 100,00 

    175.435 175.435 175.300 100,00 100,00 
 

Realizacija odplačil domačega dolga je bila v letu 2020 100% in sicer smo v letu 2020 odplačali vse zapadle 

obveznosti po kreditnih pogodbah. Občina Dobrna se je  v letu 2020 zadolžila za 43.398 € iz naslova zadolževanja 

za povratni del po 21. členu Zakona o financiranju občin. 

 

Največja odstopanja med načrtovanimi odhodki in dejansko realizacijo je nastala v okviru naslednjih 

podprogramov glavnih programov: 

- 1302 Cestni promet in infrastruktura, ker se investcija na proračunski postavki 13060 Ureditev 

digitalnega katastra prenaša v leto 2021 

- 13002 Cestni promet in infrastruktura, ker je bila investicija na proračunski postavki 13061 Ureditev 

krožnega križišča dokončana in realizirana v nižjem znesku, kot je bila planirana. 

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, zaradi razglašene epidemije covid 19 v letu 2020 

ni bilo prireditev, zato so skupni stroški na tem področju precej manjši, 

- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, v letu 2020 ni bilo planirane prodaje zemljišč. 

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, v letu 2020 ni bil realiziran nakup objekta kulturne dediščine, 

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, v letu 2020 je bil vrtec zaradi epidemije nekaj časa tudi zaprt, 

zato so bili stroški delovanja vrtca nekoliko nižji. 

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva – realizacija na proračunski postavki 2002 Bivanje starejših 

oseb v splošnih zavodih je bila precej manjša od planirane. 
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Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF 

 

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 

 

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom 

ZJF 

 

V letu 2020 je bilo zaradi razglašene epidemije Covid 19 sprejeto kar nekaj nove zakonodaje, ki je vplivala tudi 

na občinski proračun ( Zakon o interventinih ukrepih za zajezitev epidemije Covid 19 in omilitev njenih posledic 

za državljane in gospodarstvo ZIUZEOP…) Z ZIUZEOP se je občinam povečala primerna poraba, s tem je občina 

dobila dodtna likvidna sredstva, katera so omogočala premostitev težav, ki jih je prinesla epidemija. V 

nadaljevanju so pojasnila v zvezi z epidemijo Covid 19. 

Pojasnila v zvezi epidemijo Covid 19 

Veliko vlogo na ravni celotne občine je v času epidemije imel občinski štab civilne zaščite, ki je skupaj s 

prostovoljci skrbel za izvajanje ukrepov za preprečevanja širjenja virusa Covid 19. Skladno z ukrepi, ki jih je 

sprejela vlada RS in Državni zbor RS je občinska uprava oziroma skupna občinska uprava skrbela za pridobitev 

namenskih sredstev, povezanih z epidemijo, tako za svoje delovanje, kot za štab civilne zaščite, javna zavoda, 

koncesionarja in gasilce. Občina pri prejemu sredstev, kjer se plačilo ni nanašalo na občino oziroma na njene 

zaposlene, ni povečevala prihodkov in odhodkov, temveč je imela vlogo agenta, torej je do posameznih 

ministrstev izstavljala skupne zahtevke in po prejemu teh sredstev le-te nakazala upravičencem.V letu 2020 smo 

za namen epidemije Covid19 dobili nakazana sredstva v višini 50.876 € iz različnih ministrstev in jih nakazali 

upravičencem, ki so opredeljeni v spodnji tabeli. Poleg navedenega zneska je občina prejela tudi sredstva za 

zaščitne ukrepe pri epidemiji v višini 3,1 € na občana, kar je skupaj zneslo 6.936,01 €.  

Tabela: Pregled prejetih sredstev po posameznih ministrstvih v letu 2020 – Covid 19 

Zap. Št. Pristojno ministrstvo 

Datum 

nakazila 

Znesek 

zahtevka 

Delitev 

zahtevka Namen 

1. 

Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost 

in šport 29.05.2020 14.318,18 5.827,85 Oš Dobrna-izpad plačila staršev marec 

     208,44 Vrtci Žalec - izpad plačila staršev marec 

     54,54 Levček- izpad plačila staršev marec 

     8.014,88 OŠ Dobrna-izpad plačila staršev april 

        212,47 Levček- izpad plačila staršev april 

2. 

Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost 

in šport 29.05.2020 2.102,26 172,68 Copatki Mb-izpad plačila staršev marec 

     566,09 Montesori-izpad plačila staršev marec 

     317,86 Copatki Mb-izpad plačila staršev april 

        1.045,63 Montesori-izpad plačila staršev april 

3. 

Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost 

in šport 29.06.2020 10.465,96 10.399,02 OŠ Dobrna-izpad plačila staršev maj 

        66,94 Levček- izpad plačila staršev maj 
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4. 

Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost 

in šport 07.08.2020 4.881,80 4.881,80 OŠ Dobrna_izpad plačila staršev junij 

  Skupaj MIZŠ   31.768,20 29.123,55 OŠ Dobrna skupaj 

        2.644,65 ostali vrtci skupaj 

      

1. Ministrstvo za finance 22.07.2020 3.732,51 1.177,16 občina dodatki plače marec 

     1.408,23 občina dodatki plače april 

        1.147,12 občina dodatki plače maj 

2. Ministrstvo za finance 22.07.2020 211,21 118,81 ZTŠK dodatki plače marec 

        92,40 ZTŠK dodatki plače april 

3. Ministrstvo za finance 22.07.2020 14.934,33 14.934,33 OŠ dodatki plače maj 

  Skupaj MF   18.878,05     

      

1. Ministrstvo za obrambo 21.12.2020 230 230 

CZ dodatki po 3.odstavku 66.čl -prejemnik PGD 

Dobrna 

 Skupaj MO   230     

      

      

      

Odprti zahtevki na dan 31.12.2020    

        

1. 

Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost 

in šport 29.01.2021 11.552,70 11.552,70 OŠ-izpad plačila staršev november 

2. Ministrstvo za zdravje 29.01.2021 11.621,57 11.621,57 Terme Dobrna-koncesionar v zdravstvu 

3. Ministrstvo za finance 28.01.2021 15.614,47 15.614,47 OŠ- dodatki za plače okt.-dec.2020 

4. Ministrstvo za finance 28.01.2021 967,68 967,68 občina-dodatki za plače okt.-dec.2020 

  Skupaj   39.756,42     

 

Odprti zahtevki na dan 31.12.2020 so v bilanci stanja izkazani kot kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta. Izpad plačila za mesec december  2020 v višini 8.888,14 €, ni zajet v stanje 31.12.2020, ker smo 

ministrstvu izstavili zahtevek konec januarja 2021 in ga po uskladitvi izkazujemo v letu 2021. 

 

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz 

pristojnosti neposrednega uporabnika 

 

Izdanih in vnovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za vnovčena poroštva ni bilo. 
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Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 
  

Občina Dobrna si je svoje cilje zastavila v Proračunu Občine Dobrna, ki je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega 

sveta Občine Dobrna, dne 11.12.2019. V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je 

bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili s prerazporeditvami in s 1. rebalansom, ki je bil sprejet na 12. redni 

seji Občinskega sveta, dne 2.7.2020. 

 

Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev je podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela v 

zaključnem računu. V finančnem delu je prikazana realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom 

ter realiziranem. V obrazložitvah so opisani doseženi cilji, oziroma je obrazloženo tudi, zakaj določeni cilji niso 

bili doseženi.  

 Občina Dobrna je v letu 2020 dosegla naslednje cilje: 

- zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih za katere je zadolžena in odgovorna,  

- prednostno je financirala investicije v teku,  

- pripravljala dokumentacijo in iskala vire za nove investicije v prihodnjih letih, 

- racionalno razpolagala s sredstvi, ki so bili na razpolago, 

- skrbela za skladen razvoj občine na vseh področjih, 

- zagotavljala likvidnost, kljub temu, da so bili določeni 8 dnevni plačilni roki v mesecu aprilu in maju 2020. 

 

Nekaj poudarkov opravljenega dela navajamo v nadaljevanju: 

▪ Občinski svet je na svojih rednih in dopisnih sejah in sejah delovnih teles obravnaval in odločal o 

vseh ključnih vprašanjih delovanja občine. 

▪ Občina Dobrna je skrbela za socialno problematiko: pomoč družini na domu,  sofinanciranje 

oskrbnin v domovih za ostarele in v domovih za invalide, ipd.  Na področju promocije, prireditev v 

letu 2020 zaradi epidemije ni bilo. Tudi prireditev, ki se zvrstijo v okviru občinskega praznika ni 

bilo, prav tako ni bilo ostalih dogodkov ( čistilna akcija po zaselkih, Martinov sejem, županov 

novoletni sprejem). 

Tudi komunalna opremljenost občine prispeva k dvigu kakovosti bivanja naših občanov.  V zadnjih letih delovanja 

občine se je največ sredstev vlagalo v izboljšanje vodooskrbe, rekonstrukcije cest, kanalizacijske infrastrukture in 

projektov za energetske izboljšave objektov, v infrastrukturo za družbene dejavnosti ipd. 

 

Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev je podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela v 

zaključnem računu.  Iz rezultatov, ki so prikazani v računovodskem poročilu in obrazložitvah sklepamo, da smo 

zastavljene cilje dosegli v okviru danih finančnih možnosti. 

 

Z nalogami, ki smo jih izvedli v letu 2020 smo sledili ciljem zastavljenim v  veljavnem proračunu za leto 2020. 

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 in tudi zaradi epidemije.  

 

Najpomembnejši cilji, ki smo jih dosegli v letu 2020 so bili: 

- vlaganja v posodobitev vodovodnih sistemov, 

- vlaganja v sanacijo cest, 

- delno sanacijo  plazu, 

- nakup zemljišča pri pri občini, 

- nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije, na podlagi katerih se bodo nekatere investicije pričele 

izvajati v letu 2021 ( vodovod ) 

- izgradnja cestne meteorne kanalizacije Šibanc - Guteneg 

- ureditev sprehajalne poti – aleje v zdraviliškem parku 

- izgradnja krožišča v Dobrni, 

- ureditev prostorov za arhiviranje dokumentov občine, 

- obnovitev premostitvenega objekta HG, 

- ureditev dostopa do črpališča v Vrbi, 

- zamenjava strehe na večstanovanjskem objektu Lokovina 12, 
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- zamenjava oken na dveh stanovanjih na objektu Lokovina 12, 

- sofinanciranje nabave gasilske platforme, vozila in gasilske lestve za GZ Vojnik-Dobrna. 

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo 

učinkovitosti in gospodarnosti. Ti dve načeli sta predpisani kot maksima za razpolaganje s proračunskimi prejemki 

in izdatki. Vsi proračunski uporabniki moramo to spoštovati, ni pa predpisanih meril oziroma navodil, s katerimi 

bi merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju ciljev. Občina Dobrna si je pri izvrševanju proračuna za 

leto 2020 ves čas prizadevala, da je v vseh postopkih zasledovala cilj ekonomičnosti, kot tudi gospodarnosti 

porabe javnih sredstev. Občina v letu 2020 ni imela likvidnostnih težav, obveznosti so bile poravnane v skladu s 

predpisanim rokom v zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2020. Prav tako je občina v letu 2020 zmanjšala 

svojo zadolženost za 175.300 € z odplačilom obrokov dolgoročnih kreditov. 

 

Funkcije evidentiranja, izvajanja in odobritev finančnega poslovanja so ločene. Občina Dobrna sistem notranjega 

finančnega nadzora izvaja tako, da postopke evidentiranja, izvajanja in odobritev finančnega poslovanja izvajajo 

različni zaposleni. 

Občina Dobrna ima sklenjeno pogodbo za notranje revidiranje z Notranje revizijsko službo Združenja občin 

Slovenije. Skladno z letnim delovnim načrtom ZOS, se notranja revizija izvede tudi za notranje kontrole 

finančnega poslovanja. 

Revizijo nad poslovanjem občine pa vsako leto opravi tudi Nadzorni odbor Občine Dobrna.  Podana priporočila 

obeh organov Občina Dobrna upošteva pri svojem nadaljnjem delu in tako tudi izboljšuje svoje poslovanje. 

Namen notranjega nadzora je zagotoviti neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu občine za boljše 

obvladovanje tveganj, izvajanje notranjih kontrol in postopkov pri upravljanju s sredstvi občinskega proračuna. 

V letu 2020 je bila revizija poslovanja nekoliko okrnjena zaradi epidemije, tako da se predložena področja revizije 

niso v celoi kontrolirala. Za leto 2019, katerega revizija se je opravljala v letu 2020 se je revizija nanašala na 

postopek načrtovanja, odobravanja in izplačila investicijskih transferov v letu 2019. 

  

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi skrbijo 

vsi zaposleni v občinski upravi, ki je organizirana v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski 

upravi Občine Dobrna.   

 V občinski upravi Občine Dobrna so bili v letu 2020 zaposleni na naslednjih delovnih mestih:  

- direktorica občinske uprave, VII. stopnja izobrazbe; 

- višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, družbene dejavnosti ter okolje in prostor, VII. stopnja 

izobrazbe; 

- podsekretarka za investicije, komunalo ter okolje in prostor, VII. stopnja izobrazbe; 

- višja referentka, VI. stopnja izobrazbe 

Režijski obrat, ki je notranja organizacijska enota občine, ki jo vodi vodja režijskega obrata  pa so v letu 2020  

sestavljali naslednji zaposleni: 

- delovodja V., 

- vzdrževalec VI.(II),  

- komunalni delavec (II) in 

- čistilka I. 

Višja svetovalka za proračun, finance in družbene dejavnosti, VII. stopnja izobrazbe je bila s 1.1.2013 premeščena 

na Skupno občinsko upravo občin Dobrna,Vitanje in Vojnik. 

Izobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih ocenjujemo kot zelo ugodno. Vsi zaposleni so imeli s sistemizacijo 

zahtevano stopnjo izobrazbe in predpisane delovne izkušnje.  

 

V nadaljevanju se predstavlja Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnega programa in podprograma tega proračunskega uporabnika ter po proračunskih postavkah 

    

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

V Občini Dobrna je na tem področju zajeto delovno področje občinske uprave nad izvajanjem plačilnega prometa.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 

Občini Dobrna  na področju izvajanja plačilnega prometa. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0202 Urejanje na področju fiskalne administracije 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne administracije 

Opis glavnega programa 

Program vsebuje sredstva za izvajanje plačilnega prometa ( Stroške Uprave za javna plačila RS, stroške negativnih 

obresti Banke Slovenije, stroški e- arhiva, ipd.) 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje nemotenega  izvajanja plačilnega prometa v občini. 

 

Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje nemotenega  izvajanja plačilnega prometa v občini v skladu z zakonskimi določili. 

 

Realizacija cilja v letu 2020 

V letu 2020 je Občina Dobrna v skladu z zakonom izvajala obveznosti iz poslovanja. 

 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis glavnega programa 

Program vsebuje sredstva za izvajanje plačilnega prometa ( Stroške Uprave za javna plačila RS, stroške negativnih 

obresti Banke Slovenije, stroške e- arhiva, ipd.) 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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.  

 

Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje nemotenega  izvajanja plačilnega prometa v občini v skladu z zakonskimi določili. 

 

Realizacija cilja v letu 2020 

V letu 2020 je Občina Dobrna v skladu z zakonom izvajala dejavnosti povezane s plačilnim prometom. 

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:  

- izdelava zaključnega računa za leto 2019 ( do 31.3.2020), 

- izdelava letnega poročila za leto 2020 v zakonskih rokih, 

- izdelava premoženjske bilance za leto 2019 za občino ( do 31.3.2020), 

- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2019 ( do 30.4.2020), 

- 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 rebalansa za leto 2020. 

 

02002 Stroški plačilnega prometa (UJP, Banka Slovenije, stroški e-arhiva) 

Proračunska postavka zajema plačilo provizij Upravi za javna plačila, plačilo negativnih obresti, plačilo storitev 

bank, plačilo stroškov e-arhiva in drugo. Višina postavke je zaradi različne dinamike opravljenih storitev ter 

finančnega prometa težko določljiva. Realizacija je bila v višini 756 €. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi 

na različnih ravneh oblasti.  Navedeno področje zajema tudi druge skupne administrativne službe.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 

zagotavljajo stabilnost v Občini Dobrna.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0403  Druge skupne administrativne službe 

 

0403  Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti oziroma urejanje celostne podobe občine ter razpolaganje in 

upravljanje z občinskim premoženjem. 

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti oziroma urejanja celostne podobe občine ter 

ustrezno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna ocenjuje, da so bile v letu 2020 izvedene vse načrtovane aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma  

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje nalog v zvezi z urejanjem celostne podobe občine.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o lokalni samoupravi,   

- Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobrna. 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti uspešno urejanje celostne podobe občine.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

V letu 2020 je občina nabavila nekaj novih zastav. 

 

04005 Celostna podoba občine 

Proračunska postavka je namenjena nakupu različnih predmetov, na katerih je upodobljena že sprejeta celostna 

podoba občine. V letu 2020 smo nabavili nove zastave v skupni vrednosti 257 €. 

 



Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za pravno zastopanje občine.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o lokalni samoupravi.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za kvalitetno razpolaganje in upravljanje.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna ocenjuje, da so bili v letu 2020 zagotovljeni vsi pogoji za kvalitetno razpolaganje in upravljanje z 

občinskim premoženjem.  

04011 Pravno zastopanje, izvršbe in drugi sodni postopki 

Občina Dobrna ima za opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in odvetniških storitev sklenjeno 

pogodbo z odvetniško pisarno v Celju.  Sredstva so namenjena za reševanje spornih zadev pred pristojnimi sodišči 

v katerih je bodisi kot tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Dobrna ter za sestavo zahtevnejših pogodb.  

Poraba sredstev  je v večji meri odvisna od zahtevnosti in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov.  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 76%. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lokalna samouprave zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanju in združevanju lokalne skupnosti z 

drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, 

regionalni in državni ravni, dejavnost občinske uprave,  investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za 

nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb mora zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške 

in sredstva za delovanje občine.   

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Dobrna.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni  

0603 Dejavnost občinske uprave  

 

0601Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa  

Zajema aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin v okviru območnega razvojnega 

partnerstva, ter povezovanje v okviru razvojne agencije Savinjske regije (RASR).  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Cilji, ki jih želimo doseči: 

- postati priznana in konkurenčna razvojna agencija, ki uspešno prispeva k razvoju območja na katerem deluje,  

- uveljaviti najprimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo.  
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Kazalci:  

- število uspešno prijavljenih projektov,  

- višina pridobljenih EU sredstev.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- občine savinjske regije postanejo prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji  

  

Kazalci:  

-  število izvedenih projektov,  

-  število srečanj na lokalni ravni,  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Projekti, ki so sestavni deli izvedbenih načrtov so še v teku (kolesarska povezava Celje – Vojnik - Dobrna), zato 

trenutno ni možno opredeliti končnega rezultata, kateri bo znan šele po zaključku posameznih projektov. 

   

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  

 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma  

Podprogram vključuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (delovanje Območnega razvojnega partnerstva, 

Regionalne razvojne agencije,  Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije). 

Na tem podprogramu se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo notranje revizije v okviru Združenja občin 

Slovenije. Občina Dobrna je z Združenjem občin Slovenije sklenila dogovor o opravljanju storitev Skupne 

notranjerevizijske službe ter o povračilu stroškov za storitve Skupne notranjerevizijske službe v obliki letne 

članarine.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

- Zakon o lokalni samoupravi. 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega 

razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega 

načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike 

zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo 

regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje 

regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji.  

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:  

- prvi dolgoročni cilj - takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in 

bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,  

- drugi dolgoročni cilj - ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in 

gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu.  

Kazalci: - BDP/prebivalca, - dodana vrednost na zaposlenega.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Projekti, ki so sestavni deli izvedbenih načrtov so še v teku (kolesarska povezava Celje – Vojnik - Dobrna), zato 

trenutno ni možno opredeliti končnega rezultata, kateri bo znan šele po zaključku posameznih projektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje. 
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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 8.649 €. 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Restriktiven pristop porabe materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev, strokovno izpopolnjevanje 

zaposlenih, preventivno delovanje na področju zdravja in varnosti pri delu.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

 

06039001 Administracija občinske uprave 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,  

- Kolektivna pogodba za javni sektor,  

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,  

- področni občinski odloki, interni akti in pravilniki,  

- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 

pravosodnih organih,  

- Uredba o upravnem poslovanju,  

- Zakon o delovnih razmerjih,  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 - dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave ter 

 - kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.  

  

Kazalci:  

- število udeležb na seminarjih   

- pravočasno in zakonito izplačilo plač  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

V letu 2020 so bile vse plače pravočasno izplačane. Zagotovljeni so bili pogoji za nemoteno delo.  Zaposleni so 

se udeleževali webinarjev. 

 

06007 Plače delavcev občinske uprave 

Proračunska postavka plače delavcev zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo, 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, prispevke za obvezno zdravstveno 
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zavarovanje, prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke 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.  Proračunska postavka je bila realizirana v višini 

161.500 €. Delovna uspešnost za obdobje julij-december 2020 v letu 2020 ni bila izplačana, ampak je bila 

izplačana pri plači za mesec januar 2021. 

 

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 2020 bila 65,2 %.  

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.  

 

06015 Upravna enota 

Na proračunski postavki upravna enota so izkazani stroški telefona Upravne enote na lokaciji Dobrna 19. 

Realizacija je bila 75%. 

 

06021 Stroški delovanja objekta-Ureditev trga Dobrna-Paviljon na južnem delu trga 

Na proračunski postavki so izkazani stroški za delovanja objekta Paviljon ( električna energija, voda, odvoz smeti, 

telefon, čiščenje,...). Stroški so v letu 2020 izkazani v višini 779 €. 

 

06022 Uvedba notranjih pravil 

Sprejem notranjih pravil je pomemben predvsem zaradi zagotavljanja pravne veljavnosti elektronsko hranjenih 

dokumentov. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS 30/2006) namreč 

pravno veljavnost le-teh veže na obstoj ( in izvajanje) potrjenih notranjih pravil.  V proračunu za leto 2020 so bila 

planirana sredstva za pripravo Notranjih pravil Občine Dobrna v višini 1.000 EUR, vendar v letu 2020 ni bilo 

realizacije. 

 

06023 Ureditev arhiva za občino 

23. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih pravi: dokumentarno gradivo se hrani 

v ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, 

biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi, ter zagotavlja dostopnost, kar pomeni varovanje 

pred izgubo in stalno zagotavljanje dostopa zgolj pooblaščenim uporabnikom ves čas trajanja hrambe in 

celovitost, kar obsega nespremenljivost in neokrnjenost ter urejenost tega gradiva. Občina Dobrna je imela 

neustrezne prostore za hrambo arhivskega gradiva, zato je bilo potrebno poiskati ustrezen prostor za arhivo in ga 

primerno urediti. V letu 2019 se je na lokaciji Zdravstvenega doma Dobrna uredil prostor in tudi opremil z 

varovanjem. V letu 2020 se je prostor opremil še z arhivskimi omarami, katerih strošek je znašal 10.070 €. 

 

06024 Stroški uprava – energija, voda, komunalne storitve in komunikacija 

S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in uporabe 

upravne stavbe. Sem sodijo stroški elektrike, komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev ter drugih stroškov 

potrebnih za delovanje uprave. V letu 2020 je bilo za ta namen porabljeno 11.345 €. 

 

06025 SOU Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče 

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 94 %.  
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih zgradb, ter nakup in vzdrževanje 

opreme.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o lokalni samoupravi.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.  

  

Kazalci:  

- število izvedenih ukrepov za tekoče vzdrževanje občinskih objektov   

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala vse pogoje za tekoče vzdrževanje občinskih objektov 

 

06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in opreme 

Proračunska postavka je bila  predvidena za stroške vzdrževanje računalniških programov (energetsko 

knjigovodstvo, odos, piso, uporaba ius infa, nabava antivirusnega programa in drugo). Stroški, ki so nastali na tej 

proračunski postavki v letu 2020 so bili v višini 10.611 €. 

 

06013 Vlaganja v opremo-občinska uprava 

V letu 2020 smo na novo nabavili  opremo, ki je bila potrebna za nemoteno delo. Nabavljena sta bila dva nova 

računalnika, nov skener, dva nova printerja, dva ekrana za računalnik ter nekatera osnovna sredstva za režijski 

obrat v skupni vrednosti 9.600 €. 

 

06026 Obnova prostorov bivše pošte – Dobrna 19 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in 

drugih nesreč.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 

v Občini Dobrna.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

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

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in 

opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),  
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- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so : 

- izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, 

- ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot doslej, 

- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja Občine Dobrna 

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

Občina Dobrna ocenjuje, da je z zagotavljanjem sredstev za delovanje Gasilske zveze Dobrna-Vojnik in 

Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna: 

 - ohranila čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot doslej ter 

 - ohranila požarno pokritje območja Občine Dobrna.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite 

ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, 

usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, 

vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih  in drugih nesreč.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o lokalni samoupravi,   

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Zakon o varstvu pred požarom, 

- Zakon o gasilstvu.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.   

  

Realizacija ciljev  v letu 2020: 

Občina Dobrna ocenjuje, da je v letu 2020 zagotovila primerne pogoje za delovanje sistema. 

 

07004 Opremljanje enot in civilne zaščite 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 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 99,7 %.  

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, 

investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso).  
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Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi,   

-  Zakon o varstvu pred požarom,  

-  Zakon o gasilstvu,   

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.  

  

Realizacija ciljev  v letu 2020: 

Občina Dobrna ocenjuje, da je v letu 2020 zagotovila vse pogoje za delovanje sistema. 

 

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 2020  namenjenih 5.500 €.  

 

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 2020. V letu 2020 je bilo za dejavnosti gasilske zveze namenjenih 4.415 

€.  

 

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 5.000 €.  

 

07013 Izobraževanje gasilcev 

V letu 2020 je PGD na izobraževanje poslalo enega člana PGD, za katerega je bil za čas odsotnosti z dela 

refundiran osebni odhodek.  

 

07014 Zavarovanje gasilskih vozil in tehnike ter ostala gasilska zavarovanja 

Prav tako občina poravnava vsa zavarovanja (za  prevozna sredstva PGD, požarno zavarovanje, strojelom, kraja, 

nezgodno zavarovanje gasilcev, odgovornost,..) Za zavarovanje smo v letu 2020 porabili 7.908 €. Zavarovanja 

smo poravnali na podlagi zahtevkov z ustreznimi prilogami iz strani gasilskega društva. 

 

07019 Sofinanciranje gasilskih intervencijskih oblek 

Za potrebe nabave novih intervencijskih oblek se je porabilo 900 €. 

 

07021 Sofinanciranje nabave gasilske platforme, vozila in gasilske lestve GZ Vojnik-Dobrna 

V okviru GZ Vojnik-Dobrna deluje šest prostovoljnih društev, med njimi tudi Prostovoljno gasilsko društvo 

Dobrna. V letu 2020 je Občina Dobrna sofinancirala nabavo gasilske platforme, vozila in gasilske lestve, katera 

se bo uporabljala za namene zaščite in reševanja za vsa gasilska društva v GZ Vojnik-Dobrna. Pogodbena vrednost 

gasilske platforme, vozila in gasilske lestve je bila 371.382,64 EUR od tega je Občina Dobrna  sofinancirala 

nabavo v dogovorjenem deležu in sicer v vrednosti 55.819 EUR. 

 

07022 Financiranje zamenjave porabljenh elektrod defibrilatorja 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Področje dela je zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti 

cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrna so: 

-  Zakon o pravilih cestnega prometa,  

-  Zakon o voznikih,  

-  Zakon o vozilih,  

-  Nacionalni program varnosti cestnega prometa, 

-  Zakon o javnih cestah,   

-  Zakon o prekrških,  

-  Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine 

otrok,  

-  Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,  

-  Odlok o občinskih cestah.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost  

 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa  

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.  

 Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti v občini.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija ciljev  v letu 2020: 

Z zagotovitvijo delovanja Sveta za preventivo in vzgojo  v cestnem prometu Občine Dobrna in z zagotovitvijo 

sredstev za postavitev merilnikov hitrosti in spremljanje  merjenja le-teh, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljeni 

letni cilj.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

08029001 Prometna varnost  

 

08029001 Prometna varnost 

Opis podprograma  

Podprogram obsega sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o cestah,  

-  Zakon o policiji,   

-  Zakon o lokalni samoupravi.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Poglavitni dolgoročni cilj je letno zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, 

pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtcem, osnovno šolo in 

drugimi javnimi ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo.  
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Realizacija ciljev  v letu 2020:  

Z zagotovitvijo delovanja Sveta za preventivo in vzgojo  v cestnem prometu Občine Dobrna in z zagotovitvijo 

sredstev za postavitev merilnikov hitrosti in spremljanje  merjenja hitrosti le-teh, ocenjujemo, da smo dosegli 

zastavljeni letni cilj  in s tem tudi izvršujemo dolgoročni cilj. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu.  

  

Kazalci:  

- število izvedenih sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: 

Zagotovljeni so bili vsi pogoji za  delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

08003 Stroški merilnikov hitrosti 

Občina Dobrna je v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov v letu 2016 postavila dva 

prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«. Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« spadajo v kategorijo prijaznih 

preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Podatke, ki jih prikazovalnik zbira, se 

uporabljajo za načrtovanje različnih ukrepov urejanja prometa na območju lokacije, kjer je nameščen. Za prenos 

podatkov je potrebna SIM kartica za mobilni internet, katerega mesečni strošek je cca 10 EUR za dva 

prikazovalnika hitrosti. 

Sredstva na tej proračunski postavki so bila v letu 2020 porabljena za stroške merjenja hitrosti, ki se izvaja preko 

telekomunikacijskega operaterja A-1 na dveh lokacijah, kjer se meri hitrost vožnje.  

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in 

sicer spodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb 

 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

-  povečanje zaposljivosti.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilji:  

-  povečati število novih zaposlitev na področju komunale, šolstva, kulture, športa, sociale,  

-  zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih,  

-  zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči.  

 

Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev, je bila realizacija zagotovljenih sredstev za to 

področje. Dosežena realizacija  je bila 79 odstotna. 

 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

Opis podprograma  

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za povečanje zaposljivosti preko lokalnih zaposlitvenih 

programov, tj. sofinanciranje programov – javna dela.  

  

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,  

 - Sprejeti Proračun Občine Dobrna.  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

-  aktivirati brezposelne osebe in  njihovo socializacijo,   

-  ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter   

-  spodbujanje razvoja novih delovnih mest.  

  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

 -  število aktiviranih brezposelnih oseb in  

 -  število novih delovnih mest.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

-  povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  - število zaposlitev brezposelnih oseb na trgu dela. 

 

10001 Povečanje zaposljivosti-javna dela 

V letu 2020 je Občina Dobrna  imela zaposlene tri delavce preko programa javnih del in sicer preko programov 

Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest ter Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, 

obnova vasi.  

Posebnosti, ki so bile zaznane pri izvajanju javnih del v letu 2020:  

- težave pri iskanju ustreznih kandidatov za opravljanje javnih del (nepripravljenost - nezainteresiranost 

kandidatov za sprejem dela, neodzivnost, odsotnost iz razgovora za javno delo …); 

- predčasna prekinitev javnega dela, zaradi zaposlitve drugje, 

- Epidemija Corona-19 (napotitve na čakanje na delo doma, eden kandidat ni uspel s strani Zavoda RS za 

zaposlovanje pridobiti pogodbe za opravljanje javnih del in z javnimi deli ni pričel); 

Strošek javnih del je v letu 2020 znašal 32.821 €, s strani Zavoda za zaposlovanje smo dobili refundirane stroške 

bruto plač in prispevkov v višini 40%, stroške zdravniškega pregleda, prehrane in prevoza na delo v višini 100% 

dejanskih stroškov, stroške regresa in delovne obleke pa je v skladu s pogodbo pokrila občina. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva. Področje obsega izvajanje programov 

kmetijstva, gozdarstva in ribištva.  Program reforme kmetijstva in živilstva je neposredno povezan z evropsko 

kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu, v manjšem 

delu ukrepe v gozdarstvu. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, 

s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj 

dopolnilnih dejavnosti povezanih s primarno proizvodnjo, uporabo standardizirane pridelave in predelave 

kmetijskih pridelkov, zaradi česar se zmanjšujejo vplivi  kmetijstva na okolje, ukrepe za izboljšanje znanja na 

področju primarne proizvodnje, ohranjanje tradicionalnih stavb na podeželju, dajanje podpor za razvoj strokovnih 

društev in prireditev na podeželju.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

- Program razvoja podeželja 2014-2020,  

-  Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,  

-  Zakon o kmetijskih zemljiščih,  

-  Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko 

obdobje 2015–2020,  

-  Zakon o evidentiranju nepremičnin.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

1103 Splošne storitve v kmetijstvu  

1104 Gozdarstvo  
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1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, sredstva za razvoj in prilagajanje 

podeželskih območij, zemljiške operacije in ukrepe za stabilizacijo trga.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:  

-  kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,  

-  razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,  

-  razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja  

-  povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.  

  

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:  

-  izboljšanje oskrbe prebivalcev Občine Dobrna s kakovostnim sadjem in zelenjavo,  

-  povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,  

-  živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,  

-  izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,  

-  kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva na podeželju, 

-  dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,  

-  ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija letnega cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna ocenjuje da je z zagotovitvijo materialnih in finančnih pogojev za izvajanje načrtovanih aktivnosti 

v okviru dolgoročnih ciljev, dosegla letni cilj.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

Opis podprograma  

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencije v kmetijstvu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 

2015–2020,  

-  Sprejeti Proračun Občine Dobrna.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  - število prijavljenih na razpis. 

 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za obnovo vasi ( infrastruktura na podeželju, urejanje vaških 

središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti ( turistična dejavnost, 

domača obrt), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 
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11002 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Sredstva  dodeljena na podlagi razpisa so bila namenjena naslednjim ukrepom: 

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 

zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;  razpisano 10.800,00 € 

Za ta ukrep se je prijavilo 12 upravičencev, katerih vloge so bile popolne in so izpolnjevali pogoje razpisa. 

Komisija je tako razdelila znesek v višini 10.800,00 € v skladu z razpisnimi pogoji. Zahtevek za izplačilo sredstev 

je poslalo 11 upravičencev, v znesku 9.089,05 €.  

- UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih; 

razpisano 600,00 € 

Za ukrep št. 4 nismo prejeli vlog. 

- UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 

nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; razpisano 3.000,00  € 

Za ukrep št. 5 nismo prejeli vlog. 

- UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 

predelave in trženja – de minimis; razpisano 800,00  € 

Za ukrep št. 6 nismo prejeli vlog. 

- UKREP 7:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja – ostali ukrepi; 

razpisano 2.600,00 € 

Za ta ukrep se je prijavilo 5 upravičencev, katerih vloge so bile popolne in so izpolnjevali pogoje razpisa. Komisija 

je tako razdelila znesek v višini 2.600,00 € v skladu z razpisnimi pogoji. Društvom je bilo na podlagi izvedenih 

nalog nakazano 2.600,00 €. 

Na podlagi razpisa so bila razdeljena sredstva v skupni višini 11.689,05 €. 

 

11004 Razno - izobraževanje 

Sredstva so namenjena za razna izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih. 

V letu 2020 na tej proračunski postavki 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 delovanje LAS ( lokalne akcijske skupine). Realizacija je bila v višini 956 €. 

 

11017 Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na območju Zdraviliškega parka Dobrne 

Občina Dobrna je skupaj s partnerjema prijavila projekt "Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na 

območju Zdraviliškega parka Dobrna" na javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. V sklopu projekta 

je bila predvidena: 

- prenova javne razsvetljave parka, ki bo ustrezala določilom uredbe glede varstva okolja, 

- prenova urbane opreme parka (klopi in koši), 

- izvedba izobraževanja širše javnosti na temo učinkovite in okoljsko sprejemljive javne razsvetljave. 

Ker smo bili uspešni pri pridobitvi sofinancerskih sredstev je delno bil projekt  realiziran v letu 2019, delno pa v 

letu 2020 v višini 16.967 €. 

 

11018 Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave zelene Dobrne 

V letu 2020 je bila narejen PZI načrt elektroinštalacij javne razsvetljave v navezavi obstoječe proračunske 

postavke v višini 1.708 €. 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija ciljev v letu 2020: 

Občina Dobrna ocenjuje da je z zagotovitvijo finančnih sredstev (za delovanje zavetišča za zapuščene živali in 

lovstvo) uresničila letni izvedbeni cilj programa.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali in lovstva.  

  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zaščiti živali 

- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrna 

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 

2015–2020 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilji bodo doseženi z  ustrezno zaščito zapuščenih živali.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni cilji bodo doseženi z ustrezno zaščito zapuščenih živali.  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

Občina Dobrna ocenjuje da je z zagotovitvijo finančnih sredstev za delovanje zavetišča za zapuščene živali 

uresničila letni izvedbeni cilj programa. 

 

11010 Zavetišča za živali 

Dejavnost se je v letu 2020 izvajala na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih 

živali za leto 2020.  Na podlagi pogodbe se je zaračunavalo namestitveno mesto, ki se je obračunavalo mesečno, 

v primeru zapuščenih živali pa oskrbovalni dan za zapuščenega psa oziroma stroški za oskrbo muc. V letu 2020 

je bilo na podlagi pogodbe oskrbljenih  10 zapuščenih živali. Odhodki so bili realizirani v višini 2.671 €. 

 

11014 Lovstvo 

V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji. Koncesionarji so lovske družine. Občinam nakazana sredstva se 

v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov 

varstva in vlaganj v naravne vire. V letu 2016 je bil na Občini Dobrna sprejet  Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se namensko porabijo za 

izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti  namenijo za delovanje Lovske družine 

Dobrna za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja. Tako je bila v letu 2020 celotna koncesijska dajatev v višini 

444 €, ki jo je Občina Dobrna prejela, nakazana Lovski družini Dobrna. 

 

1104 Gozdarstvo 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilji so:  

-  zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in   

urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste, gozdne vlake),  

-  povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. 

 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma  

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 

infrastrukture (gozdne vlake).  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o gozdovih  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je redno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti 

cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.  

  

Kazalci:  

- dolžina urejenih gozdnih cest in vlak.  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: 

 V letu 2020 so bila gozdne ceste in vlake urejene v skladu s potrjenim planom. 

 

11012 Vzdrževanje gozdnih cest 

S planiranimi sredstvi smo izvedli vzdrževalna dela na gozdnih poteh za uporabo v kmetijske in gospodarske 

namene. V letu 2020 so bile vzdrževane gozdne ceste v skladu s pogodbo, ki je bila sklenjena z izvajalcem za 

vzdrževanje gozdnih cest za leto 2020 in sicer : 

- cesta Urlčjek - Štravs I., 

- cesta Orlica – Kamšak,  

- cesta Pristova do Dobnik 

- odcep v odd 115 in 

- cesta Kačnik-Skodovnik. 

Za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena  sredstva v višini 6.423 €. Na podlagi pogodbe o vzdrževanju 

gozdnih cest v letu 2020 med Občino Dobrna, Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP, na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, 

ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Dobrna v višini 1.583 €. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje obsega dejavnosti občine in naslova učinkovite rabe energije ter proizvodnje in distribucije toplotne 

energije. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin, na 

podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so opredeljeni v zakonih in podzakonskih 

aktih s področja energetike (Energetski zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah). 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Postati energetsko neodvisna regija.  
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1202Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

 

1202Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

Opis glavnega programa 

Program  urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije vključuje sredstva 

za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Postati energetsko neodvisna regija.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

12029001 Oskrba z električno energijo 

 

12029001 Oskrba z električno energijo 

Opis podprograma  

Področje obsega dejavnosti občine in naslova učinkovite rabe energije ter proizvodnje in distribucije toplotne 

energije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage   

Energetski zakon 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Postati energetsko neodvisna regija.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni  izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

 

Kazalci: zamenjava svetilk z varčnimi. 

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: V letu 2020 smo na določenih delih javne razsvetljave zamenjali 

svetilke z varčnimi svetilkami. 

 

12012 Strategija razvoja javne razsvetljave 

Na tem področju je bila realizacija 93,3%. V letu 2020 so bile nabavljene svetilke za javno razsvljavo pri novem 

krožišču na Dobrni, nabavljene so bile nove luči za razsvetljavo v parku in bila je opravljena predelava krmilnega 

dela prižigališč. Poraba na proračunski postavki je bila v višini 27.248 €.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture v Občini Dobrna. Področje proračunske 

porabe  se nanaša na:  

•  urejanje vseh vrst cestnega prometa,  

•  izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa,  

•  izvajanje strokovno razvojnih nalog in urejanje celovite komunalne infrastrukture.  

 

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene 

roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko 

porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi 

z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije 

(vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme ter nekaterih ostalih gospodarskih javnih služb.  
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Naloge investicijskega značaja so:  

-  zagotavljanje prometne varnosti,  

-  zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,  

-  izvajanje novogradenj cestne in ostale komunalne infrastrukture,  

-  izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest, cestne in ostale komunalne infrastrukture, 

-  upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.  

 

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste 

in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna skupnost, ki je tudi 

odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali 

njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje 

prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto 

prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje 

območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti 

udeležencev v cestnem prometu.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

-  Zakon o cestah, 

-  Zakon o pravilih cestnega prometa,  

-  Zakon o prevozih v cestnem prometu,  

-  Zakon o graditvi objektov,  

-  Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje,  

-  Letni program vzdrževanja lokalnih cest. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročno zasledujemo naslednje cilje : 

-  izboljšanje prometne varnosti,  

-  zagotavljanje primerne pretočnosti,  

-  zagotavljanje varne poti v šolo,  

-  omogočanje mobilnosti prebivalstva,  

-  zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,  

-  izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in 

gradnjo občinskih cest in cestne razsvetljave ter ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno 

telo.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti 

v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti 

oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje 

prometne varnosti za vse udeležence v prometu.  

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:  

-  redno vzdrževanje občinskih cest,  

-  zagotavljanje primerne prevoznosti cest,  
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-  zagotavljanje prometne varnosti,  

-  zagotavljanje potreb mirujočega prometa,  

-  zagotavljanje prevoznosti občinskih cest,  

-  obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma 

umešča v cestno telo,  

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

Občina Dobrna ocenjuje da je z zagotovitvijo finančnih sredstev uresničila letne izvedbene cilje programa.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

- 13029003 Urejanje cestnega prometa  

- 13029004 Cestna razsvetljava 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma  

Podprogram zajema letno in zimsko vzdrževanje cest. Ta se drug od drugega ločita po časovnem obdobju, v 

katerem se izvajata ter o ukrepih, ki jih je potrebno izvajati. 

 

Zakonske in druge pravne podlage   

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o pravilih cestnega prometa, 

- Zakon o javnih cestah, 

- Zakon o varnosti v cestnem prometu, 

- Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrna, 

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilj je zagotoviti takšno stanje na cestah, da bo promet potekal varno in učinkovito. Potrebno je poudariti, da v 

kolikor bi bilo stanje cest boljše, bi bili stroški za letno vzdrževanje manjši, tako pa je potrebno veliko sredstev 

nameniti interventnim posegom. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji se merijo po dnevih prevoznosti posameznih cest pozimi, ter po številu posegov na cestah 

poleti. 

 

Kazalci se merijo v številu vzdrževalnih posegov na cestah ter na cestnih in spremljajočih objektih. 

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: 

Letni izvedbeni cilji se merijo po dnevih prevoznosti posameznih cest pozimi, kjer posebnosti ni bilo ter po številu 

posegov na cestah poleti, kjer je bilo posegov zaradi slabega stanja cestišč zelo veliko. 

 

13001 Vzdrževanje asfaltnih cest 

Redno vzdrževanje javnih cest je dejavnost, ki ohranja prometno infrastrukturo v sprejemljivem uporabnem 

stanju. Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela in po navadi se 

dogaja, da je potrebno med letom prilagajati vzdrževanje razpoložljivim sredstvom. 

Tako z lastnim izvajanjem, kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del, so se v okviru režijskega 

obrata Občine Dobrna skozi celotno obdobje v letu 2020 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela. V sklopu 

rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela: Izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava 

posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna za leto 2020 (tekoče letno vzdrževanje 

asfaltnih cest), obnova javne poti 965641 Dobrna – Žeblarjeva kapela, na odseku pri butičnem hotelu ter razširitev 

lokalne ceste LC 464121 Socka – Zavrh – Vrba, na odseku Zagrušovcem – Tudur. Tekoče letno vzdrževanje 

asfaltnih cest se je nanašalo predvsem na: pregled cest, košnjo trave ob cesti, vzdrževanje in popravilo bankin, 
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vzdrževanje asfaltnih površin – krpanje, čiščenje in popravila jaškov za odvodnjavanje meteorne vode, čiščenje 

cest in obcestja v zimskem času, čiščenje prometnih znakov, obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje 

preglednosti za varno odvijanje prometa. 

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. 

Realizacija na tej proračunski postavki je bila v višini 82.434 €. Program se je izvajal skozi celotno leto. 

 

13002 Vzdrževanje makadamskih cest 

Redno vzdrževanje javnih cest je dejavnost, ki ohranja prometno infrastrukturo v sprejemljivem uporabnem 

stanju. Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela in po navadi se 

dogaja, da je potrebno med letom prilagajati vzdrževanje razpoložljivim sredstvom. 

Tako z lastnim izvajanjem, kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del, so se v okviru režijskega 

obrata Občine Dobrna skozi celotno obdobje v letu 2020 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela. V sklopu 

rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela: pregled cest, košnja trave ob cesti, vzdrževanje 

makadamskih poti, vzdrževanje in popravilo bankin, čiščenje in popravila jaškov za odvodnjavanje meteorne 

vode, čiščenje cest in obcestja v zimskem času, čiščenje prometnih znakov, obrezovanje in obsekovanje rastlinja 

za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa. 

V letu 2020 je bila realizacija na tej postavki v višini 35.689 €.  

 

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 novembra. V času 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 bilo  potrebno iz prometnih površin odstraniti sipino za 

preprečevanje poledice.  Strošek zimske službe za leto 2020 znaša 18.638 € in je precej nižji od preteklih zim. 

 

13005 Elementar 

Sredstva so bila namenjena za sanacijo škode, povzročene po neurjih in poplavah, in sicer na podlagi ocenjene 

škode, ki se je posredovala na MOP v sprejem Programa sanacije škode po neurjih. V letu 2020 je bil delno saniran  

plaz na JP št. 965751 Švent-Pihler-Polenek-Žeblarjeva kapela, v celoti bo sanacija zaključena v letu 2021 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 158.667 € oziroma 46,1%. Sanacija plazu je bila sofinancirana iz 

strani MOP v višini 115.873 €. 

 

13007 Mostovi 

V letu 2020 je Občina Dobrna namenila sredstva v višini 3.049 € za manjša vzdrževalna dela na mostovih v občini.  

 

13009 Geodetski posnetki-odmera cest, odpisi cest 

Proračunska postavka geodetski posnetki vsebuje sredstva, katera so bila namenjena za urejanja meja in 

parcelacije. V letu 2020 je bila realizacija na tej proračunski postavki 4.446 €. 

 

13010 Odpisi cest 

V letu 2020 je bila realizacija na tej postavki 217 €. 

 

13011 Sanacija škode 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

  

13052 Invalidom prijazna občina ( označbe, odprava ovir, prometni znaki) 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko 

vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, ovire 

za umirjanje prometa) in ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o javnih cestah, 

-  Zakon o javnih naročilih,  

-  Zakon o varnosti cestnega prometa,  

-  Zakon o javnih financah.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilji podprograma so: obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z 

zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu, obnavljanje, urejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja 

nove ostale komunalne infrastrukture, ki se načeloma umešča v cestno telo. 

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč v Občini Dobrna z namenom zagotavljanja prometne varnosti in 

pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa ter zagotavljanje ustrezne komunalne, energetske in 

telekomunikacijske oskrbe naših občanov.  

Kazalci so dolžina obnovljenih cest. 

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: V letu 2020 se je obnovil premostitveni objekt v Hudičevem grabnu, 

hkrati pa je bila obnovljena tudi občinska kategorizirana javna pot Uprava – Tajht. 

 

13015 Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih lokalnih cest in javnih poti po programu urejanja 

cest v Občini Dobrna – NRP 

Proračunska postavka predstavlja stroške nastale pri  izvedbi gradbenih del pri sanaciji lokalne ceste Dobrna-

Hudičev Graben-Krištaje (pri Kraguljčeku) v višini 17.448 €. 

 

13048 Rekonstrukcija lokalne ceste Dobrna-Guteneg 

V letu 2020 je občina poravnala strošek v višini 33 € za letno nadomestilo. 

 

13055 Izvedba avtobusnih postajališč 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

13062 Obnova premostitvenega objekta v HG- most Kraguljček 

Most Kraguljček je bil glede na potrebe današnjega časa  preozek, zato ga je bilo potrebno ustrezno razširiti. 

Sredstva za razširitev mostu so bila porabljena v višini 34.114 EUR. 

 

13063 Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih cest po programu 2020 

V sklopu rekonstrukcije, obnove in asfaltiranja občinskih cest v letu 2020 je bila obnovljena občinska 

kategorizirana javna pot JP 964791 Uprava–Tajht v skupni višini 51.318 €. 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne 

signalizacije.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o javnih cestah,  

-  Zakon o varnosti cestnega prometa,  

-  Zakon o prevozih v cestnem prometu.  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj podprograma je  ureditev vse cestne infrastrukture na način, da bo omogočena varna udeležba v 

prometu vsem prebivalcem, še posebej pa ranljivim skupinam. Kazalci so število udeležencev v prometu, ki ima 

dostop do sodobnih in varnih elementov cestnega prometa. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilji so:  

-  ureditev varnih poti v šolo,   

-  izvedba kolesarskih stez in drugih podobnih ureditev,  

-  spremljanje prometnih tokov. 

 

13014 Vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 

V letu 2020 se je nabavilo nekaj novih prometnih znakov (omejitev hitrosti, otroci na vozišču)  in ogledal. Za 

vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije se je v letu 2020 namenilo 1.809 €. 

 

13060 Ureditev digitalnega katastra in banke cestnih podatkov, vzpostavitev prometne signalizacije, 

izdelava video almanaha, zajem dejanske rabe občinskih cest 

V preteklem letu je bil uveljavljen Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne 

železniške infrastrukture (ZEDRZ) (Ur. l. RS, št. 13/2018) ter na njegovi podlagi Pravilnik o evidentiranju 

dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št. 3/2019). Skladno z navedenimi 

akti je obveza upravljavcev, da so do 1. junija 2019 Direkciji RS za infrastrukturo posredovali predpisane podatke. 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

13061 Ureditev spremljajoče prometne infrastrukture, otoka in kolesarskih poti ter JR in kapelice na 

območju krožišča Novi grad 

Predmet projekta je bila rekonstrukcija križišča pred naseljem Dobrna, vključno z ureditvijo spremljajoče 

prometne in komunalne infrastrukture, otoka, kolesarskih poti, javne razsvetljave in kapelice na območju križišča. 

Nosilec projekta je bila Direkcija RS za infrastrukturo, občina pa partner. Cilj projekta je bila celovita 

rekonstrukcija križišča pri odcepu Novi grad. Deloma se je projekt financiral iz sredstev 23. člena Zakona o 

financiranju občin (povratni in nepovratni del). V projekt  so  vključena tudi sredstva iz najemnine za 

rekonstrukcijo vodovoda na območju krožišča. 

V letu 2020 je bilo krožišče dokončano in iz proračunskih sredstev  financirano v višini 88.902 €. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko 

vzdrževanje cestne razsvetljave.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o cestah,  

-  Zakon o varnosti cestnega prometa,  

-  Zakon o prevozih v cestnem prometu.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. 

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 

usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za 

zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.  

Kazalci:  število zamenjanih svetilk z novimi - skladnimi z Uredbo.  
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12001 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokovina 

Področje javne razsvetljave zajema redna vzdrževalna dela ter plačilo porabljene električne energije. Dela na 

rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk. 

Občina Dobrna zagotavlja sredstva za izvedbo javne razsvetljave v občini. V letu 2020 smo imeli sklenjeno 

pogodbo za dobavo električne energije z Energija plus Elektro Maribor, kjer je bila na podlagi skupnega javnega 

naročila občin električna energija najcenejša. Za namen javne razsvetljave je bilo v letu 2020 porabljenih 16.860 

€. Strošek javne razsvetljave je v primerjavi s preteklim letom precej nižji zato, ker v letu 2020 v obdobju 

razglašene epidemije ni bila zaračunana omrežnina . 

 

14030 Širokopasovno omrežje 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti ter promocijo občine, razvoj turizma in 

gostinstva.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Strategija razvoja turizma. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa - spodbujanje razvoja malega gospodarstva na 

lokalni in regionalni ravni. Dolgoročni cilj je tudi povečanje delovnih mest, kar se bo merilo s številom delovnih 

mest. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 z zagotovitvijo finančnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t.j. spodbujanje 

razvoja malega gospodarstva na območju Občine Dobrna z občinskimi subvencijami za zmanjševanje 

brezposelnosti na območju Občine Dobrna.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za subvencije za nova delovna mesta in  subvencije za materialne investicije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o razvoju malega gospodarstva,  

- Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini 

Dobrna, 
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- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, 

namensko, gospodarno in učinkovito porabo.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je spodbujanje razvoja malega gospodarstva na območju Občine Dobrna z 

občinskimi subvencijami in zmanjševanje brezposelnosti na območju Občine Dobrna.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 z zagotovitvijo finančnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t.j. spodbujanje 

razvoja malega gospodarstva na območju Občine Dobrna z občinskimi subvencijami in zmanjševanjem 

brezposelnosti na območju Občine Dobrna. 

 

14001 Pospeševanje razvoja obrti in podjetništva 

Tudi v letu 2020 smo objavili Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva in obrti v Občini Dobrna za leto 2020. Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva so bila namenjena kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje 

izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljuje na podlagi javnega razpisa za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v Občini Dobrna za leto 2020 so bila predvidena v višini 4.000 €. 

Odbor za malo gospodarstvo je ugotovil, da so bile vse vloge popolne, štiri vloge so se nanašale na novo 

zaposlitev, tri vloge pa za povrnitev materialne investicije. Na podlagi tega razpisa je bilo izplačano 4.000 €. 

 

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 prihodnost-

promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki in Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške 

miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne. V letu 2020 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 spodbujanja podjetništva med mladimi.  

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa  

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilji so:  

-  ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in 

regionalni ravni;  

-  učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in 

distribucije.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna  je s turistično promocijo zagotovila pogoje za uresničevanje dolgoročnih ciljev.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
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14039001 Promocija občine 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva namenjena promociji Občine Dobrna, predstavitev kulturne dediščine – premične 

in nepremične ter druge promocijske aktivnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o spodbujanja razvoja turizma, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Odlok o turistični taksi v Občini Dobrna 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

-  uvajanje novih turističnih produktov,  

-   povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,  

-   rast turističnih nočitev.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

-  nadgradnja elementov turistične ponudbe,  

-  izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma,  

-  ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva,  

-  število turističnih nočitev,  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

-  izvajanja projektov na podlagi Strategije razvoja turizma,  

- ažuriranja in dopolnitve promocijskega gradiva,  

- izveden javni razpis za sofinanciranje turističnih programov,  

  

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 2020 porabljena za izvedbo 

mnogih aktivnosti, ki večajo prepoznavnost Dobrne v okolju in prispevajo k njeni promociji. Občina Dobrna skrbi 

za svojo promocijo preko rednega obveščanja v javnem občinskem glasilu Dobrčan, na spletni strani in v medijih 

( radio, televizija, internet, časopis). V občinski upravi se skrbi za pripravo sporočil za objavo v medijih, katere 

se glede na specifične potrebe posameznega sporočila posredujejo najbolj primernemu mediju za ta namen – 

oglaševanje občinskih prireditev na VTV in TV Celje, na Radiu Rogla, Štajerskem valu in Radio Fantasy ter 

objave v časopisu Novi tednik.   

Ker je bila v letu 2020 razglašena epidemija, je razvidno to tudi na tej proračunski postavki, kjer so realizirani 

odhodki skoraj 50% manjši kot preteklo leto. 

 

14042 Urejenost kraja – Entente florale Slovenija 

Gibanje Entente Florale Europe (EFE) in njegov osnovni moto izvirata iz želje in hotenja prebivalcev evropskih 

mest in krajev, ki so zase, za svoje someščane in popotniške turiste želeli ustvariti novo, višjo kvaliteto bivanja v 

svoji sredini. Glavni poudarki pri tem so urejenost kraja, trajnostni razvoj, ekološka zavest, sobivanje z avtohtonim 

naravnim okoljem ter ohranitev naravne in kulturne dediščine. V letu 2020 so bila sredstva v višini 100 € 

porabljena za članarino za leto 2020. 

 

14044 Promocija-poročni kozarci 

Za nabavo poročnih kozarcev je bilo v letu 2020 porabljeno 1.140 €. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma, kot je sofinanciranje programov turističnih društev 

ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko 

vzdrževanje turističnih znamenitosti, ipd. 
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Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,  

- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna, 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, 

namensko, gospodarno in učinkovito porabo.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je promocija Občine Dobrna na regionalni in državni ravni.  

Kazalci:  

-  število novo postavljenih turistično-informativnih tabel,  

-  število izdanih turističnih publikacij,  

-  količina pobrane turistične takse. 

 
Realizacija cilja in kazalcev v letu 2020:  
V letu 2020je Zavod za turizem, šport in kulturo (ZTŠK) Dobrna v celoti skrbel za promocijo Občine Dobrna, 

posodabljal spletne strani ZTŠK in Občine Dobrna, urejal in posodabljal Facebook profil. Prav tako je zastopal 

ustanovitelja (Občino Dobrna) v Razvojnem odboru v Lokalni akcijski skupini (LAS) od Pohorja do Bohorja  in 

sodeloval v projektni skupini za izdelavo regijskih projektov pri Razvojni agenciji RASR.  

 

14005 Sofinanciranje programov turizma –razpis turizem 

Sredstva za leto 2020 so bila predvidena za sofinanciranje aktivnosti društev, ki delujejo na področju spodbujanja 

lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri pospeševanju turizma, ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter 

urejanju okolja, olepševanju krajev, organiziranju in usklajevanju prireditev ter promocijske in informativne 

dejavnosti v kraju. Sredstva so se posameznim društvom razdelila na podlagi objavljenega javnega  razpisa v 

skladu s pravilnikom in sicer tistim društvom, ki so izpolnjevala razpisne pogoje ter predložila ustrezno 

dokumentacijo. V letu 2020 je bilo razdeljenih 2.980 €. V kolikor društva v letu 2020 niso realizirala svojega 

programa zaradi epidemije covid 19, teh sredstev ni bilo potrebno vračati, lahko jih bodo porabila v letu 2021. 

 

14020 Razvoj turističnih produktov kulturne, naravne in stavbne dediščine občine 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

14024 Sofinanciranje programov prireditev Term Dobrna (koncerti Imago Slovenija) 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

14033 Regijska kolesarska pot 

V letu 2020 so bila sredsva v višini 4.091 € namenjena za plačilo stroškov notarskih overitev in  prevodov za 

potrebe pridobitve služnosti. 

 

14034 Ureditev objekta Dobrna 15 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

14037 ZTŠK – stroški dela 

Občina Dobrna je v letu 2009 ustanovila Javni zavod za turizem, kulturo in šport Dobrna ( v nadaljevanju ZTŠK).  

Sredstva za delovanje zavoda se v večini zagotavljajo iz proračuna občine. V letu 2020 je bilo za delovanje zavoda 

namenjenih skupno 54.202 €. Sredstva ZTŠK na tej proračunski postavki v višini 32.154 €  so bila namenjena za 

pokrivanje stroškov dela zaposlenega v zavodu.  
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14038 ZTŠK – stroški upravljanja kulturnega doma 

Proračunska postavka vsebuje vse stroške, ki se pojavljajo v zvezi z upravljanjem  kulturnega doma ( stroški 

varovanja, električne energije, ogrevanja, porabe vode, razna vzdrževalna dela in drugi stroški). Celotni stroški 

upravljanja kulturnega doma so v letu 2020  znašali 21.595 €. 

 

14039 ZTŠK-prireditve in projekti 

Na proračunski postavki so bile planirane razne organizacije prireditev (Martinov sejem s kulturnim programom, 

praznična predstava z obiskom božička in obdarovanjem otrok, plačilo Sazasa za vse občinske prireditve in 

prireditve Sazasa ter nekatere druge  dogodke) . Ker prireditev v letu 2020 ni bilo so stroški na tej proračunski 

postavki ustrezno manjši.. Skupni stroški na tej postavki so bili v letu 2020  realizirani v višini 453 €. 

 

14043 Urejanje in vzdrževanje prireditvenega prostora v centru Dobrne 

Proračunska sredstva so bila namenjena plačilu stroškov električne energije, ki se uporablja za razne prireditve. 

Realizacija v letu 2020 je bila 359 €, nanašajo pa se na stroške električne energije za prireditveni prostor. 

 

16027 Urejanje in vzdrževanje kompleksa zdraviliški park 

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za nakup in saditev dreves v parku v skupni vrednsti 2.612 €. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 

varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 

instrumente varstva okolja,  javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen 

varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 

človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti 

del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

- Zakon o varstvu okolja,  

- Zakon o gospodarskih javnih službah,  

- Zakon o vodah, 

- Zakon o ohranjanju narave. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 

Občini Dobrna. 

 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

 

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa  

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo in tla ali povzročanje 

odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju ali posega v 

lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico 

do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem 

zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad 

posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, 

nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih 

ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja 

načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 

trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje 

posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih 

regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in 

nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva 

k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo 

ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanju onesnaževanje in rabo naravnih virov. V skladu s cilji 

programa se bo izvajal monitoring okolja, to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali 

drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da 

povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi 

kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti 

okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno 

vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri 

obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 

obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne 

zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. 

 

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali 

obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in 

so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 z zagotovitvijo finančnih sredstev za izvajanje različnih aktivnosti na nivoju 

proračunskih postavk pripomogla k dvigu standarda kakovosti okolja.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma  

Podprogram zajema zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov iz gospodinjstev ter gospodarstva. Gre za obvezno 

lokalno GJS, ki jo za Občino Dobrna izvajata Vodovod- Kanalizacija Celje in Simbio Celje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

• Zakon o varstvu okolja,  

• Zakon o gospodarskih javnih službah,  

• Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna,  

• Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrna in 

• Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilji so bili  usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov, zmanjšanje 

količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč.  

 

Kazalci, s katerimi se je merilo doseganje zastavljenih ciljev so manjše količine zbranih odpadkov kar bo 

ugotovljeno z evidentiranjem.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, 

ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in odlokov.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotovila finančna sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti na nivoju 

proračunskih postavk, katere so bile uspešno realizirane. 
 
15002 Nakup posod za odpadke in ureditev eko otokov 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

15005 Deratizacija 

Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer 

na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo. Deratizacija se je v letu 2020 

izvajala dvakrat. 

 

15019 Obnovitvene investicije v odlagališča  iz amortizacije(stara infrastruktura) 

V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat letno zaračuna najemnino za najeto infrastrukturo, le-ta pa se 

kompenzira z zneski vlaganj v infrastrukturo, tako v staro kot v novo infrastrukturo. Najemnina za javno 

infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne 

infrastrukture, za katero je bila zaračunana. V letu 2020 je bil strošek vlaganja v staro infrastrukturo 13 €. 

 

15024 Obnovitvene investicije v odlagališča  iz amortizacije ( nova infrastruktura) 

V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat letno zaračuna najemnino za najeto infrastrukturo, le-ta pa se 

kompenzira z zneski vlaganj v infrastrukturo, tako v staro kot v novo infrastrukturo. Najemnina za javno 

infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne 

infrastrukture, za katero je bila zaračunana. V letu 2020 je bil strošek vlaganja v novo infrastrukturo 4.047 €. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Sredstva 

podprograma so namenjena tudi izdelavi potrebnih operativnih programov, medobčinskih dokumentov, projektne 

ter investicijske dokumentacije.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

• Zakon o varstvu okolja,  

• Zakon o gospodarskih javnih službah,  

• Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

Občine Dobrna, 

• Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Bistveni dolgoročni cilj je z izgradnjo kanalskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda.  

Dolgoročni cilji so tudi:  

• zagotoviti vsakemu uporabniku pitne vode v občini ustrezno odvajanje odpadne vode, 

• povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema,  

• nadgradnja obstoječega kanalizacijskega omrežja.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Zagotoviti priključitev na kanalizacijsko območje tistih območij, kjer kanalizacije še ni. 
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Realizacija cilja v letu 2020:  

Cilj je bil dosežen, saj je občina v letu 2020 vložila sredstva iz amortizacije v dokončanje črpališča Hudičev 

graben, obnovila črpališče odpadne vode nasproti ČN, izvajala različne obnove cevovodov v centru Dobrne in 

drugo.  

 

15015 Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda po programu-

sofinanciranje malih čistilnih naprav 

V sklopu javnega razpisa je bila odobrena vloga dvem vlagateljem v skupni višini 1.507€. 

 

15018 Obnovitvene investicije v kanalizacijo iz amortizacije (najemnine) 

Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih 

javnih služb v Občini Dobrna Vodovod kanalizacija zagotavlja: 

- oskrbo s pitno vodo, 

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat mesečno obračuna najemnino (amortizacijo) za najeto 

infrastrukturo. Le-ta se kompenzira z vlaganji v infrastrukturo. Najemnina za javno infrastrukturo je namenski 

prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture, za katero je bila 

zaračunana. V letu 2020 je bil strošek vlaganj v obnovitvene investicije iz amortizacije v kanalizacijo v višini 

43.689 €.  

 

15021 Vzdrževanje kanalizacije ( stroški Vo-ka) 

Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih 

javnih služb, pri izvrševanju te pogodbe nastajajo določeni stroški ( vodenje poslovnih knjig, izdajanje soglasij in 

drugo). V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije, ker so se zgoraj omenjeni stroški knjižili na 

proračunsko postavko 15018. 

 

15026 Sofinanciranje kanalizacijskih vodov 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

15028 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na 

povodju Savinje – Izgradnja kanalizacije za naselje Vrba (faza D) 

V naselju Vrba se je konec leta 2019 uspešno zaključil projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje: »Izgradnja kanalizacije za naselja v 

porečjih Hudinje in Dobrnice v občinah Vojnik in Dobrna, na območju občine Dobrna za naselje Vrba (faza D)«.  

V naselju Vrba je za skupino osmih hiš, katere zaradi same lokacije in s tem nemožnosti gravitacijske priključitve 

na obstoječo kanalizacijo, zgrajeno črpališče, tlačni in gravitacijski priključni kanal. Z izgradnjo kanalizacije s 

črpališčem je bila občanom naselja Vrba zagotovljena priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko 

omrežje, ki je povezano na obstoječ kanalizacijski sistem do ČN Dobrna, s čimer se bo prispevalo k varstvu voda 

in okolja. V letu 2020 pa je bila urejena dovozna cesta do črpališč, znesek ureditve dovoza je znašal 4.697 €. 

 

15029 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na 

povodju Savinje – Izgradnja kanalizacije in ČN v Občini Dobrna 

 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje-izgradnja kanalizacija na območjih, kjer kanalizacija še ni 

zgrajena,  območja naselij Lokovina, Loka, Vrba in Zavrh. Realizacija uporabe sredstev je vezana na predvidene 

razpise za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskih omrežij na območjih izven aglomeracij. V letu 2020 je bila 

realizacija v višini 671 € za popis del v zvezi s stanjem  kanala  za fazo 7. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema urejanje prostora, opremljanje stavbnih zemljišč z vodovodno in drugo infrastrukturo ter 

upravljanje in razpolaganje z zemljišči. Poslanstvo občine znotraj tega področja je skladen in celovit razvoj vseh 

področij občine, upoštevajoč vse dejavnike, tako ekološke in varovalne kot tudi razvojne. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

 

-  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,  

-  Zakon o evidentiranju nepremičnin, 

-  Zakon o temeljni geodetski izmeri, 

-  Zakon o graditvi objektov, 

-  Zakon o urejanju prostora,  

-  Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 

-  Zakon o varstvu okolja, 

-  Zakon o gospodarskih javnih službah, 

-  Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 

- Stanovanjski zakon, 

- Zakon o stavbnih zemljiščih. 

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Skladen in celovit razvoj vseh področij občine, upoštevajoč vse dejavnike, tako ekološke in varovalne kot tudi 

razvojne. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

1603 Komunalna dejavnost  

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa  

V okviru glavnega programa Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so vključena sredstva za 

urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Za zagotavljanje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebno  vzpostaviti  ustrezne evidence. Z aktivnim 

pristopom in temeljito nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s 

področja gospodarske javne infrastrukture. Prav tako pa bodo opredeljeni natančni pogoji za urejenost ostalih 

občinskih prostorskih evidenc.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov:  

-  posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence 

zemljišč,  

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo 

enotne topografske baze,  

- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala finančna sredstva in s tem v okviru danih možnosti omogočila izvedbo 

programa.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za prostorsko ureditvene načrte in urbanistične storitve.  
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Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o prostorskem načrtovanju,  

- Zakon o graditvi objektov,  

- Zakon o varstvu okolja,  

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna, 

- Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Pogoji za izvedbo podprograma so bili zagotovljeni. 
 

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. 

Proračunska postavka je bila v letu 2020 realizirana v višini 4.945 €. Del stroškov se nanaša na plačilo po podjemni 

pogodbi občinskemu urbanistu, drugi del stroškov pa za mesečni najem aplikacije. 

 

16004 Prostorski red Občine Dobrna – OPN 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

16006 Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dobrna 

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za spremembe in dopolnitve  odloka o ZN 

Dobrna, ki je bil sofinanciran tudi s strani Elektro Jezernik v višini 50%. 

 

16010 Izdelava strokovnih podlag in LN stanovanjske gradnje v občini-LN Zora 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

16045 Spremembe in dopolnitve ZN Zdraviliški kompleks-Aparthoteli Zora 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

16048 Spremembe in dopolnitve LN Športni kompleks 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

16049 Spremembe in dopolnitve LN Novigrad 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

16058 Spremembe in dopolnitve LN Guteneg 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

1603 Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, sredstva za praznično urejanje naselij 

in druge komunalne dejavnosti.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Dobrna.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

Kazalci:  

-  % priključenosti občanov na javno vodovodno omrežje (čim več),  

-  število okvar in defektov na javnem vodovodnem omrežju (čim manj),  

-  zmanjševanje vodnih izgub.  

 
Realizacija kazalcev in ciljev v letu 2020: 

Poslovanje je bilo gospodarno in uspešno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo. 

 

16039001 Oskrba z vodo 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. 

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju                    

Občine Dobrna,  

-  Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo 

iz občinskega vodooskrbnega sistema.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega sistema.  

 

Realizacija kazalcev in ciljev v letu 2020: 

Poslovanje je bilo gospodarno in uspešno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo. 

 

16011 Prevoz pitne vode 

Občina je v skladu z zakonodajo dolžna poskrbeti, da imajo vsi občani dostop do pitne vode. Na območjih, kjer 

občina tega še ne zagotavlja, se občani in gospodinjstva oskrbujejo iz lokalnih virov. Ob sušnih dneh pride tudi 

do tega, da v  teh lokalnih virih zmanjka pitne vode in jih je potrebno napolniti. Pri polnjenju takšnih lokalnih 

virov je potrebno upoštevati določila Pravilnika o pitni vodi. To pa pomeni, da je potrebno zagotoviti prevoz pitne 

vode v ustreznih posodah, kar se  lahko v naši občini glede na teren in ustreznost posod zagotovi z gasilskimi 

cisternami, vendar pa za posamična gospodinjstva ta prevoz predstavlja velik strošek. Občinski svet na svoji 10. 

redni seji v letu 2011, odločil, da se prevoz pitne vode do takšnih gospodinjstev sofinancira s strani občine, po 

ceniku Gasilske zveze Vojnik -  Dobrna. Pitna voda se dobavlja iz hidrantov javnega omrežja.   

Prevoz pitne vode se izvede tako, da posameznik iz gospodinjstva naroči prevoz pitne vode pri PGD Dobrna, na 

kar le-ti preverijo upravičenost sofinanciranja s strani občine. Nato strokovne službe na občini preverijo 

upravičenost zahtevka za sofinanciranje na podlagi priloženih dokumentov. V kolikor zahtevek ni upravičen ga 

zavrnejo. V kolikor pa je zahtevek upravičen se izvede prevoz pitne vode, in se nato s strani PGD Dobrna občini 

predloži račun s prilogami (datum prevoza pitne vode, kam je bila pitna voda pripeljana, kolikokrat v tistem dnevu, 

podpis prejemnika pitne vode in podpis voznika pitne vode). Na podlagi izdanega računa nato občina plača storitev 

prevozov pitne vode izvajalcu PGD Dobrna. Strošek prevoza vode je v letu 2020 znašal 165 €. 

 

16012 Vzdrževanje vodovodov 

Občina Dobrna je imela v letu 2020 v upravljanju še en vodovod Ramšak. Proračunska sredstva so bila  namenjena 

vzdrževanju vodovoda in  porabi električne energije v višini 342 €. 

 

16051 Obnovitvene investicije v vodovod iz amortizacije ( Vo-Ka najemnina) 

Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih 

javnih služb v Občini Dobrna Vodovod kanalizacija zagotavlja: 
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- oskrbo s pitno vodo, 

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat mesečno obračuna najemnino (amortizacijo) za najeto 

infrastrukturo. Le-ta se kompenzira z vlaganji v infrastrukturo. Najemnina za javno infrastrukturo je namenski 

prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture, za katero je bila 

zaračunana. V letu 2020 je bil strošek vlaganj v obnovitvene investicije iz amortizacije v vodovode  v višini 

239.874 € ( obnova črpališča Hudičev Graben,  delna obnova vodovoda v centru Dobrne). 

 

16059 Obnova in dograditev vodovoda Brdce ter prevezava vodovodov na vrtino Brdce – izdelava 

projektne dokumentacije 

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije faze PGD in PZI za projekt OBNOVA IN DOGRADITEV 

VODOVODA BRDCE TER PREVEZAVA LOKALNIH VODOVODOV NA VRTINO BRDCE, v občinah 

Dobrna in Vitanje. Za trajno in celostno oskrbo z vodo naselij Brdce nad Dobrno, dela Strmca nad Dobrno in 

Brezna (v Občini Vitanje) je na osnovi hidrogeoloških raziskav na Brdcah uspešno izvedena vrtina, iz katere se 

namerava preko obstoječih in dograjenih vodovodov oskrbovati s kvalitetno pitno vodo gospodinjstva na teh 

območjih. Zaradi razpršenosti območja in možnosti zagotavljanja sredstev je izgradnja vodovodov predvidena v 

več fazah. V letu 2020 so se financirali  stroški overitev služnostnih pogodb in prevodi za potrebe pridobivanja 

služnosti v skupni višini 1.611€. 

 

16065 Izgradnja cestne meteorne kanalizacije Šibanc-Guteneg 

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo cestne meteorne kanalizacije na relaciji Šibanc - Gutenek, ki se je izvajala 

v sklopu skupnega projekta "Komunalna ureditev območja Gutenek". Z javnim podjetjem Vodovod - kanalizacija 

Celje je bil izveden skupen izbor izvajalca za izvedbo vodovoda, transportnega vodovoda in obnovo hišnih 

priključkov ter cestne meteorne kanalizacije (ki je v domeni občine). V letu 2020 je bila realizacija proračunske 

postavke v višini 16.120 €. 

 

16039004 Praznično urejanje naselij 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje sredstva za novoletno okrasitev celotne občine.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

Kazalec:  

- postavitev praznične razsvetljave.  

 
Realizacija cilja in kazalca v letu 2020:  

Praznična razsvetljava je bila pravočasno in v celoti postavljena.  

 

16026 Vzdrževanje novoletne krasitve Dobrna 

V letu 2020 je bil poravnan strošek  montaže in demontaže novoletne razsvetljave v višini 3.836 €.  

 

16063 Urejanje kraja Dobrna 

Občina je zadolžena za urejanje zelenic, okolice, opreme (klopi, panoji, table), košnjo trave, nabave vrečk, 

vzdrževanje in urejanje dostopnih poti….…Vse te vsebine se stroškovno odražajo na obravnavani postavki. 

Navedene aktivnosti se izvajajo skozi celo leto, glede na potrebe, ki se izkažejo na terenu. Vrednost proračunske 

postavke pa se določa glede na realizacijo v preteklih letih. Vsa oprema in blago se nabavljajo sproti, glede na 

potrebe. 

Vsa t. i. tekoča vzdrževanja, kot so košnja trave, praznjenje košev in zamenjava vrečk, pobiranje odpadkov, pletje 

gredic izvaja režijski obrat Občine Dobrna. Dela, ki pa jih občina ne more izvesti z lastnim resursi, predvsem so 

to tista, kjer je potrebna stroka ali pa dodatne strojne kapacitete, pa se naročijo pri zunanjih izvajalcih. Urejanja 
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kraja je pomembna postavka, z vidika domačinov in seveda tudi iz vidika turizma. Celotni stroški urejanja kraja 

so v letu 2020 znašali 12.057 €. 

 

16066 Urejanje sprehajalnih, pohodnih in tematskih poti, varna pešpot Krulec-Guteneg, ureditev pešpoti 

Timpran-Pan-Lokovina 

V letu 2020 se je uredila sprehajalna pot Timpran-Zlateški klanc v Lokovini v dolžini 480 metrov in sprehajalna 

pot Krulec -križ, odcep Zavrh v dolžini 365 metrov. Skupni stroški ureditve obeh sprehajalnih poti je znašal 38.592 

€. 

 

16069 Ureditev sprehajalne poti-aleja v Zdraviliškem parku Dobrna 

V zdraviliškem parku Dobrna se je na območju glavne kostanjeve aleje že v letu 2019 pričela izvedba projekta 

»Ureditev sprehajalne poti – aleje v zdraviliškem parku Dobrna«. V letu 2019 je bilo izvedenih večina potrebnih 

del za ureditev 240 m dolge sprehajalne poti, in sicer v višini 31.507,53 €. Za projekt je bilo pridobljenih 31.354 

€ sofinancerskih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1 (povratni del). Dokončanje del (nasutje peščenih površin, 

ureditev okolice,…) je bilo izvedno v letu 2020 v skupni višini 7.341 €. 

 

16070 Obnova meteornih kanalov 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj in druge programe na 

stanovanjskem področju.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala finančna sredstva za upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj in 

druge programe na stanovanjskem področju in s tem omogočila izvedbo programa.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma  

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj in druge programe na 

stanovanjskem področju.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Stanovanjski zakon  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  
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Realizacija cilja v letu 2020:  

Pogoji za izvedbo podprograma so bili v občini Dobrna v letu 2020 zagotovljeni. Poleg rednih vzdrževanj, so bila 

opravljena tudi vzdrževalna investicijska dela na objektu Lokovina 12 – zamenjava strehe in oken na dveh 

stanovanjih. 

 

16044 Vzdrževanje stanovanjskih objektov 

V letu 2017 smo pridobili novega upravljavca občinskih stanovanj, ki svoje delo opravlja na podlagi Pogodbe o 

upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov v Občini Dobrna. Po pogodbi je bilo v letu 2020 v upravljanju 31 

stanovanj. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu stroškov upravljanja in rednega letnega 

vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih prostorov v lasti Občine Dobrna. Večje investicije, ki so bile izvedene v 

letu 2020 so bile na objektu Lokovina 12. Naveden objekt je starejši. Pobude in prošnje za sanacijo strehe in 

zamenjavo oken so prihajale že nekaj časa s strani stanovalcev objekta. Izvedel se je ogled na objektu in ocena 

stanja, nato pa odločitev o sanacije strehe ter zamenjavi oken v dveh stanovanjih. Izvajala so se krovsko kleparska 

dela. Prekrila se je streha starejšega objekta, ki je bila, razen na vhodu v objekt, dotrajana. Prav tako so se v tem 

objektu na dveh etažnih delih, v dveh stanovanjih, zamenjala okna . Skupni strošek investicije in ostalih stroškov 

upravljanja v letu 2020 so znašali 56.145 €. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

Opis glavnega programa  

Program obsega upravljanje in razpolaganje z zemljišči, kjer je zajeto upravljanje z zemljišči ter urejanje območij. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala sredstva za izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 

 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

V okviru podprograma se odvijajo aktivnosti na področju prodaje zemljišč, kamor je vključeno tudi urejanje 

zemljišč pred prodajo. Del urejanja zemljišč predstavlja tudi odmera le-teh, priprave strokovnih podlag in postopki 

razpolaganja. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o o varovanju okolja,  

-  Zakon o graditvi objektov, 

-  Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Cilj podprograma je smotrno upravljanje z občinskim premoženjem na način, da se mu povečuje vrednost, 

ustvarjajo prihodki v proračunu in hkrati izpolnjujejo zakonske naloge občine na področju komunalnega 

opremljanja zemljišč.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

 

16025 Geodetska dela 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 
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16069002 Nakup zemljišč 

Opis podprograma  

Podprogram vključuje sredstva za odkup zemljišč. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o davku na promet nepremičnin,  

-  Zakon o evidentiranju nepremičnin.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

V okviru podprograma je dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča 

bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju 

gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega 

premoženja Občine Dobrna, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Občine Dobrna ter 

zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom sklenjenih in izvedenih kupoprodajnih pogodb. 

 

16018 Odkup zemljišč 

 

V letu 2020 je Občina Dobrna odkupila parc. št. 1995/2 in 1995/3 k.o. Dobrna od pravne osebe v višini 3.888 € 

za potrebe rekonstrukcije obstoječega pločnika za pešce. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Predvidena sredstva za področje zdravstvenega varstva so  namenjena plačilu obveznosti, ki jih občini določa 

področna zakonodaja. Med zakonske obveznosti sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 

občanov in plačilo storitev mrliško – ogledne službe. Poleg tega zajema tudi še naslednje glavne programe: 

primarno zdravstvo, zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniško dejavnost in preventivne programe 

zdravstvenega varstva. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

-  Zakon o zdravstveni dejavnosti,  

-  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  

-  Zakon o lekarniški dejavnosti,  

-  Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,  

-  Zakon o lokalni samoupravi.  

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa  

Glavni program zajema na eni strani obveznosti iz področja zdravstva, ki jih občini določa področna zakonodaja, 

na drugi strani dopolnilne programe iz področij, ki sistemsko niso urejene, saj se njihovo izvajanje ne financira s 

sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med zakonske obveznosti občine sodita plačilo prispevka 

za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško pregledne službe.  
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Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je 

hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Kazalci:  pravočasno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov 

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

•  V letu 2020 je občina Dobrna  pravočasno plačevala prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih 

občanov in jim s tem omogočila pravico do koriščenja zdravstvenih storitev.  

•  Občina Dobrna je v letu 2020 izvajala plačila odrejenih obdukcij in storitev mrliško – pregledne službe.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

17079001 Nujno zdravstveno varstvo  

 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma  

V podprogram sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost 

občine. Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je izvajanje postopka prijave v obvezno zdravstveno 

zavarovanje občanov preneseno na centre za socialno delo, medtem ko občina ostaja zavezanec za plačilo 

prispevka.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

•  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  

•  Zakon o zdravstveni dejavnosti,  

•  Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi 

se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost občine je bilo v celoti 

izvedeno. Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala tudi sredstva za poravnavo odrejenih obdukcij in mrliško 

ogledne službe in s tem izpolnila zakonske obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za 

presojo doseganja zastavljenih ciljev. 

 

17001 Mrliško pregledna služba 

V skladu z 18. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem 

mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih: če se na da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo 

zdravnika, ki je bolnika zdravil, če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega 

zdravnika.  

V letu 2020 je imela Občina Dobrna sklenjeno pogodbo s tremi zdravniki. Stroški mrliških oglednikov in dveh 

sanitarnih obdukcij, katero je poravnala občina je v letu 2020 znašala 5.255 €. 

 

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 2020 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 31 občanov. Strošek poravnanih 

zavarovanj v letu 2020 je bil 13.162 €. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema programe ohranjanja kulturne dediščine, programov v kulturi, športa, programe za mladino in 

financiranje posebnih skupin.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 

Občini Dobrna.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 

Občini Dobrna. 

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

1803 Programi v kulturi  

1804 Podpora posebnim skupinam  

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa  

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

•  povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje,  

 

Kazalci: število vzdrževanih spomenikov in število obiskovalcev.  

 
Realizacija cilja in kazalca v letu 2020:  

V letu 2020 je Občina Dobrna sofinancirala obnovo kulturnega spomenika. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

Opis podprograma  

Podprogram namenja sredstva za obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o varstvu kulturne dediščine.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo 

vključevanje v živo podobo občine.  

 

Kazalec, s katerima se meri uresničevanje ciljev: število obnovljenih spomenikov  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

V letu 2020 je Občina Dobrna sofinancirala sredstva za obnovo kulturnega spomenika. 
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18015 Kulturni spomeniki 

V letu 2020 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove objektov in opreme v objektih nepremične 

sakralne kulturne dediščine v Občini Dobrna v letu 2020. Na javni razpis je prispela ena vloga, katera je bila 

odobrena v višini sredstev razpisa oziroma v znesku 2.000 EUR. 

 

18025 Ohranjanje stavbne, tehnične in kulturne dediščine na območju Občine Dobrna 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

1803 Programi v kulturi 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge 

programe v kulturi.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala finančna sredstva za delovanje na področju kulture in s tem omogočila 

izvedbo programa.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo  

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma  

Podprogram namenja sredstva za redno dejavnost knjižnice in nakup gradiva.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o knjižničarstvu.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

 

Kazalci:  

- število včlanjenih občanov v knjižnico,  

- število novih knjig,  

- število izposoj.  

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

-  Skupno je bilo v letu 2020 na Dobrni 561  aktivnih članov.  

-  Prirast knjižničnega gradiva na Dobrni v letu 2020 je znašal 354 enot knjižničnega gradiva.  

-  V letu 2020 je bilo izposojenih 26.152 enot knjižničnega gradiva, kar je skoraj 30 % manj kot v letu 2019.  

 

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 
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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 78 % oziroma v višini 15.561 €. Letni cilji so bili v celoti realizirani.V obdobju epidemije je bila knjižnica 

nekaj časa tudi zaprta, kar se odraža predvsem na področju izposoje knjig. 

 

18002 Nabava knjižnega gradiva 

Sredstva za nakup knjig zagotavlja občina v višini 50 %, 50 % pa zagotovi Ministrstvo za kulturo RS. V letu 2020 

smo v ta namen porabili 5.000 €.  

 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma  

Podprogram namenja sredstva za delovanje ljubiteljske kulture v občini.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

- Zakon o društvih, 

- Zakon o prostovoljstvu, 

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- ustvarjanje pogojev za nemoteno in uspešno delovanje ljubiteljske kulture in 

- povečanje zanimanja za vključevanje v dejavnosti s področja ljubiteljske kulture. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

 

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2020:  

Programi s področja ljubiteljske kulture so bili sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini ter v skladu z Letnim programom kulture Občine Dobrna za leto 2020.  
 

18003 Spodbujanje ljubiteljske kulture 

Vsako leto Občina Dobrna objavi Javni razpis s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna, tako 

je bilo tudi za leto 2020. Programi so bili sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna ter v skladu z Letnim programom kulture Občine Dobrna za 

leto 2020. Na podlagi razpisa so bile v letu 2020 prejete štiri vloge in vse štiri so bile odobrene.  Porabljena so 

bila planirana sredstva s proračunom v višini 9.400 €. V letu 2020 zaradi epidemije prireditev, za katere so se 

društva prijavljala, niso bile izvedene, društvom zaradi tega ni bilo potrebno vračati sredstev,  bodo pa za že 

pridobljena sredstva izvedli prireditve v letu 2021. V kolikor pa ne bodo izvedene, pa se bo o vračilu sredstev 

naknadno dogovarjalo. 

 

18020 Ljubiteljska kultura-nabava opreme 

Vsako leto Občina Dobrna objavi Javni razpis s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna, tako 

je bilo tudi za leto 2020. Programi so bili sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna ter v skladu z Letnim programom kulture Občine Dobrna za 

leto 2020. V letu 2020 se je za namen nabave opreme porabilo 10.000 €. 

 

18033 Spodbujanje ljubiteljske kulture – redna dejavnost (izredni dosežki) 

Na podlagi javnega razpisa s področja ljubiteljske kulture so bila razdeljena tudi sredstva za izredne dosežke v 

kulturi v višini 940 €. 

 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma  

Podprogram namenja sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo in sofinanciranje glasil. Občina 

Dobrna sredstva namenja za izdajo glasila Dobrčan.  
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Zakonske in druge pravne podlage  

- Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izdajanje občinskega glasila. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izdajanje občinskega glasila  

 

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2020:  

V letu 2020 so bile v skladu z odlokom izdane štiri številke Dobrčana. 

 

04010 Lokalni časopis 

Občina Dobrna izdaja občinsko glasilo Dobrčan. Namen javnega glasila je obveščati občane Občine Dobrna in 

druge zainteresirane o dejavnostih v Občini Dobrna. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij 

o vseh področjih življenja in dela v Občini Dobrna. 

V letu 2020 so bile izdane štiri številke Dobrčana in sicer meseca marca, junija, septembra in decembra. 

Občinska uprava sproti sodeluje z urednico glasila, se z njo usklajuje in dopolnjuje vsebino glasila, ter skrbi za 

redno objavo vseh pomembnih informacij, poročil in drugih dokumentov. Za  namen lektoriranja, izdaje in 

pošiljanja glasila Dobrčan je bilo v letu 2020 namenjenih 9.587 €. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 

Opis podprograma  

Podprogram namenja sredstva za  upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

/ 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- ustvarjanje pogojev za nemoteno delovanje društev. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje društev  

 

Realizacija cilja in kazalcev v letu 2020:  

V letu 2020 je bil nabavljen voziček za prevoz praktikablov. 

 

18019 Nabava opreme za kulturni dom 

V letu 2020 je občina nabavila vožiček za prevoz praktikablov za potrebe društev. Občina ga je predala v 

upravljanje ZTŠK Dobrna. 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za financiranje drugih posebnih skupin.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

18049001 Programi veteranskih skupin 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

Opis podprograma  

Podprogram namenja sredstva za financiranje srečanj starejših občanov in druge dejavnosti povezane z njimi. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

/  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti vsako letno srečanje starejših občanov nad 70 let in obdarovanje 

starostnikov ob koncu leta.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

V letu 2020 ni bilo izvedeno srečanje starejših občanov in tudi obdarovanja starostnikov ob novem letu ni bilo, 

zato sredstva v ta namen niso bila porabljena. V letu 2020 so bili obdarovani s šopki starejši od 90 let. 

 

18004 Programi drugih posebnih skupin (srečanje starejših občanov, jubileji, novoletna druženja) 

Občina Dobrna vsako leto del sredstev nameni tudi za starejšo generacijo. Za vse starejše nad 70 let vsako leto 

organizira Srečanje starejših občanov, kjer jim poleg srečanja pripravi pogostitev, hkrati pa tudi obdari s šopkom 

tiste, ki imajo ravno tisti dan rojstni dan. Prav tako ob koncu leta sredstva nameni za obdarovanje starostnikov, 

katere člani iz društva upokojencev obiščejo na domu. V letu 2020, zaradi epidemije covid 19, ni bilo izvedeno 

srečanje starejših občanov in tudi obdarovanja starostnikov ob novem letu ni bilo, zato sredstva v ta namen niso 

bila porabljena. V letu 2020 so bili obdarovani s šopki starejši od 90 let.V letu 2020 se je za ta namen porabilo 

716 €. 

 

18013 Programi veteranov,borcev 

V letu 2020 je bila realizacija v višini 448 €.  

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala finančna sredstva in s tem omogočila izvedbo programa. 

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

18059001 Programi športa  

18059002 Programi za mladino 

 

18059001 Programi športa 

Opis podprograma  

Podprogram namenja sredstva za dejavnost športnih društev ter prireditev in za ureditev športnih objektov.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  
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- Zakon o športu,  

- Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

 

Kazalci:  število prijavljenih športnih društev na razpise  

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020:  

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

 

18009 Sofinanciranje športa in rekreacije v občini 

Občina je sprejela Pravilnik o sofinanciranju športnih programov, na podlagi katerega je tudi v letu 2020 objavila 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Dobrna za leto 2020. Po javnem razpisu so 

bila sredstva odobrena sedmim vlagateljem v skupni višini 4.098 EUR. 

 

18027 Ureditev športno-rekreacijskega kompleksa in dvorane-izdelava projektne dokumentacije 

Z zaokrožitvijo zemljišč na območju šolskega in športnega kompleksa so vzpostavljeni pogoji za celostno 

obravnavo območja v smislu ureditve potrebnih šolskih in  športnih vsebin na tem območju za dolgoročne potrebe 

Občine Dobrna. V letu 2020 so bila sredstva namenjena za projektno dokumentacijo za ureditev športnih površin 

pri šoli v višini 1.891 €. 

 

18031 Vzdrževanje športnih površin v Občini Dobrna 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

                   .  

18059002 Programi za mladino 

Opis podprograma  

Podprogram namenja sredstva za financiranje delovanja Zveze  prijateljev mladine in sredstva za letovanje 

socialno ogroženih otrok. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Statut Občine Dobrna.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo počitniških kratkočasnic.  

Kazalci:  število udeleženih otrok na dejavnost, ki jih je organizirala ZPM Celje  

 

Realizacija cilja in kazalca v letu 2020:  

V letu 2020 se je  organiziralo v okviru MZMP samo letovanje enega nadarjenga otroka v Savudriji in otroški 

parlament. Vse ostalo, kar je v okviru pogodbe z občino, zaradi epidemije covid 19 ni bilo realizirano.  

 

18008 Sofinanciranje OZPM in drugih programov za mladino 

Občina Dobrna je imela v letu 2020 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Medobčinskega društva 

prijateljev mladine v letu 2020. Sredstva so bila predivdena za delovanje društva, organiziranje raziskovalnih 

taborov za otroke, tekmovanja in projekte – Bralna značka, Otroški parlament, Evropa v šoli in drugo. Iz 

proračunske postavke so se v letu 2020  pokrivali stroški, ki so se nanašali še na letovanje otrok iz leta 2019 ( 

račun je bil izstavljen decembra 2019, plačan pa v letu 2020), v letu 2020 pa za letovanje enega otroka v Savudriji 
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in stroški otroškega parlamenta. Druge aktivnosti, ki so bile določene v pogodbi za sofinanciranje, se zaradi 

epidemije v letu 2020 niso izvajale. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega 

glasbenega izobraževanja.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

1904 Terciarno izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim  

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa  

V javnih vrtcih je celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo: plače, prispevki delodajalca, drugi osebni 

prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu 

z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala finančna sredstva za delovanje vrtcev in s tem omogočila izvedbo 

načrtovanih programov. V letu 2020 so se zaradi zaprtja vrtcev in posledično, na podlagi tega neplačila staršev,  

uveljavljali tudi zahtevki za plačilo staršev do ministrstev. V času od vloženega zahtevka pa do prejetja sredstev 

iz državnega proračuna za izpad plačil staršev, je ta sredstva založila občina, tako da tudi vrtec zaradi tega ni imel 

likvidnostnih težav. 

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

19029001 Vrtci  

 

19029001 Vrtci 

Opis podprograma  

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, 

dodatne programe v vrtcih), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o vrtcih  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

- Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega 

obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;  
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- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo 

dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, 

itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;  

- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v občini . 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

V letu 2020 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in 

standardi, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Hkrati je občina tudi založila 

sredstva za izpad plačila staršev ob zaprtju vrtcev. Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala sredstva za zgoraj 

navedene namene in s tem uresničila pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 

 

19001 Vrtec Dobrna-oskrbnine 

V okviru področja otroškega varstva največjo postavko  predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma 

dejavnost vrtca. Iz te postavka občina subvencionira program otroškega varstva v skladu s Pravilnikom o plačilih 

staršev za programe v vseh vrtcih, v katerih so vključeni otroci iz Občine Dobrna. Stroški plač za zaposlene v 

vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu. Delež cene 

programov plačujejo starši, delež pa občina glede na višino plačilnega razreda, v katerega se vlagatelj uvrsti. 

Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov. Za Vrtec Dobrna je bilo v letu 2020 

namenjenih 284.796 € sredstev za varovanje otrok. Prav tako je Občina Dobrna financirala spremljevalca za 

gibalno oviranega otroka iz vrtca in ostale stroške v povezavi s tem do meseca junija 2020. V ta namen je bilo 

Osnovni šoli Dobrna nakazano 6.156 €. Poraba na tej proračunski postavki je kar za 15% manjša od planirane, saj 

je bil vrtec v letu 2020 nekaj časa zaprt in na podalgi tega so bili stroški za poslovanje vrtca manjši.  

 

19002 Vzgojno varstveni zavodi izven občine 

Občina Dobrna je po zakonu dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz Dobrne, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. 

Ker se število otrok, ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja  in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak 

vpisom otrok v naslednjem letu, navadno prihaja do nepopolne porabe planiranih sredstev. Sredstva so bila 

porabljena v višini 47.900 €. 

 

19020 Vzdrževanje opreme in prostorov 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

19024 Sofinanciranje OŠ Glazija-mobilno specialna služba 

V šolskem letu 2019/20 je vrtec Dobrna obiskovalo 6 otrok s posebnimi potrebami, od tega štirje s stalnim 

prebivališčem v občini Dobrna. V šolskem letu 2020/21 imamo v Vrtcu Dobrna zaenkrat dva otroka iz občine 

Dobrna, ki imata status otroka s posebnimi potrebami. Za tretjega je postopek v teku.  

Otroci imajo z upravnim aktom določeno tako število ur dodatne strokovne pomoči na teden kot tudi profil 

izvajalca, način izvajanja pomoči v rednih programih vrtca (oz.  v programu za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) pa je določen v 1., 3. in 4. alineji 15. člena Zakona o celostni zgodnji 

obravnavi.  

V šolskem letu 2019/20 so imeli otroci s posebnimi potrebami iz vrtca Dobrna, ki imajo stalno bivališče v občini 

Dobrna, skupaj 8 ur dodatne strokovne pomoči tedensko, ki jo je financirala občina Dobrna: 2 uri logopedske, 2 

uri socialnopedagoške ter 4 ure specialnopedagoške obravnave.  

Dodatno strokovno pomoč za otroke vrtca so izvajali strokovni delavci CVIU Velenje (Center za vzgojo, 

izobraževanje in usposabljanje Velenje).Poraba sredstev za ta namen v letu 2020 je bila 3.362 €. 

 

19029 Ureditev zunanjih površin Vrtca Dobrna 

V letu 2020 je bilo za ta namen porabljeno 482 €. 

 

19030 Vrtec Dobrna – projektna dokumentacija 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 

Glavni program  Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol in glasbenih 

šol.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja: 

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja,  

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega 

nacionalnega kurikula, 

-  zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, 

Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna  je v letu 2020 zagotavljala finančna sredstva za delovanje osnovne šole in s tem omogočila 

izvedbo programa. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

19039001 Osnovno šolstvo  

 

19039001 Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

 V okviru navedenega programa so se zagotavljali pogoji za delovanje Osnovne šole Dobrna (materialni stroški, 

dodatne dejavnosti v osnovni šoli) in Waldorfske šole. 

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

-  Zakon o osnovni šoli,  

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna. 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

  

Kazalci:  

- zagotavljanje sredstev za delovanje OŠ.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Zagotavljati sredstva za: 

-  sredstva za kritje materialnih stroškov Osnovne šole Dobrna in Waldorfske šole,  

-  sredstva za kritje dodatnega programa OŠ, 

-  sredstva za kritje zavarovanja OŠ,  

-  sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ. 

 

Realizacija ciljev v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresničila pogoje za 

kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  V letu 2020 je zaradi epidemije covid 19, občina nabavila tudi 

pralne zaščitne maske za otroke in učitelje in sicer po dva komada na osebo. 
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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 58.000 €, sredstva so se nakazovala mesečno 

na podlagi zahtevkov.  

 

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 v letu 2020 je znašala 19.380 €. 

 

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 2020 

namenila 3.740 €. 

 

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 2020 

na tej proračunski postavki ni bilo knjižene realizacije. 

 

19015 Vzdrževanje prostora in nabava opreme 

V letu 2020 je bila realizacija na tej proračunski postavki v višini 11.121 €. Za projekt Arnes IKT oprema v okviru 

programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v OŠ Dobrna je bilo  s strani občine dodeljeno 2.683 €, za 

nabavo kosilnice 3.800 €, za nabavo in montažo senčil v telovadnici 2.119 € in nabavo multifunkcijskega aparata 

za v kuhinjo 2.519 €. 

 

19027 Materialni stroški Waldorfske šole 

Sredstva so bila v letu 2020 namenjena plačilu materialnih stroškov za dva učenca v skladu s sklenjeno pogodbo. 

Na proračunski postavki je bila realizacija v višini 1.086 €. 

 

1904 Terciarno izobraževanje 

Opis glavnega programa  

Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje prostorskih pogojev za 

višješolsko in visokošolsko izobraževanje. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

- izboljšati dostopnost do visokošolskega izobraževanja, 

- povečati sodelovanje gospodarstva in okolja z visokošolskimi in znanstveno raziskovalnimi institucijami, 

- zmanjšanje odliva visoko usposobljenega kadra in tako prispevati k povečanju gospodarskega, tehnološkega 

in družbenega napredka regije. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je v letu 2020 zagotavljala finančna sredstva za delovanje Regijskega študijskega središča Celje, 

katerega soustanoviteljica je. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

19049001 Višješolsko izobraževanje 

 

19049001 Višješolsko izobraževanje 

Opis podprograma  

Podprogram je namenjen sofinanciranju Regijskega študijskega središča. 
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 Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o zavodih, 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

- Zakon o visokem šolstvu in podzakonski predpisi.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:   
V letu 2020 je Občina Dobrna v skladu s finančnim planom zagotovila sredstva za delovanje zavoda. 

 

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 

2020 je občina  namenila 699 €.  

 

1906 Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo ter sredstva za šolo v naravi. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti. 

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  

 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma  

Podprogram je namenjen regresiranju prevozov otrok v osnovno šolo ter sofinanciranju šole v naravi. 

 

 Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o osnovni šoli  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V Zakonu  o osnovni šoli je v 56. členu definirano, kdo je opravičen do brezplačnega prevoza v šolo. V sklopu 

tega je potrebno zagotoviti tudi varstvo vozačev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

V letu 2020 je Občina Dobrna zagotovila brezplačen prevoz v šolo za vse tiste, ki so bili v skladu z zakonom do 

tega opravičeni. Prav tako je bilo zagotovljeno varstvo teh otrok, ko so čakali na prevoz domov.  
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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. Zaradi izrednih razmer v letu 2020 se šole v naravi niso izvajale, zato 

tudi odhodka iz tega naslova ni bilo. 

 

19011 Regresiranje prevozov 

Glede na ustrezno zakonodajo je občina dolžna zagotoviti sredstva za prevoz učencev v šolo. Sredstva, ki smo jih 

namenili za prevoz otrok so bila porabljena v višini 22.941 €. Le-ta vključujejo tudi stroške za nabavo goriva za 

šolski kombi. V tej postavki so zajeti tudi stroški prevoza za dva učenca, ki sta obiskovala šolo s prilagojenem 

programom izven Občine Dobrna (OŠ Glazija, šolo v Velenju). Plačilo prevoza občini nalaga 56. člen Zakona o 

osnovni šoli, ki pravi, da je potrebno povrniti stroške prevoza tudi za otroke s posebnimi potrebami in njihovim 

spremljevalcem, ki imajo stalno prebivališče v Občini Dobrna ne glede na oddaljenost osnovne šole ali zavoda. 

Stroški prevoza otroka so bili realizirani v višini 67 %. Zmanjšani stroški prevoza so predvsem posledica zaprtja 

šol zaradi epidemije covid 19 in s tem tudi neizvajanje prevoza otrok. 

 

19014 Sofinanciranje Glazija, II  Osnovna šola Žalec 

Učenci s posebnimi potrebami se izobražujejo v šolah z ustreznim programom. Dva učenca s posebnimi potrebami 

iz Dobrne sta v letu 2020 obiskovala  to šolo in sicer eden je hodil  na Glazijo Celje, drugi pa v šolo v Velenju. 

Občina Dobrna je v letu 2020 za te otroke poravnala materialne stroške, stroške jutranjega varstva in stroške 

prevoza otroka v šolo. Odhodek je znašal 3.176 €. 

 

19025 Osnovno šolstvo-varstvo vozačev 

V letu 2020 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije. 

 

19069003 Štipendije 

Opis podprograma  

Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Omogočiti pridobitev dodatnih sredstev za šolajoče za zahtevnejše študije. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Plačilo sredstev za štipendijo. Kazalci: število prejemnikov štipendije iz razpisa. 

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

V letu 2020 je občina na podlagi računa poravnala sofinanciranje kadrovske štipendije v višini 1.440 €. 

 

19026 Izobraževanje – proračunski štipendijski sklad 

 V letu 2020 je občina na podlagi računa poravnala sofinanciranje kadrovske štipendije v višini 1.440 €. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in 

pristojnosti.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

-  Zakon o socialnem varstvu, 

-  Zakon o lokalni samoupravi, 

-  Statut Občine Dobrna.  
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

2002 Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti 

in s tem zagotovila pravice občanom do denarne nagrade ob rojstvu otroka.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 20029001 Drugi programi v pomoč družini  

 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

Opis podprograma  

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

Odlok o pomoči za novorojence v Občini Dobrna. 

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je s finančnimi sredstvi spodbujati rojstva.  

  

Kazalci: število izdanih subvencij in odločb.  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: 

Nagrada Občine Dobrna novorojencem - ob rojstvu otroka občina prispeva staršem 250 EUR denarne pomoči. V 

letu 2020 je bilo realizirano izplačilo za 25 novorojenih otrok. 

  

20008 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 

Občina Dobrna dodeljuje pomoč za novorojence v okviru sprejetega  Sklepa o pomoči za novorojence v Občini 

Dobrna, katerega je sprejel Občinski svet Občine Dobrna dne 15.9.2004 ter vsemi nadaljnjimi spremembami tega 

sklepa. Staršem – upravičencem, ki imajo stalno prebivališče na Dobrni, se  ob rojstvu otroka na podlagi vloge 

dodeli 250 EUR denarne pomoči.  

Dne 11. 12. 2019 je Občinski svet Občine Dobrna sprejel še dodatni sklep, in sicer, da upravičenec prejme ob 

rojstvu otroka tudi sadiko tradicionalne stare sorte jabolk in slovensko zastavo. Slednjega v lanskem letu ni bilo 

mogoče realizirati zaradi razglašene epidemije COVID-19  na območju celotne Republike Slovenije. Takoj ko se 

bodo razmere uredile, se bo le-to realiziralo tudi za nazaj, kar pomeni, da bodo sadiko tradicionalne stare sorte 

jabolk in slovensko zastavo prejeli vsi starši - upravičenci katerim se je v letu 2020 rodil otrok.  

V letu 2020 je bilo v ta namen porabljenih 6.250 € denarne pomoči za 25 novorojenčkov. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na 

lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Višino 

sredstev pri postavkah socialnega varstva je težko natančno vnaprej predvideti, saj se število upravičencev do 

različnih programov in storitev socialnega varstva med letom nenehno spreminja. Lahko se poveča oziroma 

zmanjša. To velja tako za status družinskega pomočnika, domsko varstvo kakor tudi za storitev pomoč na domu 

ipd. Ker točnega števila upravičencev ni možno vnaprej predvideti lahko prihaja tako do prekoračitve oziroma 

nepopolne porabe planiranih sredstev.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne 

varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z 

različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, 

krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati 

enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi).   

Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri  

funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za 

starejše.   

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno 

ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo 

zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire 

družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih 

socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih 

skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.  

 

Realizacija cilja v letu 2020:  

Občina Dobrna je v letu 2020 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plačilo zakonskih obveznosti 

in s tem zagotovila pravice občanom do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega 

pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih)  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

20049002 Socialno varstvo invalidov  

20049003 Socialno varstvo starih 

 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma  

Podprogram je namenjen financiranju družinskega pomočnika.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o socialnem varstvu  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same 

opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje 

v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač 

s prispevki za družinskega pomočnika. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno 

življenje oseb z oviranostmi.  

Kazalec za merjenje doseganja cilja je število družinskih pomočnikov.  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: 

Občina Dobrna v letu 2020 ni imela družinskega pomočnika, zato sredstva za ta namen niso bila porabljena. 

 

20006 Financiranje družinskega pomočnika 

Upravičenci, ki na Centru za socialno delo Celje uveljavijo status družinskega pomočnika, so upravičeni do 

mesečnega dohodka, ki ga v skladu z zakonom financira lokalna skupnost. V letu 2020 občina ni imela 

družinskega pomočnika, zato na tej postavki v letu 2020 ni realizacije. 

 

20049003 Socialno varstvo starih 

Opis podprograma  

Podprogram je namenjen financiranju oskrbe v domovih, pomoči na domu in sofinanciranju humanitarnih 

dejavnosti.   

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o socialnem varstvu,  

-  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

-  Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,  

-  Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 

-  Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, 

-  Sklep o izdaji soglasja Občine Dobrna o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in 

uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Dolgoročni cilji podprograma so:  

-  zagotovitev in pokritje potreb pomoči družini na domu z delovanjem koncesionarja ter s tem omogočanje 

večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in 

racionalne izvedbe te storitve,  

-  zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi 

tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.  

 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:  

-  število uporabnikov vseh programih in storitvah (pomoč družini na domu) ter   

-  število vključenih v domove za starejše (občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo 

plačati oskrbe).  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in 

zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, 

telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov.   

  

Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in število 

oskrbovancev v domovih za starejše občane.  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: 

Občina Dobrna je v letu 2020 subvencionirala domsko oskrbo 17 oskrbovancem - občanom Občine Dobrna. 

Storitev pomoči na domu je v letu 2020 uporabljalo v povprečju na mesec sedem občanov.  

 

20002 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih (domovi za ostarele, Golovec) 

Sredstva so bila namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih. Ceno oskrbe 

domovi oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje 
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jih resorno ministrstvo, plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu, občinski proračun in svojci 

upravičenca. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna 

sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Občina Dobrna je v letu 

2020 subvencionirala domsko oskrbo za 17 oskrbovancev, kar je znašalo 133.204 €. 

 

20004 Pomoč na domu 

Pomoč in nego na domu je občina dolžna organizirati kot javno službo, kot določa Zakon o socialnem varstvu. To 

storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov k pogodbi 

opravlja Dom ob Savinji Celje. Pomoč na domu je v letu 2020 potrebovalo v povprečju 7 občanov, doplačilo 

Občine Dobrna je znašalo 27.237 €. 

 

20010 Varovana stanovanja v Občini Dobrna – projektna dokumentacija 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

20011 E-oskrba 

Na tej proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realizacije. 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

Opis podprograma 

 Podprogram je namenjen sofinanciranju neprofitnih najemnin, v skladu z veljavno zakonodajo, ki to predpisuje.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o socialnem varstvu,  

-  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznikov, ki si 

materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih in materialnih stisk občanov, zagotavljanje osnovnih 

pogojev bivanja in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov.  

  

Kazalci: - število izdanih odločb  

  

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: 

Občina Dobrna je v okviru tega podprograma zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje najemnin na podlagi 

odločb CSD.  

 

20009 Subvencioniranje najemnin 

Občina Dobrna zagotavlja sredstva za sofinanciranje plačila neprofitnih najemnin občanov, ki so do tega 

upravičeni na podlagi odločb CSD. V letu 2020 je Občina Dobrna sofinancirala plačila  najemnine petim občanom 

v višini 8.435 €. 

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma  

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna 

oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov 

(kot je, na primer zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, 

oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične 

spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.  

 

Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o lokalni samoupravi, 

- Zakon o socialnem varstvu, 
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- Zakon o društvih, 

- Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in 

storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in  

- zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem prispevati k zmanjševanju 

socialnih stisk in razlik. 

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so:  

- število prijav na razpis 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Objava javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov in 

projektov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2020.   

 

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2020: 

Na razpisu je bilo odobrenih 19 vlog, tako da je bilo razdeljenih sredstev  v skupni višini 4.700 €. Planirana 

sredstva so bila v celoti razdeljena, zato ocenjujemo, da smo letni cilj za leto 2020 dosegli. Prav tako smo na 

podlagi neposrednih pogodb realizirani 950 €. 

 

20005 Ostali programi, spec.zavodi, društva 

V letu 2020 je občina na podlagi neposrednih pogodb realizirala 950 €. 

 

20012 Sofinanciranje programov socialnih, humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti 

Občina Dobrna je v letu 2020 objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 

sofinanciranje programov in projektov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini 

Dobrna za leto 2020. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2020 na proračunski postavki 20012 

Sofinanciranje programov socialnih, humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti) je znašal 4.700,00 €. Na 

razpisu so bila odobrena sredstva 19 vlagateljem. Za potrebe razpisa je bilo porabljenih 4.700 €. 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnic in obresti 

za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 - Zakon o javnih financah , 

-  Zakon o financiranju občin.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

 2201 Servisiranje javnega dolga  

 

2201 Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

 Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnic in obresti 

za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno čim bolj ugodnega financiranja proračuna 

občine z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz 

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je v letu 2020 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo obresti in dolga, skladno s 

področno zakonodajo.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje 

Opis podprograma  

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna - domačemu zadolževanju in sicer za odplačila obresti ter za odplačilo dolga.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o javnih financah,  

-  Zakon o financiranju občin.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma. 

 

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 obresti za leto 2020 

niso bile zaračunane. S proračunom je bilo planirano za plačilo obresti in ostalih stroškov zadolževanja ( letno 

nadomestilo za kredite) 7.341 €, porabljeno pa je bilo samo 791 € za vodenje kreditov pri banki.  

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 

visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 

druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za 

zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje 

dogovorjenih nalog.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

- Zakon o javnih financah, 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija  
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2302 Posebna proračunska rezerva in program pomoči v primerih nesreč 

Opis glavnega programa  

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 

plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 

bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju 

Občine Dobrna, skladno z Zakonom o javnih financah.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je v letu 2020 v proračunu zagotovila finančna sredstva za primer pojava naravne nesreče na 

območju občine, skladno z Zakonom o javnih financah.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine  

 

23029001 Rezerva občine 

Opis podprograma 

 Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.  

  

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o javnih financah, 

-  Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

  

 

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma. 

 

23001 Proračunska rezerva 

Proračunska rezerva je bila porabljena v skladu z Zakonom o javnih financah v višini 24.217 € . Sredstva so se 

uporabila za : 

-  projektno dokumentacijo za sanacijo plazov v višini 14.125,00 €, 

- prevoz pitne vode v višini 1.971 €, 

-  odpravo posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah Občine Dobrna v višini 300 € in 

- stroški v zvezi z epidemijo covid 19 v višini 7.821. 

  

2303 Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa  

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog za katere 

v proračunu niso bila zagotovljena  sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso 

bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v Proračunu Občine Dobrna je za nepredvidene stroške za 

katere se izkaže, da za njih v obstoječem  proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostni višini, skladno z 

Zakonom o javnih financah.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je v letu 2020 v proračunu zagotovila finančna sredstva splošne proračunske rezervacije za 

nepredvidene namene za katere je izkazala, da v proračunu niso  bila zagotovljena v zadostni višini, skladno z 

Zakonom o javnih financah.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

Opis podprograma  

Podprogram je namenjen splošni proračunski rezervaciji.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o javnih financah.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma. 

 

23002 Splošna proračunska rezervacija 

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 2020 prerazporejena v višini 9.700 €. Prerazporeditev je že 

obrazložena na strani 74. 

 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

 

V letu 2020 na računu Finančnih terjatev in naložb ni bilo realizacije. 

 

RAČUN FINANCIRANJA 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnic in obresti 

za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.  

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

-  Zakon o javnih financah,  

-  Zakon o financiranju občin.  

  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine  

2201 Servisiranje javnega dolga  

 

2201 Servisiranje javnega dela 

Opis glavnega programa  

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplačevanje obveznosti, ki dospejo iz naslova glavnic in obresti 

za domače zadolževanje, za domače prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili.  

  

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno čim bolj ugodnega financiranja proračuna 

občine z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz 

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.  

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je v letu 2020 v proračunu zagotovila finančna sredstva za odplačilo dolga, skladno s področno 

zakonodajo.  

  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa  

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 

Opis podprograma  

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna - domačemu zadolževanju, in sicer za odplačila dolga.  

  

Zakonske in druge pravne podlage  

-  Zakon o javnih financah,  

-  Zakon o financiranju občin.  

  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.  

 

  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  

  

Realizacija cilja v letu 2020: 

Občina Dobrna je z zagotovitvijo finančnih sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma. 

 

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 Inteso in Slovenski regionalni razvojni sklad. 

V letih 2016, 2018, 2019 in 2020 se je občina zadolžila pri državnem proračunu – 23. člen povratni del. Zapadli 

obroki kredita so bili v letu 2020 odplačani v višini 175.300 €. Trije dolgoročni krediti so bili v letu 2020 v celoti 

poplačani. 

 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja  

 
Občina Dobrna v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene z 

Zakonom o lokalni samoupravi, s področnimi materialnimi zakoni, ter s splošnimi akti občine. 
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Konkretno pravno podlago za delovanje Občine Dobrna in izvrševanje vsakoletnega proračuna predstavljajo 

strateški akti Občine Dobrna, kot najpomembnejši seveda Statut Občine Dobrna in Občinski prostorski načrt. 

Občina ima sprejete tudi druge strateške dokumente s področja komunalnih dejavnosti, urejanja prostora in varstva 

okolja, ter s področja gospodarstva, turizma, kmetijstva, kakor tudi s področja družbenih dejavnosti, kjer ima 

občina sprejete novelirane strategije in druge razvojne dokumente, ki opredeljujejo razvoj športa, kulture, 

humanitarnih organizacij, idr.  

Razvojni projekti, ki jih izvajamo z lastnimi sredstvi ali sredstvi, pridobljenimi s strani države ustvarjajo pogoje 

za razvoj družbenega in gospodarskega življenja na našem območju. Dobro razvita prometna in druga javna 

gospodarska infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti v občini.  

Spodbujanje kulturnih in športnih ter drugih družbenih dejavnosti z zagotavljanjem pogojev za njihovo izvajanje 

omogočamo našim občanom vključitev v dodatne dejavnosti, ter tako aktivno preživljanje prostega časa. Na 

področju socialnega varstva prispevamo k dostojnejšim življenjskim razmeram najbolj ogroženih in ranljivih 

skupin prebivalstva. Z zagotavljanjem sredstev za javna dela izboljšujemo dostopnost dela za tiste občane, ki so 

na trgu dela težje zaposljivi in tako prispevamo k aktiviranju te populacije.  

Če pogledamo na preteklo leto, kljub neugodnim razmeram zaradi epidemije Covid 19,  ocenjujemo, da smo 

proračunska sredstva porabili namensko, gospodarno, ter v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja posamezna 

področja delovanja občine. Učinkovitost poslovanja, ki ga vedno želimo doseči, pa se kaže v pozitivnem učinku 

na družbeno in gospodarsko sfero, kjer želimo biti spodbujevalec in partner v razvoju in doseganju boljše kvalitete 

življenja in dela v naši občini. 
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III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 
Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 

je bil sprejet v okviru Proračuna Občine Dobrna za leto 2020 in kasneje popravljen v okviru rebalansa proračuna 

za leto 2020. V načrt razvojnih programov v letu 2020 so bili vključeni investicijski projekti, katerih realizacija 

je znašala 884.127 €. V glavnem gre za večletne projekte. Realizacija  investicijskih projektov je prikazana v NRP 

2020-2023, 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.  

 

Področje porabe 
Veljavni 

proračun 2020 
Realizacija 

2020 Indeks 

        

06 Lokalna samouprava 73.070 62.533 85,58 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih 61.719 61.719 100,00 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 58.710 19.525 33,26 

12 Pridobivanje in distribucija 
energetskih surovin 22.000 27.248 123,85 

13 Promet, prometna infrastruktura 
in komunikacije 565.043 348.982 61,76 

14 Gospodarstvo 15.500 8.091 52,20 

15 Varovanje okolja in naravne 
dediščine 219.193 54.433 24,83 

16 Prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna dejavnost 464.516 276.030 59,42 

18 Kultura, šport in nevladne 
organizacije 22.560 14.445 64,03 

19 Izobraževanje 21.821 11.121 50,96 

20 Socialno varstvo 100 0 0,00 

SKUPAJ 1.524.232 884.127 58,00 
 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 je z vsemi potrebnimi elementi prikazan na strani 46.  

 

06039001 Administracija občinske uprave 

OB155-17-0004  Ureditev arhiva za občino 

23. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih pravi: dokumentarno gradivo se hrani 

v ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, 

biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi, ter zagotavlja dostopnost, kar pomeni varovanje 

pred izgubo in stalno zagotavljanje dostopa zgolj pooblaščenim uporabnikom ves čas trajanja hrambe in 

celovitost, kar obsega nespremenljivost in neokrnjenost ter urejenost tega gradiva. Občina Dobrna je imela 

neustrezne prostore za hrambo arhivskega gradiva, zato je bilo potrebno poiskati ustrezen prostor za arhivo in ga 

primerno urediti. V letu 2019 se je na lokaciji Zdravstvenega doma Dobrna uredil prostor in tudi opremil z 

varovanjem. Skupni strošek je v letu 2019 znašal 12.746 €. V letu 2020 pa se je prostor opremil z ustreznim 

regalom v vrednosti 10.070 € 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

OB155-19-0011 - Vlaganja v opremo - občinska uprava 

V letu 2020 smo na novo nabavili  opremo, ki je bila potrebna za nemoteno delo. Nabavljena sta bila dva nova 

računalnika, dva nova printerja, skener, dva ekrana ter nekatera osnovna sredstva za režijski obrat. V tem NRP je 

zajeta tudi proračunska postavka 16044 Vzdrževanje stanovanjskih objektov,  na kateri v letu 2020 izstopa obnova 

strehe na objektu Lokovina 12 in tudi menjava oken na dveh stanovanjih v istem objektu. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB155-07-0036 - Gasilska zaščitna in reševalna oprema 

Sredstva so bila namenjena nabavi nujne zaščitne in reševalne gasilske opreme za Prostovoljno gasilsko društvo 

Dobrna. 

OB155-19-0016 – Sofinanciranje nabave gasilske platforme, vozila 

V okviru GZ Vojnik-Dobrna deluje šest prostovoljnih društev, med njimi tudi Prostovoljno gasilsko društvo 

Dobrna. V letu 2020 je Občina Dobrna sofinancirala nabavo gasilske platforme, vozila in gasilske lestve, katera 

se bo uporabljala za namene zaščite in reševanja za vsa gasilska društva v GZ Vojnik-Dobrna. Pogodbena vrednost 

gasilske platforme, vozila in gasilske lestve je bila 371.382,64 EUR od tega je Občina Dobrna  sofinancirala 

nabavo v dogovorjenem deležu in sicer v vrednosti 55.819 EUR. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB155-14-0002 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 

Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa. Sredstva je prejelo enajst posameznikov in pet društev. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB155-17-0002 LAS od Pohorja do Bohorja 

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 delovanje LAS ( lokalne akcijske skupine). Realizacija je bila v višini 956 €. 

 

OB155-19-0014 Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave 

Občina Dobrna je skupaj s partnerjema prijavila projekt "Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na 

območju Zdraviliškega parka Dobrna" na javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. V sklopu projekta 

je bila predvidena: 

- prenova javne razsvetljave parka, ki bo ustrezala določilom uredbe glede varstva okolja, 

- prenova urbane opreme parka (klopi in koši), 

- izvedba izobraževanja širše javnosti na temo učinkovite in okoljsko sprejemljive javne razsvetljave. 

Ker smo bili uspešni pri pridobitvi sofinancerskih sredstev je delno bil projekt  realiziran v letu 2019, delno pa v 

letu 2020 v višini 16.967 €. 

 

OB155-20-0001 Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave 

V letu 2020 je bila narejen PZI načrt elektroinštalacij javne razsvetljave v navezavi obstoječe proračunske 

postavke v višini 1.708 €. 
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12029001 - Oskrba z električno energijo 

OB155-10-0007 - Strategija razvoja javne razsvetljave 

V letu 2020 so bile nabavljene svetilke za javno razsvljavo pri novem krožišču na Dobrni, nabavljene so bile nove 

luči za razsvetljavo v parku in bila je opravljena predelava krmilnega dela prižigališč. Poraba na proračunski 

postavki v letu 2020 je bila v višini 27.248 €.  

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB155-19-0012 Elementar 

Sredstva so bila namenjena za sanacijo škode, povzročene po neurjih in poplavah, in sicer na podlagi ocenjene 

škode, ki se je posredovala na MOP v sprejem Programa sanacije škode po neurjih. V letu 2020 je bil delno saniran  

plaz na JP št. 965751 Švent-Pihler-Polenek-Žeblarjeva kapela, v celoti bo sanacija zaključena v letu 2021. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 158.667 € oziroma 46,1%. Sanacija plazu je bila sofinancirana iz 

strani MOP v višini 115.873 €. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB155-08-0001 - Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih cest 

Proračunska postavka predstavlja stroške nastale pri  izvedbi gradbenih del pri sanaciji lokalne ceste Dobrna-

Hudičev Graben-Krištaje (pri Kraguljčeku) v višini 17.448 €. 

OB155-09-0002 - Rekonstrukcija LC Dobrna-Guteneg 

V letu 2020 je občina poravnala strošek v višini 33 € za letno nadomestilo. 

OB155-19-0017 – Obnova premostitvenega objekta v HG 

Most Kraguljček je bil glede na potrebe današnjega časa  preozek, zato ga je bilo potrebno ustrezno razširiti. 

Sredstva za razširitev mostu so bila porabljena v višini 34.114 EUR. 

OB155-19-0020 – Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih cest 

V sklopu rekonstrukcije, obnove in asfaltiranja občinskih cest v letu 2020 je bila obnovljena občinska 

kategorizirana javna pot JP 964791 Uprava–Tajht v skupni višini 51.318 €. 

3029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB155-19-0002 Ureditev digitalnega katastra in BCP 

V preteklem letu je bil uveljavljen Zakon o evidentiranju dejanske rabe nepremičnin javne cestne in javne 

železniške infrastrukture (ZEDRZ) (Ur. l. RS, št. 13/2018) ter na njegovi podlagi Pravilnik o evidentiranju 

dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št. 3/2019). Skladno z navedenimi 

akti je obveza upravljavcev, da so do 1. junija 2019 Direkciji RS za infrastrukturo posredovali predpisane podatke. 

V letu 2020 ni bilo realizacije in se projekt prenaša v leto 2021. 

 

OB155-19-0003 Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni 

Predmet projekta je bila rekonstrukcija križišča pred naseljem Dobrna, vključno z ureditvijo spremljajoče 

prometne in komunalne infrastrukture, otoka, kolesarskih poti, javne razsvetljave in kapelice na območju križišča. 

Nosilec projekta je bila Direkcija RS za infrastrukturo, občina pa partner. Cilj projekta je bila celovita 

rekonstrukcija križišča pri odcepu Novi grad. Deloma se je projekt financiral iz sredstev 23. člena Zakona o 

financiranju občin (povratni in nepovratni del). V projekt  so  vključena tudi sredstva iz najemnine za 

rekonstrukcijo vodovoda na območju krožišča. 

V letu 2020 je bilo krožišče dokončano in iz proračunskih sredstev  financirano v višini 88.902 €. 

 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB155-14-0003 - Pospeševanje razvoja obrti in podjetništva 

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so bila namenjena kot nepovratna finančna 

pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina finančnih 
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sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 

Dobrna za leto 2020 so bila predvidena v višini 4.000 €. Po razpisu so bila sredstva odobrena sedmim 

posameznikom v skupni vrednosti 4.000 €. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB155-07-0035 – Regijska kolesarska pot 

V letu 2020 so bila sredsva v višini 4.091 € namenjena za plačilo stroškov notarskih overitev in  prevodov za 

potrebe pridobitve služnosti. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB155-16-0008 - Obnovitvene investicije v odlagališča iz amortizacije Simbio 

V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat letno zaračuna najemnino za najeto infrastrukturo, le-ta pa se 

kompenzira z zneski vlaganj v infrastrukturo, tako v staro kot v novo infrastrukturo. Najemnina za javno 

infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne 

infrastrukture, za katero je bila zaračunana.  

OB155-16-0009 - Obnovitvene investicije v kanalizacijo-Voka 

V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat mesečno obračuna najemnino (amortizacijo) za najeto 

infrastrukturo. Le-ta se kompenzira z vlaganji v infrastrukturo. Najemnina za javno infrastrukturo je namenski 

prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture, za katero je bila 

zaračunana.  

 

OB155-19-0004 Izgradnja kanalizacije za naselje Vrba 

V naselju Vrba se je konec leta 2019 uspešno zaključil projekt »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje: »Izgradnja kanalizacije za naselja v 

porečjih Hudinje in Dobrnice v občinah Vojnik in Dobrna, na območju občine Dobrna za naselje Vrba (faza D)«.  

V naselju Vrba je za skupino osmih hiš, katere zaradi same lokacije in s tem nemožnosti gravitacijske priključitve 

na obstoječo kanalizacijo, zgrajeno črpališče, tlačni in gravitacijski priključni kanal. Z izgradnjo kanalizacije s 

črpališčem je bila občanom naselja Vrba zagotovljena priključitev na novo zgrajeno fekalno kanalizacijsko 

omrežje, ki je povezano na obstoječ kanalizacijski sistem do ČN Dobrna, s čimer se bo prispevalo k varstvu voda 

in okolja. V letu 2020 pa je bila urejena dovozna cesta do črpališč, znesek ureditve dovoza je znašal 4.697 €. 

 

OB155-19-0018 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih 

virov na povodju Savinje – Izgradnja kanalizacije in ČN v Občini Dobrna 

 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje-izgradnja kanalizacija na območjih, kjer kanalizacija še ni 

zgrajena,  območja naselij Lokovina, Loka, Vrba in Zavrh. Realizacija uporabe sredstev je vezana na predvidene 

razpise za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskih omrežij na območjih izven aglomeracij. V letu 2020 je bila 

realizacija v višini 671 € za popis del v zvezi s stanjem  kanala  za fazo 7. 

 

OB155-20-0019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 

V sklopu javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav je bila odobrena vloga dvem vlagateljem v 

skupni višini 1.507€. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

OB155-20-0002 – Spremembe in dopolnitve ZN Dobrna 

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za spremembe in dopolnitve  odloka o ZN 

Dobrna, ki je bil sofinanciran tudi s strani Elektro Jezernik v višini 50%. 
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16039001 - Oskrba z vodo 

OB155-16-0010 - Obnovitvene investicije v vodovod - Voka 

 V skladu s pogodbo najemodajalka – občina enkrat mesečno obračuna najemnino (amortizacijo) za najeto 

infrastrukturo. Le-ta se kompenzira z vlaganji v infrastrukturo. Najemnina za javno infrastrukturo je namenski 

prihodek najemodajalk, ki se mora uporabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture, za katero je bila 

zaračunana.  

OB155-17-0003 Obnova in dograditev vodovoda Brdce 

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije faze PGD in PZI za projekt OBNOVA IN DOGRADITEV 

VODOVODA BRDCE TER PREVEZAVA LOKALNIH VODOVODOV NA VRTINO BRDCE, v občinah 

Dobrna in Vitanje. Za trajno in celostno oskrbo z vodo naselij Brdce nad Dobrno, dela Strmca nad Dobrno in 

Brezna (v Občini Vitanje) je na osnovi hidrogeoloških raziskav na Brdcah uspešno izvedena vrtina, iz katere se 

namerava preko obstoječih in dograjenih vodovodov oskrbovati s kvalitetno pitno vodo gospodinjstva na teh 

območjih. Zaradi razpršenosti območja in možnosti zagotavljanja sredstev je izgradnja vodovodov predvidena v 

več fazah. V letu 2020 so se financirali  stroški overitev služnostnih pogodb in prevodi za potrebe pridobivanja 

služnosti v skupni višini 1.611€. 

 

OB155-19-0005 Izgradnja cestne meteorne kanalizacije Šibanc-Guteneg 

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo cestne meteorne kanalizacije na relaciji Šibanc - Gutenek, ki se izvaja v 

sklopu skupnega projekta "Komunalna ureditev območja Gutenek". Z javnim podjetjem Vodovod - kanalizacija 

Celje je bil izveden skupen izbor izvajalca za izvedbo vodovoda, transportnega vodovoda in obnovo hišnih 

priključkov ter cestne meteorne kanalizacije (ki je v domeni občine). V letu 2019 je bila realizacija proračunske 

postavke v višini 28.389 EUR. Ostala realizacija v višini 16.120 € je bila v letu 2020. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

OB155-18-0003 Urejanje pokopališča Dobrna 

V letu 2020 je občina nabavila nove zavese za mrliško vežico na Dobrni v skupni vrednosti 1.126 €. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

OB155-19-0015 Ureditev sprehajalne poti-aleje v zdraviliškem parku 

V zdraviliškem parku Dobrna se je na območju glavne kostanjeve aleje pričela izvedba projekta »Ureditev 

sprehajalne poti – aleje v zdraviliškem parku Dobrna«. V letu 2019 je bilo izvedenih večina potrebnih del za 

ureditev 240 m dolge sprehajalne poti, in sicer v višini 31.507,53 €. Za projekt je bilo pridobljenih 31.354 € 

sofinancerskih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1 (povratni del). Dokončanje del (nasutje peščenih površin, 

ureditev okolice,…) je bilo izvedeno v letu 2020 v višini 7.341 €. 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB155-07-0033 - Odkupi zemljišč 

V letu 2020 je Občina Dobrna odkupila parc. št. 1995/2 in 1995/3 k.o. Dobrna od pravne osebe v višini 3.888 € 

za potrebe rekonstrukcije obstoječega pločnika za pešce. 

 

18029001 Programi v kulturi 

OB155-20-0011 Kulturni spopmeniki sakralne dediščine 

V letu 2020 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove objektov in opreme v objektih nepremične 

sakralne kulturne dediščine v Občini Dobrna v letu 2020. Na javni razpis je prispela ena vloga, katera je bila 

odobrena v višini sredstev razpisa oziroma v znesku 2.000 EUR. 

 

18039004 Programi v kulturi 

OB155-20-0020 Ljubiteljska kultura-nabava opreme 

Vsako leto Občina Dobrna objavi Javni razpis s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna, tako 

je bilo tudi za leto 2020. Programi so bili sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje 
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ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna ter v skladu z Letnim programom kulture Občine Dobrna za 

leto 2020. V letu 2020 se je za namen nabave opreme porabilo 10.000 €. 

 

OB155-19-0007 Nabava opreme za Kulturni dom Dobrna 

V letu 2020 je občina nabavila voziček za prevoz praktikablov za potrebe društev. Predala ga je v upravljanje 

ZTŠK Dobrna. 

 

18059001 Programi športa 

OB155-17-0008 Športni center Dobrna 

Z zaokrožitvijo zemljišč na območju šolskega in športnega kompleksa so vzpostavljeni pogoji za celostno 

obravnavo območja v smislu ureditve potrebnih šolskih in  športnih vsebin na tem območju za dolgoročne potrebe 

Občine Dobrna. V letu 2020 so bila sredstva namenjena za projektno dokumentacijo za ureditev športnih površin 

pri šoli v višini 1.891 €. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB155-19-0009 – Vzdrževanje prostora in nabava opreme 

V letu 2020 je bila realizacija na tej proračunski postavki v višini 11.121 €. Za projekt Arnes IKT oprema v okviru 

programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v OŠ Dobrna je bilo  s strani občine dodeljeno 2.683 €, za 

nabavo kosilnice 3.800 €, za nabavo in montažo senčil v telovadnici 2.119 € in nabavo multifunkcijskega aparata 

za v kuhinjo 2.519 €. 
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IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA OBČINE 

DOBRNA ZA LETO 2020 
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Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 

 

Konto Naziv konta   

Povečanje 
oziroma 

zmanjšanje 
sredstev 

med letom Debet Kredit 

11 DENARNA SREDSTVA NA RAČUNU 0,00 0,00 0,00 0,00 

110   SREDSTVA NA PREHODNEM KONTU 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih, v bankah in drugih finančnih 

organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, depozitni 

računi, devizni akreditivi ter druga denarna sredstva za posebne namene. Ločeno se izkazujejo dobroimetja v 

domači in tuji valuti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek prejemkov priznajo prihodke oziroma 

odobrijo drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za znesek izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se obremeni 

drug konto, ki ustreza vrsti izdatka. 

Stanje na dan 31.12. je 0, ker smo sredstva, ki so bila konec leta 2020 izkazane na bančnem izpisku preknjižili na 

kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. 

 

Konto Naziv konta   

Povečanje 
oziroma 

zmanjšanje 
sredstev 

med letom Debet Kredit 

15  KRATKOROČNO DANI DEPOZITI 311.000,00 89.000,00 400.000,00 0,00 

152 KRATKOROČNO DANI DEPOZITI 311.000,00 89.000,00 400.000,00 0,00 
 

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročna dana posojila, naložbe v vrednostne papirje, 

depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe. Na kontih skupine 15 Občina Dobrna na dan 31.12.2020 izkazuje 

sredstva v višini 400.000 €, ki so vezana pri poslovni banki na odpoklic. 

 

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 

 

Dolgoročne finančne naložbe so vodene na skupini kontov 062 – druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi. 

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava osebe 

javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo. Knjižene so v preteklih letih vplačane naložbe v 

nepremičnine v 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. 

 

 

 

Vrsta naložb 

Neodpisana 
vrednost 
1.1.2020 

Povečanje 
v letu 2020  
(uskladitev 

evidenc) 

Zmanjšanje 
v letu 2020  
(uskladitev 

evidenc) 

Neodpisana 
vrednost 

31.12.2020 

Delež Sklad obrti in 
podjetništva 10.779 0 0 10.779 
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Delež RRA 3.813 0 0 3.813 

Delež RASR 500 0 0 500 

Delež Vo-ka 27.495   86 27.409 

Delež Simbio 118.257     118.257 

Skupaj 160.844 0 86 160.758 
 

 

V letu 2020 se je zmanjšal kapitalski delež v podjetju Vo-ka.  

 

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

 

Skupine kontov 00 in 01 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve in popravki 

vrednosti neopredmetenih sredstev  

 

Neopredmetena sredstva izkazujejo vrednost računalniških programov, podatkovnih baz in premoženjskih pravic 

iz preteklega leta povečane/zmanjšane zaradi nakupov/prodaj/odpisov novih opredmetenih sredstev in popravka 

vrednosti le-teh. 

 

Vrsta neopredmetenih 
sredstev 

Neodpisana 
vrednost 
1.1.2020 

Povečanje 
v letu 2020 

Zmanjšanje 
v letu 2020 

Amortizacija 
v letu 2020 

Neodpisana 
vrednost 

31.12.2020 

Premoženjske pravice 143.989 17.556   927 160.618 

Druga nepredmetena 
sredstva 96.514 0 0 922 95.592 

SKUPAJ 240.504 17.556   1.849 256.210 
 

Skupine kontov 02 in 03 Nepremičnine in popravek vrednosti nepremičnin  

 

Vrednost nepremičnin izkazuje v spodnji tabeli stanja zemljišč, zgradb oziroma nepremičnin, ki so že končana 

kot tudi tista, ki so še v gradnji ali v izdelavi, po posameznih vrstah in njihove spremembe med letom. Povečanje 

pomeni nov nakup, zmanjšanja pa prodajo ali odpis, pri investicijah v teku pa prenos v uporabo. Neodpisana 

vrednost pomeni nabavno vrednost osnovnih sredstev zmanjšano za popravek, torej sedanjo vrednost osnovnih 

sredstev. Povečanje vrednosti zgradb in nepremičnin v gradnji je posledica novih investicijskih vlaganj v letu 

2020, zmanjšanje pa pomeni prodajo, odpis oziroma prenos v upravljanje ali v uporabo. Povsem popolne evidence 

o celotnem premoženju občine, v katerem bi bile zavedene vse nepremičnine po legi, še nima v svojih poslovnih 

knjigah zajeta skoraj nobena občina, ker je cenitev draga. Sproti se evidentirajo novo pridobljene nepremičnine. 

 

 

Vrsta nepremičnin 

Neodpisana 
vrednost 
1.1.2020 

Povečanje 
v letu 2020 

Zmanjšanje 
v letu 2020 

Amortizacija 
v letu 2020 

Neodpisana 
vrednost 

31.12.2020 

Zemljišča 170.026 6.293 0 0 176.319 

Zgradbe 8.710.101 449.451 0 118.513 9.041.039 

Nepremičnine v teku 744.441   310.571 0 433.870 

SKUPAJ 9.624.568 455.744 310.571 118.513 9.651.228 
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V letu 2020 je Občina Dobrna kupila zemljišča ( nakup je podrobneje razložen pod proračunsko postavko 16018), 

prav tako je investirala v obnovo vodovodnega, kanalizacijskega in cestnega omrežja. Popravek vrednosti v letu 

2020 izhaja iz amortizacije. Za nakup so bila porabljena planirana lastna sredstva oziroma za vlaganje v investicije 

so bila pridobljena sredstva po 23. členu ZFO. 

 

Skupina kontov 04 in 05 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter popravki vrednosti opreme 

in drugih opredmetenih osnovnih sredstev  

 

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zmanjšano za popravke, ki jih ima občina v svoji lasti 

je prikazana v spodnji tabeli. Kot oprema se izkazuje tudi drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom, 

katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 500 evrov. V poslovnih knjigah se 

izkazuje vsako opredmeteno osnovno sredstvo posebej, le DI se izkazuje zbirno, vendar se vodi posebna evidenca 

po nahajališčih. Povečanje vrednosti opreme med letom je posledica novih nakupov, zmanjšanje pa je posledica 

odpisov po inventuri konec leta.  

 

Vrsta opreme in druga 
opredmetena OS 

Neodpisana 
vrednost 
1.1.2020 

Povečanje 
v letu 2020 

Zmanjšanje 
v letu 2020 

Amortizacija 
v letu 2020 

Neodpisana 
vrednost 

31.12.2020 

Oprema in druga 
opredmetena OS 330.553 106.411 0 105.975 330.990 

SKUPAJ 330.553 106.411 0 105.975 330.990 
 

V letu 2020 je Občina Dobrna kupila nekaj nove opreme. Popravek vrednosti v letu 2020 izhaja iz amortizacije. 

Za nakup so bila porabljena planirana lastna sredstva. 

 

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

teh sredstev 

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja 

premoženjska bilanca države oziroma občine, se v poslovnih knjigah vodijo ločeno. Sredstva se povečujejo zaradi 

novih vlaganj v nakupe osnovnih sredstev, presežka prihodkov nad odhodki pri javnih zavodih in zaradi prenosa 

investicij, ki jih je vodila občina. V koloni zmanjšanja med letom pa je upoštevana amortizacija, izločitev sredstev 

med letom in presežek odhodkov nad prihodki pri javnih zavodih. Ob koncu leta se na podlagi Pravilnika o načinu 

in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti iz 37. člena Zakona o računovodstvu, z vrednostjo pri upravljavcu na 

dan 31.12 uskladi.  Ker se pri sestavitvi premoženjske bilance občine seštevajo premoženjske bilance proračuna 

in proračunskih uporabnikov, se na ta način realno prikaže vrsta sredstev, s katerimi občina razpolaga, ne glede 

na to, kdo z njimi upravlja. Občina Dobrna v Bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje terjatve za sredstva, dana 

v upravljanje javnim zavodom (OŠ Dobrna, ZTŠK Dobrna,  RŠC in Celjske lekarne) v višini 4.284.545 €. 

 

V upravljanju 
Stanje 

31.12.2019 
Povečanje 
med letom 

Zmanjšanje 
med letom 

Stanje 
31.12.2020 

Osnovna šola Dobrna 3.746.837 30.047 178.140 3.598.744 

ZTŠK Dobrna 692.563 1.859 35.573 658.849 

RŠC 7 225 3 229 

JZ Celjske lekarne 0 26.723 0 26.723 

SKUPAJ 4.439.407 58.854 213.716 4.284.545 
 

Zmanjšala  so se sredstva v upravljanju ( OŠ Dobrna, ZTŠK, RŠC) iz naslova amortizacije.  
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Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  

 

Konto Naziv konta   

Povečanje 
oziroma 

zmanjšanje 
sredstev 

med letom Debet Kredit 

12 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
KUPCEV 76.121,21 5.148,77 81.269,98 0,00 

120 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
KUPCEV 76.121,21 5.148,77 81.269,98 0,00 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORA.EKN 77.690,30 17.159,66 94.849,96 0,00 

140 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
NEPOS.UPORABNIKOV EKN 76,00 -76,00 0,00 0,00 

141 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
NEPOSRE.UPOR.PROR.OBČINE 77.614,30 17.235,66 94.849,96 0,00 

142 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
NEPOSRE.UPOR.PROR.DRŽAVE 0,00 0,00 0,00 0,00 

144 KRATKOROČNE TERJATVE DO ZZZS 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 65.695,80 -18.142,31 47.600,86 0,00 

1705 TERJATVE DO ZZZ 0,00 47,37 47,37 0,00 

174 TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 9.229,21 -8.280,44 948,77 0,00 

1741 TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22 % 9.202,16 -8.276,44 925,72 0,00 

1742 TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 9,5 % 27,05 -4,00 23,05 0,00 

175 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 33.899,12 -12.240,64 21.658,48 0,00 

1752 TERJATVE ZA OSKRBNINE 22.341,12 -2.792,64 19.548,48 0,00 

1753 TERJATVE TURISTIČNA TAKSA 11.558,00 -9.870,00 1.688,00   

1754 TERJATVE PROMOCIJSKA TAKSA 0,00 422,00 422,00   

176 
TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA 
DAVČNE PRIHODKE 21.457,47 2.918,77 24.376,24 0,00 

177 
TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA 
NEDAVČNE PRIHODKE 1.110,00 -540,00 570,00 0,00 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo večina iz neporavnanih obveznosti za izdane račune in zahtevke, ki 

izhajajo iz najemnih razmerij poslovnih prostorov ter neporavnanih obveznosti iz drugih kratkoročnih razmerij 

(vodarine, grobnine, ter manjše terjatve do posameznikov). 

Med večje terjatve štejemo terjatev do javnega podjetja v višini 41.271 €, kjer se bo terjatev poravnala s 

kompenzacijo v letu 2021 ko bodo izvedene investicije v komunalno infrastrukturo. Vzpostavljena je tudi terjatev 

do bivšega upravljavca stanovanj v višini 21.456 € (prijavljeno v stečajni postopek, ki poteka pri Okrožnem 

sodišču v Celju, pod opravilno številko St. 3812/2017 zoper dolžnika Atrij Celje v stečaju) in predstavlja 

neporavnane terjatve za obdobje sedmih mesecev. Manjše terjatve, ki izhajajo iz naslova vodarin in tekočih 

najemnin za stanovanja ter terjatve do posameznikov (plačilo pogrebnih stroškov) bodo poravnane v prvih 
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mesecih leta 2021 saj je večino neplačanih računov bilo izdanih v decembru 2020, v plačilo pa zapadejo v januarju 

2021. 

Na kotnih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se 

sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz 

naslova vračil preveč plačanih dajatev. Kratkoročne terjatve se nanašajo na mesec december 2020 in še niso 

zapadle v plačilo. Na dan 31.12.2020 je stanje odprtih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašalo 

94.850 €. 

Terjatev se sestoji iz: 

- terjatev do proračuna za sredstva v višini 51.901 € (stanje na TRR na dan 31.12.2020),  

- terjatev do Uprave RS za zaščito v znesku 80 €, 

- terjatev do ZTŠK v znesku 988 € 

- terjatev do Občine Vojnik v višini 492 €, 

- terjatev do Občine Štore v višini 242 €, 

- terjatev do Zavoda za zaposlovanje v višini 1.390 €, 

- terjatev do Ministrstva za izobražvanje, znanost in šport v višini 11.553 e za pokrivanje stroškov plačil 

staršev, katerih otroci v novembru niso obiskovali vrtca zaradi covid 19, 

- terjatev do Ministrstva za zdravje v višini 11.622 € zaradi uveljavljanja dodatka po 123.členu 

ZIUOPDVE za Terme Dobrna in 

- terjatve do Ministrstva za finance v višini 16.582 € zaradi uveljavljanja dodatkov po 123. členu 

ZIUOPDVE za neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna. 

Na kontih skupine 17 se izkazujejo druge kratkoročne terjatve  do državnih in drugih institucij, ki izhajajo iz 

ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih, nadomestilih ter ostale kratkoročne 

terjatve iz poslovanja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot 

prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto. 

Na kontih skupine 17 je občina na dan 31.12.2020 izkazovala stanje terjatev v višini 47.601 €.  V tej skupini so 

evidentirane naslednje terjatve: 

- terjatve do zavezancev za davčne prihodke v višini 24.376 €, 

- terjatve za nedavčne prihodke iz naslova glob (MIR) v višini 570 € 

- terjatve do ZZZS v višini 48 €, 

- terjatve za vstopni 9,5 in 22% DDV v višini 949 €  

- terjatve za sredstva oskrbnin v višini 19.548 € ( Občina Dobrna je plačevala domsko oskrbo za občanko. 

Po njeni smrti so dediči prevzeli odplačilo terjatve in se dogovorili z občino o obročni poravnavi dolga) 

in 

- terjatve za neplačano turistično takso v višini 1.688 € in 

- terjatve za neplačano promocijsko takso v višini 422 €. 

 

 

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 

 

Konto Naziv konta   

Povečanje 
oziroma 

zmanjšanje 
sredstev 

med letom Debet Kredit 

21 
KRATKOROČNE OBVEZ.DO 
ZAPOSL. 19.369,09 5.434,21 0 24.803,30 

210 OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE 11.824,45 1.276,42 0 13.100,87 

212 OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE 3.895,97 1.169,99 0 5.065,96 

213 OBVEZNOSTI ZA DAVKE 2.179,52 594,03   2.773,55 

214 
DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI 1.469,15 2.393,77 0 3.862,92 
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22 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 192.282,10 -64.409,34 0 127.872,76 

220 OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 192.282,10 -64.409,34 0 127.872,76 

23 
DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI 37.361,00 -13.348,43 0,00 17.656,29 

230 
DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI 4.463,37 1.305,56 0 5.768,93 

231 OBVEZNOST ZA DDV 12.457,52 -5.624,64 0,00 6.832,88 

2310 OBVEZNOST ZA DDV 6.101,24 731,64 0 6.832,88 

2311 OBVEZNOST ZA DDV 22% 6.356,28 -6.356,28 0 0,00 

2312 OBVEZNOST ZA DDV 9,5% 0,00 0,00 0 0,00 

234 OSTALE KRAT.OBVEZNOSTI 16.966,67 -14.318,17 0 2.648,50 

236 
OBVEZNOSTI DO ZAVEZANCEV ZA 
DAVČNE DAJATVE 3.473,44 -1.067,46 0 2.405,98 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV EKN 91.987,66 22.872,58 0 114.860,24 

241 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
NEPOS.UPOR.PRORAČUNA 0,00 0,00 0 0,00 

242 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
POSREDNIH UPOR. 23.351,70 -5.515,29 0 17.836,41 

243 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
POSREDNIH UPOR. 68.635,96 28.387,87 0 97.023,83 

25 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 175.435,00 -47.045,00   128.390,00 

            

26 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 0,00 0,00 0 0,00 

260 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 0,00 0,00 0 0,00 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na plačo občinske uprave za mesec december 2020, izplačane 

v januarju 2021. Te obveznosti predstavljajo obveznosti za neto plače, davke iz plač, prispevke iz plač ter 

nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december 2020. V tem znesku so zajeta tudi sredstva za 

izplačilo delovne uspešnosti za obdobje 1.7.-31.12.2020. S 1.7.2020 je bilo sproščeno izplačilo delovne uspešnosti 

za direktorje in javne uslužbence. Predlagane so bile možnosti mesečnega, trimesečnega in polletnea izplačila 

delovne uspešnosti. Na Občini Dobrna je bila sprejeta odločitev, da se za obdobje  1.7.2020-31.12.2020 delovna 

uspešnost obračuna  enkrat, torej skupaj za obdobje šestih mesecev. Na podlagi navedenega delovna uspešnost na 

kontih stroškov v letu 2020 ni prikazana, izkazana je na kontih obveznostih do zaposlenih v letu 2020, saj je bila 

obračunana v mesecu decembru, izplačana pa pri plači za mesec januar 2021. V letu 2021 pa se bo delovna 

uspešnost izplačevala na mesečni ravni. 

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so knjiženi prejeti računi, situacije, zahtevki in odredbe, ki se 

nanašajo na obdobje za katerega se sestavlja bilanca stanja, plačljivi pa so v naslednjem letu. Na podlagi Zakona 

o izvrševanju proračuna so plačilni roki za prejete tekoče obveznosti in investicije 30 dan od uradnega prejema 

računa. Med obveznostmi ob koncu leta, ni bilo takšnih, ki bi  31.12.2020 že zapadle v plačilo, razen javnemu 
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podjetju, kjer je dogovorjeno s pogodbo, da se obveznosti kompenzirajo. Vse ostale obveznosti so bile poravnane 

v zakonskem roku. 

Občina Dobrna v Bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje 127.873 € kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. 

 

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti iz poslovanja med katere se uvrščajo kratkoročne 

obveznosti iz poslovanja do državnih  in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in 

drugih plačilnih instrumentov, obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Kot druge kratkoročne 

obveznosti se obravnavajo obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, obveznosti na 

podlagi odtegljajev od plač, obračunane obveznosti iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov, obveznost za 

davek na dodano vrednost, obveznost do zavezancev za davčne dajatve ter ostale kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja. Občina Dobrna  je na dan 31.12.2020 izkazovala za 17.656 € drugih kratkoročnih obveznosti iz 

poslovanja. 

 

Na kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta so prav tako knjiženi prejeti računi, ki se 

nanašajo na obdobje za katerega se sestavlja bilanca. Ti uporabniki enotnega kontnega načrta so neposredni in 

posredni uporabniki državnega proračuna ter neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna. Skupaj so 

obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2020 znašale 114.860 €, vendar nobena od obveznosti ob koncu 

leta še ni zapadla. V največji meri predstavljajo obveznosti do vrtcev iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev 

za naše občane ter obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe. 

 

Podatki o pogodbah v najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca 

na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 

 

Kratkoročne obveznosti do financerjev izkazujejo obveznost za odplačilo dela dolgoročnega kredita, ki zapade v 

letu 2021. Za ta del – 128.390 € (podatek iz Sprejetega Proračuna Občine Dobrna za leto 2021), smo v bilanci 

stanja zmanjšali konto dolgoročnih finančnih obveznosti in v istem znesku povečali kratkoročne obveznosti do 

financerjev. V bruto bilanci  oziroma v poslovnih knjigah ti zneski ostajajo izkazani med dolgoročnimi 

obveznostmi, medtem ko se zgolj za namen poročanja v obrazcu bilance stanja ti zneski izkažejo kot kratkoročni 

dogodki. K navedenemu napotuje 69. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava, ki pravi da se na kontih skupine 96 izkazujejo prejeti zneski finančnih 

kreditov ter, da se med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi izkazuje tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v 

plačilo v tekočem letu. 

 

    
Stanje 
1.1.2020   

Stanje 
31.12.2020   

Konto Naziv konta   

Povečanje 
oziroma 

zmanjšanje 
sredstev 

med letom Debet Kredit 

25 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 175.435,00 -47.045,00   128.390,00 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZN. 613.362,75 -84.856,83 0 528.505,92 

960 DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA 613.362,75 -84.856,83 0 528.505,92 
 

Spodnja tabela prikazuje odplačilo kredita v letu 2020 po posamezni kreditni pogodbi ( odplačano je bilo 175.300 

€) in stanje dolga na dan 31.12.2020,  ki znaša 656.896 €.  
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Št. kredita Investicija Glavnica 
Obrok 
kredita 

Že odplačano 
na dan 

31.12.2020 

Stanje 
kredita 

31.12.2020-
še za 

odplačilo 

301-0004668456 Cesta 218.638,00 1821,98 207.705,72 10.932,28 

301-0004664867 Čistilna naprava 136.050,62 1133,76 136.050,62 0,00 

301-0004668747 Čistilna naprava 38.183,25 318,19 35.637,28 2.545,97 

6064-37000019 Dobrna 15 189.000,00 1641,35 154.531,51 34.468,49 

301-0004665158 Knjižnica 124.814,40 1040,11 124.814,40 0,00 

301-0004668553 Knjižnica 91.776,60 764,9 87.198,60 4.578,00 

301-0004665061 Kulturni dom 103.560,00 719,16 71.196,84 32.363,16 

301-0004668650 Kulturni dom 348.752,00 2421,9 217.971,00 130.781,00 

301-0004664964 Šola 210.290,00 1752,42 210.290,00 0,00 

6063-37000038 Vrtec 36.058,00 250,41 18.029,52 18.028,48 

6063-8061 Vrtec 375.412,27 2607,03 135.565,57 239.846,70 

C2130-16G300110 Asfaltiranje 2016 48.616,53 2722,23 16.205,53 32.411,00 

C2130-16G300111 Prenova gard. 4.988,00 277,12 1.662,72 3.325,28 

C2130-18G30029 Asfaltiranje 2018 57.017,00 3167,61 6.335,22 50.681,78 

C2130-19G300218 Kanal.Vrba 22.181,78 1232,33 0,00 22.181,78 

C2130-19G300220 Ureditev Aleje 31.354,00 1741,89 0,00 31.354,00 

C2130-20G300005 Ceste 2020 43.398,00 2411 0,00 43.398,00 

Skupaj   2.080.090,45   1.423.194,53 656.895,92 

 

Blagovnih kreditov Občina Dobrna na dan 31.12.2020 ni imela. 
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POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 
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V. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 

ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOBRNA ZA 

LETO 2020 

 

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, 104/09 in 76/20) so za upravljavca EZRO (PU 7654) za leto 2020 

izdelani samostojni računovodski izkazi. 

 

 

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 

31.12.2020 znaša 76.848 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2020 (v eurih) 

 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  

Razlika med zakladnico EZR in TRR                 0 

Sredstva na računih           76.848,43 

Skupaj          76.848,43 

 
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.  

 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike 

občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.  

 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2020 (v eurih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine                             0 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine               24.947,23 
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Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)               24.947,23 

4. Zakladniški podračun občine               51.901,20 

5. EZRO (5. = 3. + 4.)               76.848,43 

 

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 0 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  0 

 

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja 

denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. 

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

Vrsta računa Stanje na dan 

31. 12. 2020 

(1) 

Stanje na dan 

31. 12. 2019 

(2) 

Sprememba stanja 

denarnih sredstev 

(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU     24.947,23           24.118,45                  828,78 

ZP     51.901,20           76.546,39             -24.645,19 

EZRO     76.848,43         100.664,84            -23.816,41 

 

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  2019 in 

2020 prikazuje Tabela 5.  

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2019 in 2020 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 

2019 0 

2020 0 
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V letu 2019 in 2020  presežka prihodkov nad odhodki ni bilo zaradi prekinjene pogodbe o nočnem deponiranju v 

letu 2014. 

 

POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznostih do njihovih virov po 

stanju na dan 31.12. za leti 2020 in 2019. V stolpcu 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2020 v stolpcu 5 pa 

podatki za leto 2019.  

Opredelitev vsebine bilance stanja, roki za sestavitev in njen pomen so predpisani v Zakonu o računovodstvu. 

Podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti 

do njihovih virov pa je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike 

in druge osebe javnega prava. 

 

SREDSTVA 

 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 so: 

 

• Dobro imetje pri bankah 

• Kratkoročne terjatve iz financiranja 

• Neplačani odhodki 

 

 

AOP 014 

 

Dobro imetje pri bankah pomeni znesek stanja sredstev na računu in presežka sredstev v letu 2020. 

 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV 

 

Obveznosti do virov sredstev v bilanci so: 

• Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 

• Lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044 

 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so:  

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta AOP 039, ki pomeni obveznosti do 

stanj na podračunih proračunskih uporabnikov EZR Občine Dobrna in obveznosti do proračuna občine za 

del presežka upravljanja. 
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 

 

Podatki v obrazcu so izkazani v zneskih, kot so bili vknjiženi v poslovne knjige za leto 2020 in so v EUR brez 

centov. Prihodki in odhodki se v skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu priznavajo z računovodskih 

načelom denarnega toka.  

 

PRIHODKI 

 

So razčlenjeni na: 

➢ davčne prihodke 

➢ nedavčne prihodke 

➢ kapitalske prihodke 

➢ transferne prihodke 

 

Nedavčni prihodki so plačila obresti na stanja EZR in obresti nočnega depozita. V letu 2020 teh prihodkov ni bilo, 

zaradi prekinitve pogodbe o nočnem deponiranju v letu 2014. 

 

ODHODKI 

 

So razčlenjeni na : 

 

➢ tekoče odhodke 

➢ tekoče transfere 

➢ investicijske odhodke 

➢ investicijske transfere 

 

Tekočih odhodkov v letu 2020 ni bilo. 

 

 Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2020 je 0 EUR. 
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V OBČINI DOBRNA ZA LETO 

2020 
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POROČILO O REALIZACIJI PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE DOBRNA ZA LETO 2020 
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Štev.:  

Datum:  10. 3. 2021 

 

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE  DOBRNA ZA LETO 2020 

 

1. UVOD 

 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 

11/18, 79/18), v nadaljevanju ZSPDSLS-1, ki je začel veljati 10. 3. 2018, v 23. čl. določa, 

da poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predloži organ, 

pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj z zaključnim 

računom proračuna, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom 

proračuna. Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim 

premoženjem Občine Dobrna za leto 2020 je Občinski svet Občine Dobrna sprejel na 10. 

redni seji, dne 11. 12. 2019. Občinski svet je med letom sprejel tudi več sklepov (1. 

dopisna seja, dne 28. 2. 2020, 13. redna seja, 6. 10. 2020), ki se nanašajo na spremembo 

oziroma dopolnitev letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s stvarnim 

nepremičnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2020.  

 

2.OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE DOBRNA ZA LETO 2020 

 

Z realizacijo prodaje se ureja razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Dobrna in 

se nanaša na razpolaganje z zemljišči, zemljišči s stavbami, s stavbami ali z deli stavb v 

letu 2020.  

 

Sestavljen je na podlagi sprejetih usmeritev Občine Dobrna na področju gospodarjenja s 

stavbnimi ter kmetijskimi zemljišči in stanovanjskim ter poslovnim fondom.  

Gospodarjenje s posameznimi področji je določeno z dolgoročnimi in letnimi programi in 

finančnimi načrti in temelji na veljavnem občinskem prostorskem načrtu in na njegovi 

podlagi sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtih, kjer je izkazan gospodarski ali 

javni interes za razpolaganje z nepremičninami. Cilj razpolaganja je zagotovitev ustrezne 

višine sredstev v proračun Občine Dobrna skladno s sprejetim proračunom za leto 2020, 

zagotoviti bodočim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo objektov 

na območjih, kjer je takšna gradnja podprta s prostorskimi akti, vendar je realizacija 

zaradi ekonomskih in gospodarskih razmer otežena.  

 

V spodnjih tabelah je prikazana realizacija razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Dobrna za leto 2020: 

 

Iz sprejetega letnega načrta razpolaganja nepremičnin je bila realizirana prodaja 

naslednjih nepremičnin: 

 

I. 

 

Zap. 

št. 

VRSTA NEPREMIČNINE VREDNOST KUPNINE 
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1. Parc. št.  1731/18, k.o. 1056 Dobrna1   
    400,00 EUR 

2. Parc. št. 1579/13, 1579/9, 1583/1, 1583/4, 

1579/15, vse k.o. 1056 Dobrna2   

32.016,00 EUR 

 

II.  

 

Občina Dobrna je iz naslova prodaje zemljišč (manjši del stavbnih, večji del kmetijskih in  

gozdnih zemljišč vse v k.o. 1046 Zavrh), kot upnica v postopku doplačevanja domskih 

oskrb za občana, prejela celotno kupnino v izvršeni prodaji, na katerih je imela, skladno 

z odločbo CSD Celje, vknjiženo prepoved odtujitve. Celotna kupnina, v višini 22.165,00 

EUR, za zemljišča, ki so bila predhodno ocenjena strani sodnega cenilca, je bila občini 

poravnana v roku iz notarskega zapisa pogodbe. Občina je po poplačilu celotne kupnine, 

25. 2. 2020, izdala izbrisno pobotnico, s čimer se je kupcu omogočil vpis v Zemljiško 

knjigo na kupljenih nepremičninah. Občina je bila v tem prodajnem postopku zastopana 

kot upnik. 

 

3.OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

OBČINE DOBRNA  ZA LETO 2020 

Z realizacijo pridobivanja nepremičnega premoženja se ugotavlja pridobivanje 
nepremičnega premoženja na območju Občine Dobrna za leto 2020.  

Sestavljen je na podlagi sprejetih usmeritev Občine Dobrna glede pridobivanja zemljišč 
zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oz. investicij, pri izgradnji komunalne 
opreme stavbnih zemljiščih, pridobivanju stanovanjskega fonda in zemljiškoknjižni 
ureditvi lastništva infrastrukturnih objektov na območju občine. 

 

Iz sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnin je bila realizirana pridobitev 

naslednjih nepremičnin: 

 

Zap. 

št. 

VRSTA NEPREMIČNINE VREDNOST KUPNINE 

1. Parc.št. 1995/2 in 1995/3, k.o. 1056 Dobrna3 

  

3.888,00 EUR 

 

 

 
 

Pripravila:        Župan Občine Dobrna 

Mateja Smrečnik        Martin Brecl 

 

 
 

 
1 Prodajna pogodba je bila sklenjena, dne 5. 3. 2020, za zemljišče v izmeri 50 m2, za potrebe 
zaokrožitve funkcionalnega zemljišča. 
2 Sklenjena je bila Prodajna pogodba, dne 18. 11. 2020, za skupaj 667 m2 zemljišča, za zaokrožitev 
funkcionalnega zemljišča Dobrna 19a. 
3 Sklenjena je bila Prodajna pogodba, dne 18. 11. 2020, za skupaj 81 m2 zemljišča, potrebnega za 
rekonstrukcijo obstoječega pločnika za pešče. 
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PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2020 
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EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OKVIRU 

PRORAČUNSKE POSTAVKE – MED KONTI – DO 1. REBALANSA 2020 

 

ZAP.ŠT. 
DATUM 
SKLEPA 

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE-
KONTO 

PRERAZPOREDITVE NA 
POSTAVKO-KONTO ZNESEK 

1. 06.01.2020 
01015 Materialni stroški župana in 
podžupana iz konta 402900 

01015 Materialni stroški župana 
in podžupana na konto 413302 200,00 

2. 07.01.2020 
15028 Celostno urejanje odvajanja 
in čiščenja iz konta 420500 

15028 Celostno urejanje 
odvajanja in čiščenja na konto 
402200 300,00 

3. 08.01.2020 
14007 Druge promocijske aktivnosti 
iz konta 402399 

14007 Druge promocijske 
aktivnosti na konto 402901 200,00 

4. 09.01.2020 

16027 Urejanje in vzdrževanje 
kompleksa zdrav.park iz konta 
402599 

16027 Urejanje in vzdrževanje 
kompleksa zdrav.park na konto 
420500 2.400,00 

5. 15.01.2020 
04015 Izvedba protokolarnih 
dogodkov iz konta 402000 

04015 Izvedba protokolarnih 
dogodkov na konto 402009 1.400,00 

6. 15.01.2020 
04015 Izvedba protokolarnih 
dogodkov iz konta 402000 

04015 Izvedba protokolarnih 
dogodkov na konto 402099 1.600,00 

7. 20.01.2020 13005 Elementar iz konta 420500 
13005 Elementar na konto 
402599 900,00 

8. 05.02.2020 
13063 Rekonstrukcije, obnove in 
asfaltiranje obč.cest iz konta 420402 

13063 Rekonstrukcije, obnove 
in asfaltiranje obč.cest na konto 
402801 50,00 

9. 05.02.2020 
18001 Osrednja knjižnica Celje iz 
konta 413302 

18001 Osrednja knjižnica Celje 
na konto 402512 30,00 

10. 05.02.2020 

16044 Stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanjskih in 
poslovnih objektov in prostorov iz 
konta 402201 

16044 Stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanjskih in 
poslovnih objektov in prostorov 
na konto 402512 150,00 

11. 06.02.2020 
18013 Programi veteranov, borcev 
iz konta 413302 

18013 Programi veteranov, 
borcev na konto 402009 450,00 

12. 20.03.2020 

16044 Stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanjskih in 
poslovnih objektov in prostorov iz 
konta 402999 

16044 Stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanjskih in 
poslovnih objektov in prostorov 
na konto 402920 200,00 

13. 23.03.2020 
10001 Povečanje zaposljivosti javna 
dela iz konta 413302 

10001 Povečanje zaposljivosti 
javna delana konto 402111 600,00 
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14. 08.04.2020 

16051 Obnovitvene investicije v 
vodovod iz amortizacije iz konta 
420500 

16051 Obnovitvene investicije v 
vodovod iz amortizacije na 
konto 402920 150,00 

15. 15.04.2020 
10001 Povečanje zaposljivosti javna 
dela iz konta 413302 

10001 Povečanje zaposljivosti 
javna dela na konto 413003 438,00 

16. 15.04.2020 
10001 Povečanje zaposljivosti javna 
dela iz konta 402200 

10001 Povečanje zaposljivosti 
javna dela na konto 402099 378,00 

17. 17.04.2020 
06006 Plače delavcev občinske 
uprave-RO iz konta 400001 

06006 Plače delavcev občinske 
urprave-RO na konto 400902 578,00 

18. 17.04.2020 

11017 Ukrepi za varstvo okolja in 
ohranjanje narave na območju 
zdrav.parka Dobrna iz konta 420899 

11017 Ukrepi za varstvo okolja 
in ohranjanje narave na 
območju zdrav.parka Dobrna na 
konto 420299 252,00 

19. 30.04.2020 

13061 Ureditev spremljajoče 
prometne infrastrukture, otoka in 
kolesarskih poti ter JR iz konta 
420401 

13061 Ureditev spremljajoče 
prometne infrastrukture, otoka 
in kolesarskih poti ter JR na 
konto 420899 427,00 

20. 04.05.2020 
16063 Urejanje kraja Dobrna iz 
konta 402599 

16063 Urejanje kraja Dobrna na 
konto 420299 706,00 

21. 04.05.2020 
06006 Plače delavcev občinske 
uprave Ro iz konta 400100 

06006 Plače delavcev občinske 
uprave Ro na konto 400002 600,00 

22. 18.05.2020 
06023 Ureditev arhiva za občino iz 
konta 420500 

06023 Ureditev arhiva za 
občino na konto 420299 10.000,00 

23. 18.05.2020 
06023 Ureditev arhiva za občino iz 
konta 402512 

06023 Ureditev arhiva za 
občino na konto 420299 70,00 

24. 21.05.2020 
16032 Urejanje mrliške vežice iz 
konta 420804 

16032 Urejanje mrliške vežice 
na konto 420299 1.126,00 

25. 02.06.2020 
11013 LAS od Pohorja do Bohorja iz 
konta 402099 

11013 LAS od Pohorja do 
Bohorja na konto 420804 1.710,00 

26. 02.06.2020 

13061 Ureditev spremljajoče 
prometne infrastrukture, otoka in 
kolesarskih poti ter JR iz konta 
420401 

13061 Ureditev spremljajoče 
prometne infrastrukture, otoka 
in kolesarskih poti ter JR na 
konto 420299 1.190,00 

27. 02.06.2020 14032 Monografija iz konta 402099 
14032 Monografija na konto 
402901 2.300,00 

28. 02.06.2020 

01010 Plače poklicnih funkcionarjev 
in nadomestilo za neprofesionalno 
opravljanje funkcij iz konta 402402 

01010 Plače poklicnih 
funkcionarjev in nadomestilo za 
neprofesionalno opravljanje 
funkcij na konto 400100 60,00 

29. 02.06.2020 
06007 Plače delavcev občinske 
uprave iz konta 402402 

06007 Plače delavcev občinske 
uprave na konto 400100 70,00 



Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 

 

 

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV MED PRORAČUNSKIMI 

POSTAVKAMI – DO 1. REBALANSA 2020 

 

ZAP.ŠT. 
DATUM 
SKLEPA PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE 

PRERAZPOREDITVE NA 
POSTAVKO ZNESEK 

1. 21.01.2020 13004 Zimska služba 13007 Mostovi 400,00 

2. 05.02.2020 
23002 Splošna proračunska 
rezervacija 

13063 Rekonstrukcije,obnove in 
asfaltiranje občinskih cest 5.373,11 

3. 13.02.2020 
23002 Splošna proračunska 
rezervacija 

13063 Rekonstrukcije,obnove in 
asfaltiranje občinskih cest 932,75 

4. 28.02.2020 13004 Zimska služba 13009 Geodetski posnetki 400,00 

5. 28.02.2020 13004 Zimska služba 13010 Odpisi cest 300,00 

6. 28.02.2020 
15018 Obnovitvene investicije iz 
amortizacije 

16051 Obnovitvene investicije iz 
amortizacije 30.000,00 

7. 11.03.2020 
23002 Splošna proračunska 
rezervacija 

19015 Vzdrževanje prostora in 
nabava opreme 2.121,00 

8. 13.03.2020 16004 Prostorski red Občine Dobrna 

16006 Spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta 
ZN 549,00 

9. 24.03.2020 
12015 Energetska prenova javnih 
objektov 

12012 Strategija razvoja javne 
razsvetljave 5.158,50 

10. 17.04.2020 

16064 Ureditev dovoznih poti in 
zelenih površin za občasno 
parkiranje na območju pokopališča 
Dobrna 

11017 Ukrepi za varstvo okolja 
in ohranjanje narave na 
območju zdrav.parka Dobrna  2.399,63 

11. 17.04.2020 
23002 Splošna proračunska 
rezervacija 

10001 Povečanje zaposljivosti-
javna dela 1.573,14 

12. 17.04.2020 

16064 Ureditev dovoznih poti in 
zelenih površin za občasno 
parkiranje na območju pokopališča 
Dobrna 

10001 Povečanje zaposljivosti-
javna dela 14.000,00 

13. 24.04.2020 
16069 Ureditev sprehajalnih poti-
aleje v zdrav.parku Dobrna 

16066 Urejanje sprehajalnih, 
pohodnih in tematskih poti 3.200,00 

14. 04.05.2020 13004 Zimska služba 13007 Mostovi 500,00 

15. 04.05.2020 13004 Zimska služba 
13001 Vzdrževanje asfaltnih 
cest 700,00 

16. 04.05.2020 
06026 Obnova prostorov bivše 
pošte 

06007 Plače delavcev občinske 
uprave 3.600,00 

17. 25.05.2020 
12015 Energetska prenova javnih 
objektov 12012 Strategija razvoja JR 3.940,00 
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18. 25.05.2020 
15026 Sofinanciranje kanalizacijskih 
vodov 

15028 Celostno urejanje 
odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih vodov 100,00 

19. 25.05.2020 13005 Elementar 
13001 Vzdrževanje asfaltnih 
cest 26.000,00 

20. 25.05.2020 

16064 Ureditev dovoznih poti in 
zelenih površin za občasno 
parkiranje na območju pokopališča 
Dobrna 

16066 Urejanje sprehajalnih, 
pohodnih in tematskih poti 1.600,00 

21. 02.06.2020 16004 Prostorski red Občine Dobrna 

16006 Spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta 
ZN 880,00 

22. 02.06.2020 16018 Odkup zemljišč 16063 Urejanje kraja Dobrna 1.000,00 
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EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV– PO 1. REBALANSU 2020 

 

 

 
Št. preraz. 
 ZP IZ PP 

Datum in naziv prerazporeditve 
Opis zmanjševane proračunske postavke Konto iz 

NA PP Plan 

Opis povečane proračunske postavke  
Naziv plana 
Konto na Opis prerazporeditve 

Znesek EUR 

1. 13005 Elementar (nujne 

sanacije,usad,plazov) 

420500 13005 Elementar (nujne 

sanacije,usad,plazov) 

402599 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

650,00 

2. 15015 Urejanje odvajanja in 

čiščenja odpadnih kom. In 

padavinskih voda po 

programu-celostno urejanje 

odvajanja in čiščenja 

kom.odpadnih voda in 

varovanje vodnih virov na 

povodju Savinje-male čistilne 

naprave na območjih izven 

OP 

411999 15015 Urejanje odvajanja in čiščenja 

odpadnih kom. In padavinskih 

voda po programu-celostno 

urejanje odvajanja in čiščenja 

kom.odpadnih voda in varovanje 

vodnih virov na povodju Savinje-

male čistilne naprave na 

območjih izven OP 

431400 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

5.000,00 

3. 16051 Obnovitvene investicije v 

vodovod iz amortizacije (Vo-

ka-najemnine) 

420500 16051 Obnovitvene investicije v 

vodovod iz amortizacije (Vo-ka-

najemnine) 

402920 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

50,00 

4. 11002 Kompleksne subvencije v 

kmetijstvu 

410217 11002 Kompleksne subvencije v 

kmetijstvu 

412000 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

2.600,00 

5. 18020 Ljubiteljska kultura-nabava 

opreme 

412000 18020 Ljubiteljska kultura-nabava 

opreme 

431400 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

13.000,00 

6. 16059 Obnova in dograditev 

vodovoda Brdce ter 

prevezava vodovoda na vrtino 

Brdce 

420804 16059 Obnova in dograditev vodovoda 

Brdce ter prevezava vodovoda na 

vrtino Brdce 

420899 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

100,00 

7. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 16006 Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Dobrna 

402113 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

550,00 

8. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 16006 Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Dobrna 

420804 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

1.500,00 
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9. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 06007 Plače  delavcev občinske uprave 400301 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

600,00 

10. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 06006 Plače  delavcev občinske uprave - 

Režijski obrat 

400301 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

250,00 

11. 13005 Elementar (nujne 

sanacije,usad,plazov) 

420500 13062 Obnova premostitvenega objekta 

v HG-most Kraguljček 

420402 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

39.000,00 

12. 11012 Vzdrževanje gozdnih cest 402599 11012 Vzdrževanje gozdnih cest 402934 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

30,00 

13. 16059 Obnova in dograditev 

vodovoda Brdce ter 

prevezava vodovoda na vrtino 

Brdce 

420804 16059 Obnova in dograditev vodovoda 

Brdce ter prevezava vodovoda na 

vrtino Brdce 

420899 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

300,00 

14. 18008 Sofinanciranje OZPM in drugih 411999 

programov za mladino - 

socialno ogroženi 

1800

8 

Sofinanciranje OZPM in drugih 

programov za mladino - socialno 

ogroženi 

412000 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji, znotraj proračunske postavke 

prerazporedi navedeni znesek. 

400,00 

15. 06021 Stroški za delovanje objekta - Ureditev

 413302 trga Dobrna-Paviljon 

na južnem delu trga 

0601

3 

Vlaganja v opremo - občinska 

uprava 

420299 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

730,00 

16. 13005 Elementar (nujne sanacije,usad,plazov)

 420500 

1300

7 

Mostovi 402599 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

60,00 

17. 15002 Nakup posod za odpadke in ureditev eko 

402099 otokov 

1500

5 

Deratizacija 402099 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

543,00 

18. 16004 Prostorski red Občine Dobrna - 

OPN 

420804 1600

6 

Spremembe in dopolnitve 

zazidalnega načrta Dobrna 

420804 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

300,00 
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19. 10001 Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

400100 1000

1 

Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

401001 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

400,00 

20. 13061 Rekonstrukcija krožnega 

križišča v Dobrni na 

regionalni cesti R2-

429/1154 odcep za Dobrno v 

km 0+374 

420401 1306

1 

Rekonstrukcija krožnega križišča 

v Dobrni na regionalni cesti R2-

429/1154 odcep za Dobrno v km 

0+374 

420899 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

100,00 

21. 15018 Obnovitvene investicije v 

kanalizacijo iz 

amortizacije(Vo-ka-

najemnine) 

420500 1501

8 

Obnovitvene investicije v 

kanalizacijo iz amortizacije(Vo-

ka-najemnine) 

420899 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

1.000,00 

22. 16059 Obnova in dograditev 

vodovoda Brdce ter prevezava 

vodovoda na vrtino Brdce 

420804 1605

9 

Obnova in dograditev vodovoda 

Brdce ter prevezava vodovoda na 

vrtino Brdce 

402920 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

800,00 

23. 16044 Stroški upravljanja in 

vzdrževanja stanovanjskih 

objektov 

420500 1604

4 

Stroški upravljanja in 

vzdrževanja stanovanjskih 

objektov 

420801 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

2.257,00 

24. 18009 Sofinanciranje  športa in 

rekreacije v občini 

413302 1800

9 

Sofinanciranje  športa in rekreacije v občini 

412000 

Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

100,00 

25. 04009 Prireditve ob občinskem 

prazniku 

402009 0400

9 

Prireditve ob občinskem prazniku 402903 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

300,00 

26. 10001 Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

400000 1000

1 

Povečanje zaposljivosti - javna dela401001 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

1.000,00 

27. 16059 Obnova in dograditev 

vodovoda Brdce ter prevezava 

vodovoda na vrtino Brdce 

420804 1605

9 

Obnova in dograditev vodovoda Brdce ter

 420899 prevezava vodovoda na 

vrtino Brdce 

Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

1.000,00 

28. 16063 Urejanje kraja Dobrna 402203 1606

3 

Urejanje kraja Dobrna 402399 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj 

200,00 
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29. 16044 Stroški upravljanja in 

vzdrževanja stanovanjskih 

objektov 

402203 16044 Stroški upravljanja in 

vzdrževanja stanovanjskih 

objektov 

402605 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

70,00 

30. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 06013 Vlaganja v opremo - občinska 

uprava 

420299 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

800,00 

31. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 07014 Zavarovanje gasilskih vozil in 

tehnike ter ostala gasilska 

zavarovanja 

412000 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

500,00 

32. 11004 Razno - izobraževanje 411999 11014 Lovstvo 412000 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

8,00 

33. 15018 Obnovitvene investicije v 

kanalizacijo iz 

amortizacije(Vo-ka-

najemnine) 

420500 16051 Obnovitvene investicije v 

vodovod iz amortizacije (Vo-ka-

najemnine) 

420500 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

64.000,00 

34. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 11010 Zavetišča (azil) za živali 402099 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

1.000,00 

35. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 13001 Vzdrževanje asfaltnih cest 402599 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

1.000,00 

36. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 20004 Pomoč na domu 411999 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

3.000,00 

37. 23002 Splošna proračunska 

rezervacija 

409000 15029 Celostno urejanje odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih 

voda in varovanje vodnih virov 

na povodju Savinje-izgradnja 

kanalizacije za naselje 

Lokovina, Loka, Vrba in Zavrh 

420804 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

500,00 
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38. 13015 Rekonstrukcije, obnove in 

asfaltiranje občinskih cest 

420500 12012 Strategija razvoja javne 

razsvetljave 

420899 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

8.200,00 

39. 06012 Tekoče vzdrževanje 

rač.opreme, programov in 

drugo 

402514 06013 Vlaganja v opremo - občinska 

uprava 

420299 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

450,00 

40. 11004 Razno - izobraževanje 411999 11017 Ukrepi za varstvo okolja in 

ohranjanja narave na območju 

Zdraviliškega parka Dobrna 

412000 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

960,00 

41. 13005 Elementar (nujne 

sanacije,usad,plazov) 

420500 11017 Ukrepi za varstvo okolja in 

ohranjanja narave na območju 

Zdraviliškega parka 

402999 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

10.840,00 

 

42. 13005 Elementar (nujne sanacije,usad,plazov)

 420500 

13007 Mostovi 402599 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

450,00 

43. 16044 Stroški upravljanja in vzdrževanja 402999 

stanovanjskih objektov 

16026 Vzdrževanje novoletne krasitve 

Dobrna 

402599 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

3.000,00 

44. 18001 Osrednja knjižnica Celje 413302 18002 Nabava knjižnega gradiva 413302 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

30,00 

45. 19001 Vrtec Dobrna-oskrbnine 411921 19002 Vzgojno varstveni zavodi izven 

občine 

411921 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

350,00 

46. 19005 Osnovna šola Dobrna - dodatni program, 

413300 Desetka 

19007 Osnovna šola Dobrna - 

zavarovanje 

413302 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

330,00 

47. 20008 Pomoč staršem ob rojstvu 

otrok 

411103 20009 Subvencioniranje najemnin 411920 Za nadaljnje izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

780,00 
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48. 06009 Materialni stroški - uprava 402402 06009 Materialni stroški - uprava 402902 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

900,00 

49. 06023 Ureditev arhiva za občino 402200 06023 Ureditev arhiva za občino 402002 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

100,00 

50. 06013 Vlaganja v opremo - občinska 

uprava 

420202 06013 Vlaganja v opremo - občinska 

uprava 

420703 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

500,00 

51. 10001 Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

400000 10001 Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

402099 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

100,00 

52. 13005 Elementar (nujne 

sanacije,usad,plazov) 

420500 13005 Elementar (nujne 

sanacije,usad,plazov) 

420804 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

500,00 

53. 14001 Pospeševanje razvoja obrti in 

podjetništva 

410214 14001 Pospeševanje razvoja obrti in 

podjetništva 

410212 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

2.800,00 

54. 14033 Regijska kolesarska pot 402920 14033 Regijska kolesarska pot 420804 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

2.745,00 

55. 16051 Obnovitvene investicije v 

vodovod iz amortizacije (Vo-

ka-najemnine) 

420500 16051 Obnovitvene investicije v 

vodovod iz amortizacije (Vo-ka-

najemnine) 

402920 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

50,00 

56. 01002 Stroški sej občinskega sveta in 

sej delovnih teles 

402905 01002 Stroški sej občinskega sveta in 

sej delovnih teles 

402699 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

90,00 

57. 06010 Materialni stroški - Režijski 

obrat 

402205 06010 Materialni stroški - Režijski 

obrat 

402200 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

50,00 

58. 06009 Materialni stroški - uprava 402000 06009 Materialni stroški - uprava 402901 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

1.400,00 
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59. 07008 Dejavnost Gasilske zveze 

Dobrna Vojnik 

411999 07008 Dejavnost Gasilske zveze 

Dobrna - Vojnik 

412000 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

95,56 

60. 10001 Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

400000 10001 Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

401100 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

50,00 

61. 10001 Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

400000 10001 Povečanje zaposljivosti - javna 

dela 

401101 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

20,00 

62. 07019 Sofinanciranje gasilskih 

intervencijskih oblek 

412000 07019 Sofinanciranje gasilskih 

intervencijskih oblek 

431000 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji specifikaciji, 

znotraj proračunske postavke prerazporedi navedeni 

znesek. 

900,00 

63. 15018 Obnovitvene investicije v 

kanalizacijo iz 

amortizacije(Vo-ka-

najemnine) 

420500 16051 Obnovitvene investicije v 

vodovod iz amortizacije (Vo-ka-

najemnine) 

420500 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo.15018 

10.000,00 

64. 15018 Obnovitvene investicije v 

kanalizacijo iz 

amortizacije(Vo-ka-

najemnine) 

420500 16051 Obnovitvene investicije v 

vodovod iz amortizacije (Vo-ka-

najemnine) 

420899 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

1.000,00 

65. 19027 Materialni stroški Waldorfske 

šole 

411999 19005 Osnovna šola Dobrna - dodatni 

program, Desetka 

413300 Za nadaljne izvajanje nalog se po zgornji 

specifikaciji navedeni znesek prerazporedi iz ene 

proračunske postavke na drugo. 

50,00 
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Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah 

namenskih sredstev 
 

V skladu z določbo Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 so namenski prihodki in odhodki proračuna 

poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 

 

- požarna taksa, ki se uporablja za namene, določene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom,  

- turistična taksa, ki se uporablja v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom 

občine, 

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, za vlaganje v novo 

infrastrukturo, 

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, za vlaganje v novo infrastrukturo 

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, se uporablja v skladu s 5. členom Uredbe o pristojbini za 

vzdrževanje gozdnih cest, 

- komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo komunalne opreme, 

- najemnine za stanovanja in poslovne prostore, ki se namenijo za vlaganja v stanovanja in poslovne 

prostore 

- najemnina, ki jo občina zaračuna javnemu podjetju, ki se nameni za vlaganje v komunalno infrastrukturo, 

- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namensko porabi v skladu z Odlokom 

o koncesijski dajatvi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

 

NAMENSKI PRIHODEK 

REALIZACIJA 
PRIHODKA V 
LETU 2020   

REALIZACIJA 
ODHODKA V 
LETU 2020     

  konto znesek 
Proračunska 

postavka   znesek 

Požarna taksa 740001 4.315 € 07009 
Sofinanciranje nabave  gasilske 
zaščitne in reševalne opreme 5.000 € 

Turistična taksa 704704 103.388 € 
14037, 14038 
in 14039 

ZTŠK- stroški dela, stroški upravljanja 
kulturnega doma , prireditve in 
projekti 54.202 € 

     18015 Kulturni spomeniki 2.000 € 

     16069 
Ureditev sprehajalne poti-aleje v 
zdrav.parku 7.341 € 

     11017 
Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje 
narave na območju zdrav.parka 16.967 € 

     16027 
Urejanje in vzdrževanje kompleksa 
zdraviliški park 2.613 € 

     16066 Urejanje sprehajalnih poti 38.592 € 

Okoljska dajatev za 

onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja 

odpadnih voda 704700 22.815,00 € 15025 

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda in 
varovanja vodnih virov na povodju 
Savinje, na območju Občine Dobrna-
območje Doberna(faza1), 
VinskaGorica ( faza 4) in Vrba (faza8) 
ter povodje potoka Klanjščice (faza 2) 
iz leta 2015 22.815 € 

Pristojbina za 

vzdrževanje gozdnih cest 740004 5.795,00 € 11012 Vzdrževanje gozdnih cest 5.795 € 

Komunalni prispevek 714105 1.853,00 € 13060 
Ureditev digitalnega katastra in banke 
cestnih podatkov 0 € 

      13005 Elementar-investicijsko vzdrževanje 1.853 € 

Najemnine za stanovanja 

in poslovne prostore 

710301 in 

710302 29.285,69 € 16044 
Stroški upravljanja in vzdrževanja 
stanovanjskih blokov 40.606 € 
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Najemnina, ki jo občina 

zaračuna javnemu 

podjetju 710304 

359.955,00 
€ 

15018 in 
16051 

Obnovitvene investicije v vodovod in 
kanalizacijo iz amortizacije 283.563 € 

      16059 
Izgradnja cestne meteorne kanalizacije  
Šibanc_Guteneg 16.120 € 

     15028 

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
komunalnih voda-izgradnja 
kanalizacije za naselje Vrba-delno 4.697 € 

     13061 Rekonstrukcija krožnega križišča 17.010 € 

     15024 Obnnovitvene investicije v odlagališča 4.047 € 

     16063 Urejanje kraja Dobrna 12.057 € 

      13005 Elementar-investicijsko vzdrževanje 22.461 € 

Koncesijska dajatev za 

trajnostno gospodarjenje 

z divjadjo 710306 444,00 € 11014 Lovstvo 444 € 
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Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja proračun 

in proračunov prihodnjih let 

 

 
Na podlagi 6. člena Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Ur.l.RS, št. 79/2019) lahko neposredni 

uporabnik prevzema obveznosti v breme proračunov prihodnjih let. 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 

uporabnika in načrtu razvojnih programov.  

 

Pregled prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let za proračunskega uporabnika 4001 – občinska 

uprava. 

 

 

PPP K3 
Skupna vrednost 
po pogodbi Plačano v letu 2020 

Prevzeta obveznost 
v letu 2021 

13 420 18.855,21 10.644,00 8.211,21 

15 420 12.766,08 0,00 12.766,08 

16 420 157.407,56 82.850,44 74.557,12 

        0,00 

          

    189.028,85 93.494,44 95.534,41 
 

 

 

Na proračunskih uporabnikih 1000 - Občinski svet, 2000 – Nadzorni odbor, 3000 – Župan, 4000 – Občinska 

uprava režijski obrat ni bilo prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila       

Višja svetovalka                                                                        Župan Občine Dobrna 

Milena Krušič      Martin Brecl  

 

 

 

                    

 

 

 

 

 


