
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV  
POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE Kobilje ZA LETO 2012 

 
Občinski svet občine Kobilje je na 3. redni seji, dne 24.2.2011 sprejel proračun občine za leti 
2011 in 2012. Proračun se izvaja, vendar bo tako kot običajno potrebno sprejeti nekatere 
spremembe, ki pa bistveno ne bodo posegale v proračun.  
 

1. PRIHODKI  
 

Skupna realizacija prihodkov ob polletju znaša 423.019,00 € oz. 53 %. 
 
Do 30.6.2012 je financiranje občine Kobilje potekalo še po sprejetih kriterijih financiranja 
primerne porabe z dne 11.10.2011, kjer je bila višina povprečnine določena v višini 554,50 €. 
 
Pri pripravi rebalansa proračuna smo pa že upoštevali spremembo zakonodaje. V skladu s 
14. členom ZIPRS ( Uradni list RS št. 37/12 ) in v skladu s sprejetim rebalansom državnega 
proračuna za leto 2012 je določeno, da se zmanjša povprečnina za obdobje od 1.7.2012 
naprej in tako znaša 543,00 €. Le ta je bila zmanjšana za predvideno znižanje stroškov občin 
zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ ( Uradni list RS, 40/12 ).  
 
Novi IZRAČUN PPi - LETO 2012 OBČINA Vsota korigiranih PPi štev. prebivalcev      PPi 
         543,00 €  

              

                              64. KOBILJE            1,099425                    634                 378.490 € 
 
Stari IZRAČUN PPi - LETO 2012 OBČINA Vsota korigiranih PPi štev. prebivalcev      PPi 
          554,50 € 

                             64. KOBILJE             1,099425                   634                  386.506 € 
 
Razlika: 
 
                                                    -8.016 € 
 
Realizacija dohodnine ob polletju je znašala 190.320,00 € oz. za 12.245,00 € manj, kot smo 
predvideli v proračunu za leto 2012. 
 
Davki na premoženje do polletja še niso realizirani, njihova realizacija se pričakuje v II. 
polletju oz. po izstavitvi obveznosti občanom za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče za 
leto 2012. 
 
Povečanje nedavčnih prihodkov ob polletju ( realizacija 50 % ) se nanaša predvsem na račun 
neplaniranih prihodkov od podeljenih koncesij – t.i. dobiček od koriščenja sečnje gozda v 
višini 8.730,00 €, nakazane v juniju 2012.  
 



Drugi nedavčni prihodki bodo prav tako realizirani po dospetju plačila računov za izdane 
položnice za vodarino, ki je bila obračunana v juniju 2012. 
 
Prav tako se pričakuje realizacija kapitalskih prihodkov, v kolikor bo občina uspela skleniti 
dogovor s trenutnimi najemniki in tako zaključiti postopek prodaje stanovanj v njeni lasti v 
Kobilju. 
 
Višja pa je realizacija sredstev, namenjenih za sofinanciranje izgradnja centra za izvajanje 
kulturne dejavnosti. Projekt je trenutno v sklepni fazi, saj je rok za posredovanje zadnjega 
zahtevka za plačilo do 30.9.2012. Do konca leta se iz tega naslova pričakuje še 177.400,00 
oz. skupaj v tem letu 367.369,00 €.  
 
 

2. ODHODKI  
 
Za odhodke po planu je bilo namenjeno 780.806,00 € in vsi so tudi razporejeni, porabljenih 
ob polletju je za 374.513,00 € oz. 48 %. 
 
Realizacija je dejansko nižja, kot bi bila sicer, saj smo konec meseca maja in v mesecu juniju 
večino vseh sredstev, ki smo jih imeli na razpolago namenili za poplačilo kratkoročnega 
kredita v višini 35.000,00 € do Deželne banke d.d. 
 
Stanje dolga na dan 30.6.2012 
 

Stanje na dan     Stanje na dan 

Vrsta posla Posojilodajalec 
Datum 
pogodbe 

1.4.2012 v 
originalni valuti 

Črpanja                
v orig. valuti 

Odplačila              
v orig. valuti 

30.6.2012 v 
originalni valuti 

1. 2. 4. 6. 7. 8. 

              
posojilo PBS Maribor 18-dec-08 21.000,00     21.000,00 
posojilo DB Ljubljana 23-sep-11 35.000,00   35.000,00 0,00 
za UE projekte             
              
posojilo Banka Koper 22-okt-97 5.446,01   0,00 5.446,01 
              
posojilo Banka Koper 22-nov-99 16.418,80   1.439,34 14.979,46 
              
              
      77.864,81   36.439,34 41.425,47 

 
 
 
Realizacija izdatkov za plače je v skladu s planiranim.  
Pri materialnih stroških in tekočih transferjih, pa bo glede na realizacijo v polletju potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva: 
 

- za stroške objave sprejetih aktov v katalogu informacij javnega značaja,  v višini 
1.500,00 €, saj prvotno ti stroški niso bili planirani; ZŠ-180, 

 
- za plačilo obratovalnih stroškov Stanovanjskemu podjetju Lendava d.o.o. vse do 

takrat, dokler ne bo realizirana prodaja stanovanj v Kobilju, ki so v lasti občine, saj je 
občina dolžna pokrivati sorazmerni delež skupnih stroškov pri upravljanju stanovanj-
okrog 3.000 €; ZŠ-181 

 
- sredstva za reprezentanco v skupni višini 2.000,00 € za pokritje stroškov ob otvoritvi 

centra za izvajanje kulturnih dejavnosti; ZŠ-111 



 
- za izdelavo spletne stran občine dodatnih 1.000,00 €; ZS-147 

 
- za čiščenje potoka – 2.000,00 €; ZŠ-164 

 
- dodatna sredstva za DOŠ II Lendava v višini 1.300,00 €, ZŠ-248 

 
- dodatna sredstva za odvoz smeti v višini 3.700,00 € ZŠ-143,144 

 
- dodatna sredstva v višini 900,00 € za šolo nogometa, ZŠ 226, 

 
- sredstva za delovanje GŠ se razdelijo vsem šolam enako, ključ delitve je število 

otrok, ZŠ 219, 
 
 
Ostali materialni stroški so v rebalansu planirani v isti višini, kot v proračunu, razen še 
nekaterih manjših popravkov postavk pri zavarovalnih premijah in strokovnem izobraževanju 
zaposlenih, kjer skupno zmanjšujemo postavki za 2.400,00 € 
 

- za VV storitve za vrtec Kobilje in ostale vrtce, v katere so vključeni otroci iz občine  
Kobilje, saj so glede na polletno realizacijo, le ti ob sprejemanju proračuna 2012 bili 
planirani prenizko – dodatnih 9.000,00 €; 

- na novo bo v proračun vključena postavka 411922- Družinski pomočnik – 9.900,00 €; 
 

 
Odločbo s strani CSD Lendava je občina prejela že v lanskem letu in je že v letu 2011 
zagotovila sredstva za izplačilo nadomestila za družinskega pomočnika, saj jo je zakonsko 
dolžna spoštovati, mesečna obveznost občine znaša 830 €.  
 

- na novo je vključena tudi postavka domska oskrba – 411909-3.100,00 €. 
 
Občanu Kobilja, ki je v oskrbi v zavodu za duševno zdravje občina delno krije stroške oskrbe 
od začetka leta 2011, povprečni mesečni izdatek glede na letošnja plačila znaša 258,00 €. 
 

Polletna realizacija tekočih transferov znaša 72.428,00 € oz. slabih 40 %, investicijski 
odhodki pa so bili realizirani 58 %, predvsem na račun izgradnje centra, ki je v zaključni fazi. 
 
248,00 € pri investicijskih odhodkih pa je bilo namenjenih za nakup stolov za mrliško vežo 
Kobilje. 500,00 € pa bilo porabljenih za nakup kolesa za OŠ Kobilje ( projekt LAS ). 
 
Z dne 6.7.2011 je bila podpisana pogodba z izvajalcem del SPG Pomgrad d.d. Murska 
Sobota v višini 750.000,00 €. 
 
Na novo je podana struktura virov pri projektu, ki so se realizirali v letu 2011 in se še bodo 
realizirali v letu 2012 in sicer: 
 
 
Viri financiranja:              2010  in 2011                 2012 
 
PV-Transfer iz drž. proračuna  - 21.člen ZFO-1                    61.241                    55.055  
PV- Lastna proračunska sredstva                   103.106                     33.131  
PV-EU sredstva 7621-Razvoj regij                   175.286                  367.369 
 
Skupaj:                       339.633                 455.555 
 

 



Ob polletju je bilo realiziranih 194.098 €, v rebalansu planiramo 455.555,00 € sredstev za 
izgradnjo centra v letu 2012. Skupna vrednost projekta bi znašala cca. 795.188,00 €, delež 
sofinanciranja s strani državnega proračuna in EU bi znašal 82,8 %, ostalo je delež občine 
Kobilje ( cca. 136.000,00 € v dveh letih ). 
 
Ker je končan razpis za koncesijo za odvoz smeti ( vključno z občinami Črenšovci, Odranci, 
Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik ) bo potrebno v rebalansu na novo vključiti postavko v 
višini 3.000,00 € za kritje stroškov priprave razpisa.  
 
Investicijski transferi so realizirani v skladu s planiranim. 
 
 
 
3. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Za odplačilo dolgoročnih kreditnih obveznosti v rebalansu planiramo enako kot je bilo 
planirano - 15.000,00 €. Ob polletju je bilo za poplačilo glavnic dolgoročnih kreditov 
realizirano 7.030,00 €. 
 
 
Kobilje, 17.07.2012 
                                                                                                Pripravila: Milena Antolin                                                                                    
 

 


