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I .  S P L O Š N I  D E L  
 

 

A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  - 6 5 . 2 7 3  €  

7  PRIHODKI  IN  DRUGI PREJEM KI  783 .269  €  

Splošni del proračuna je sestavljen po ekonomski klasifikaciji. 

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. Je temelj 
strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih 
načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov. 

 

V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance in sicer: 

 Bilanca prihodkov in odhodkov, 

 Račun finančnih terjatev in naložb, 

 Račun financiranja. 

 

Tabele splošnega dela proračuna vsebujejo: 

 

* Realizacija 2019 

* Veljavni proračun 2020 

* Rebalans proračuna 2020 

*   Plan proračuna 2021 

* Indeks Plan2021/Rebalans 2020  

 

Proračunski prihodki se delijo na: 

- davčne prihodke (70), 

- nedavčne prihodke (71), 

- kapitalske prihodke (72), 

- prejete donacije (73), 

- transferne prihodke (74). 

  

 

bi se naj v letu 2021 realizirali v predvideni višini 783.269 €, oz. 12,68 % manj kot v rebalansu 2020. 

 

70 DAVCNI PRIHODKI 426.451 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBICEK 398.209 € 

 

Prihodki proračuna 

 

Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2021 in 2022 in s tem tudi proračunov občine za leti 2021 in 2022 je 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v 
tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije (dostopno na spletni strani MF). 

Meseca oktobra 2020 nam je Ministrstvo za finance posredovalo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2021. 
V prilogi je posredovalo tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Pri pripravi proračuna smo upoštevali realizacijo 
za preteklo leto oz. leto 2020. 
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Osnovna inflacija, ki bo pod vplivom manjšega povpraševanja letos le 0,7-odstotna, naj bi se z okrevanjem gospodarske aktivnosti 
in izboljšanjem razmer na trgu dela v naslednjem letu začela krepiti in naj bi do konca obdobja napovedi dosegla 1,1 %, skupna 
inflacija pa 1,5 % (vir: https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/napovedi-makroekonomskih-gibanj-junij-
2020.pdf) 

 

Z dopisom št. 4101-22/2020/1 z dne 7.10.2020 pa je Ministrstvo za finance posredovalo občinam tudi podatke o primerni porabi, 
dohodnini in finančni izravnavi za leto 2021. 

 
- ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.052.888 

 
- število prebivalcev v občini Kobilje pa 562 (podatki na dan 1.1.2020). 

 

Način oblikovanja proračunov občin v R Sloveniji je predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov Ministrstvo za finance 
vsako leto občinam posreduje podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih 
uporabnikov skladno z določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov.  

 

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2021 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča: 

 

1. povprečnina za leto 2021 v višini 628,20 EUR in naslednje globalne makroekonomske okvirje za leto 2021;  

 

Za proračunske izdatke je tudi tokrat veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu  odhodkov smo najprej zagotovili sredstva za 
programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim skladno z zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač, regresa, skušali upoštevati realno oceno 
izdatkov za blago in storitve, na podlagi dejanskih ocen smo pripravili oceno potrebnih sredstev za transfere javnim zavodom, v 
investicijski del proračuna smo vključili projekte, ki imajo dejansko možnost realizacije. 

 

Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa poenotenje proračunskih aktov. Z 
namenom poenotenja in primerljivosti izdatkov občinskih proračunov, je minister za finance izdal Pravilnik o programski klasifikaciji 
izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08). Na podlagi tega 
pravilnika se je v letu 2006 programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov za leto 2006. 

Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s čimer je zagotovljena primerljivost med 
občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

 

700 - Davki na dohodek in dobiček 

 

PRIMERNA PORABA OBČINE 

 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi 
primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, 
mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov 
občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne 
porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe 
tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine 
ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% 
dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam 
razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, 
katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja 
sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne 
more financirati svoje primerne porabe. 

 

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na 
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podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o 
določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin  (Uradni list RS, št. 48/17).  
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.  

 

Na podlagi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 je povprečnina 
občin za obe leti določena v višini 628,20 EUR.  

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Zajemajo se državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in 
tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja 2020. 

 

Za občino Kobilje je bilo pri izračunu primerne porabe upoštevanih 562  prebivalcev. 

 

Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih cest in javnih poti v posamezni občini. 
Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi (razmerje med površino posamezne občine 
na prebivalca in površina celotne države na prebivalca) in Ci (razmerje med dolžino lokalnih cest in  javnih poti na prebivalca v 
posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi). Površina občine je upoštevana na podlagi 
podatkov Geodetske uprave RS, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste. 

 

Izračun koeficientov Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine in  delež prebivalcev 
občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Na podlagi teh deležev sta izračunana koeficienta Mi (razmerje med 
deležem prebivalcev mlajših  od 15 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, mlajših od 15 let v državi) in Si 
(razmerje med deležem prebivalcev, starejši od 65 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v 
državi). 

  

Vsota korigiranih kriterijev tako zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe občine. Primerna 
poraba občine je tako izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se na korigira ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji 
Pi, Ci, Mi in Si. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja 
kriterijev večja ali manjša od 1,00. Za občino Kobilje znaša vsota korigiranih kriterijev za leto 2021  1,1279 

 

Primerna poraba se izračuna kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev. Tako primerna poraba 
za Občino Kobilje za leto 2021 znaša 398.209 €. 

 

Dohodnina 

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu. Za Občino Kobilje znaša ta priliv v letu 2021 398.209 
€ oz. kar 50,8% vseh prihodkov. Dohodnina se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih 
zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina-občinski vir. 

 

Finančna izravnava 

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega 
proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. Občini Kobilje v letu 2021 ne 
pripada finančna izravnava. 

 

Z letom 2021 je začel veljati Zakon o razbremenitvi občin ( Ur. l. RS, št. 189/20), ki prinaša kar nekaj dobrodošlih novosti oz. 
olajšav za občinske proračune. Ena izmed njih so tudi dodatna sredstva občinam (namesto povratnega in nepovratnega transfera 
za investicije), ki so jih občine koristile dosedaj kot državna sredstva po 21. členu ZFO-1. Le ta se sedaj predvidevajo samo kot 
nepovratna, ter so v proračun vključeno pod postavko 740019 – Prejeta sredstva državnega proračuna za uravnoteženje 
razvitosti občin. Ta sredstva se občini nakazujejo po mesečno oz. po dvanajsetinah.  

 

Olajšave se po tem zakonu predvidevajo tudi pri stroških, ki se nanašajo na socialno varstvo (družinski pomočnik, osnovno 
zdravstveno zavarovanje, mrliško pregledna služba ) dodatna sredstva se iz državnega proračuna namenjajo občinam tudi za 
izdatke, ki se nanašajo na požarno varstvo in na izdatke, ki jih občine imajo z romsko populacijo. 
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703 DAVKI NA PREMOZENJE 23.142 € 

Med davke na premoženje (703) sodijo: 

- davki na nepremičnine, 

- davki na dediščine in darila, 

- davki na promet nepremičnin in finančno 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 dediščine in darila, 
davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Načrtujemo 23.142 € prihodkov.  

 

704 DOMACI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 5.100 € 

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali 
z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. 

Za takse-namenske prejemke proračuna velja načelo, da v kolikor so vplačani v proračun v nižjem oz. višjem obsegu, kot so 
izkazani v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti v višini dejansko vplačanih sredstev. V primeru, da 
namenska sredstva niso porabljena v celoti, se prenesejo v proračun za naslednje leto. 

Iz naslova te skupine davkov načrtujemo davke na posebne storitve v višini 300 € iz naslova davka na dobitke od iger na srečo in 
zamudnih obresti iz tega naslova.  Iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev načrtujemo 4.800 € in sicer iz naslova 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.300€ in 2.500€ iz naslova  pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest.  S spremembo Zakona o financiranju občin so okoljske dajatve postale prihodek proračuna občine, kjer je nastala 
obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev. Poraba teh sredstev je strogo namenska, saj sredstva lahko 
porabimo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja z 
komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov. 

 

Skupna ocena teh prihodkov v letu 2021 znaša 5.100,00 €. 

 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 61.710 € 

710 UDELEZBA NA DOBICKU IN DOHODKI OD PREMOZENJA 22.160 € 

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V 
to skupino uvrščamo prihodke iz udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki javnih podjetij, javnih 
finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe, 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. Največji del predstavljajo 
prihodki od najemnin in zakupnin. V letošnjem letu načrtujemo 22.160 € prihodkov.  

 

714 DRUGI NEDAVCNI PRIHODKI 39.550 € 

Občina planira pod skupino 714 - drugi nedavčni prihodki prihodke: 

- iz naslova vodarine ter kanalščine (dolg iz preteklih let),  

- omrežnine, čiščenja, odvajanja,  

- letni prispevek za grobna mesta, 

- nakazila Zavarovalnice Triglav d.d. za kritje škod na občinskem premoženju in 

-  drugih izrednih nedavčnih prihodkov. 

Predvidevamo, da bi se v letu 2021 realiziralo 39.550 € drugih nedavčnih prihodkov. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 48.000 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 48.000 € 

To so prihodki, ki bodo realizirani iz naslova prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb oz. stanovanj v občinski lasti.  
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V letu 2020 so bile opravljene 4 cenitve stanovanj v lasti občine Kobilje, potrjen je bil tudi načrt prodaje premoženja. V Letu 2020 
je bilo prodano 1 stanovanje.  

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 247.108 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANCNIH INSTITUCIJ 158.169 € 

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih ravni države. Ti prihodki niso izvirni prihodki 
občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. 

 

Razdeljeni so na: 
- prejeta sredstva iz državnega proračuna, 
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU. 

 

Planirajo se prihodki za sofinanciranje (državni proračun): 
 finančna izravnava 0 € 
 sredstva državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 92.909 € 
 Sredstva požarne takse v višini 1.600,00 €, 
 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 48.000,00 € (za sofinanciranje javnih del  ter za 

sof. vzdr. gozdnih cest ), 
 Prejeta sredstva iz proračuna RS za projekt: Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik-Kobilje v višini 15.660,00 

€ 

741 SRED.IZ DRZ.PROR.IZ SRED.PROR.EU 88.939 € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU se planirajo: 
 Sredstva CLLD EU – za LAS projekt Biseri Prekmurja in Doživi naravo v višini 26.300,00 € (85% upravičenih stroškov) in 
 Sredstva iz proračuna EU Kohezijski sklad – za projekt: Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik - Kobilje v višini 

62.639,00 €. 

 

 

4 ODHODKI  848 .542  €  

bi se v letu 2021 realizirali v predvideni višini 848.542 €, oz. 5,24 % manj kot v rebalansu 2020. 

 

40 TEKOCI ODHODKI 305.093 € 

400 PLACE IN DRUGI IZDTAKI ZAPOSLENIM 90.440 € 

Pri planiranju plač zaposlenim v občinski upravi za leto 2021 se je upoštevala sistematizacija delovnih mest v Občinski upravi 
Občine Kobilje in plače, ki jih določa Zakon o sistemu plač. Kadrovski načrt je priložen. 

Na določitev mase sredstev za stroške dela vplivajo, poleg zakonov in kolektivnih pogodb, ki so dogovorjeni med socialnimi 
partnerji in opredeljujejo višino pravic zaposlenih v javnem sektorju, še zakonski predpisi, ki urejajo plače in druge stroške dela v 
javnem sektorju. Tako morajo tudi občine pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela (sredstev za plače in druge izdatke 
ter prispevke delodajalca za socialno varnost) za leto 2021 upoštevati učinke vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih 
pogodb. V povprečju bo v letu 2021 potrebna masa sredstev za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim nekoliko višja od 
sredstev za tovrstne izdatke v letu 2020. Poleg tega je treba upoštevati tudi dogovor o prenehanju veljavnosti ukrepa na področju 
delovne uspešnosti, kar ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter 
izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19). Ukrep je prenehal veljati s 1. 7. 2020, zato se od tega datuma dalje spet 
izplačuje redna delovna uspešnost, prenehajo veljati pa tudi omejitve pri delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
tako na individualni ravni kot tudi na ravni skupnega obsega sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, ki se lahko 
porabi za ta namen. Deloma pa na rast vpliva tudi Zakon o minimalni plač (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), in sicer pri 
doplačilih do minimalne plače in pri višini regresa za letni dopust. Navedene obveznosti morajo biti ustrezno načrtovane tako za 
stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku, kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih. 

V proračunu se predvidevajo tudi izdatki za plačo župana, ki bo z 1.2.2021 zaposlen za polovični delovni čas. Na podlagi Zakona 
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o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za JS, Zakona o lokalni samoupravi ter na podlagi Pravilnika o plačah 
funkcionarjev, je  funkcija župana Občine Kobilje uvrščena v VII. skupino oz. 46. plačni razred. Do sedaj  je  županu za opravljanje 
funkcije izplačilo pripadalo  nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana v višini ½ zneska določenega za 46. plačni 
razred. Zaposlitev župana za polovični delovni čas tako ne predstavlja višjih izdatkov za proračun kot do sedaj. 

 

Občina je v preteklih letih reševala problematiko urejanja javnih površin preko začasnih zaposlitev v okviru javnih del. Po uspešni 
prijavi občine na objavljeni razpis za sofinanciranje programa javnih del v letu 2021 bo občina tudi letos zaposlila 3 javne delavce,  
II. stopnje izobrazbe za obdobje 11 mesecev. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 16.065 € 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega 
socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in 
ugotovljenega obsega sredstev za plače. Načrtujemo 16.065 € odhodkov. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 192.588 € 

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih 
uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih 
programskih nalog.  

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljanje storitve, ki jih občina 
pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačilo potnih 
stroškov, izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe 
drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali 
življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in 
odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Načrtujemo 192.588,00€ odhodkov. Glede na proračun 2020 pri večini 
postavk ni bistvenih razlik pri omenjenih izdatkih v l. 2021. 

V proračun 2021 vnašamo na novo naslednje postavke: 
- 402599 – Rušitev hišice pri vodovodnem zajetju – 2.000,00 € 
 
- 4025990 – Popravilo Domjanovega mostu – 5.000,00 € 
 
- 4025992 – Ureditev parkirišča – na lokaciji Kobilje 36 – 3.000,00 € 

409 REZERVE 6.000 € 

V okviru te vrste odhodkov se predvideva izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za 
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska 
rezerva je oblikovana kot sklad. 

Načrtuje se tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene 
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Načrtujemo 6.000,00 € odhodkov. Za proračunski sklad Občine Puconci pa se namenja 3.000,00 €. 

 

41 TEKOCI TRANSFER 222.039 € 

410 SUBVENCIJE 9.880 € 

 subvencija javnemu podjetju v višini 7.200,00 € (Eko park d.o.o.-upravljalec vodovodnega sistema ), cena omrežnine 
se iz občinskega proračuna subvencionira v višini po sklepu Občinskega sveta.  

 

Na podlagi naslednjega sprejetega pravilnika in odloka, občina stimulira: 

 

1.PRAVILNIK o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in  
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S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja finančnih pomoči za majhna in 
srednje velika podjetja, ukrepi za razvoj malega gospodarstva ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev v občini 
Kobilje. 

Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za razvoj in rast delujočih malih in srednje velikih 
podjetij, za razvoj novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu in  

 

2. ODLOK o  subvencijah mladim in mladim družinam ter drugim občanom pri reševanju prvega stanovanjskega 
problema v občini Kobilje. Subvencija se pod pogoji iz odloka dodeli na podlagi letnega razpisa v obliki enkratne 
subvencije za kritje stroškov za gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega 
objekta ali nakupom nepremičnine (stanovanjskega objekta) na območju Občine Kobilje. Z zagotavljanjem finančnih 
spodbud za mlade družine želi občina zagotoviti pogoje za kvalitetno bivanje in jih s tem zadržati v občini. Z 
zagotavljanjem ugodnih pogojev želi občina pritegniti tudi mlade družine iz drugih krajev. 
 
Za oba namena (za pospeševanje malega gospodarstva in za subvencije za mlade družine; v proračunu 
zagotavljamo skupno 9.000,00 €, za podjetništvo 2.000,00 € in za mlade družine 7.000,00 €). 

 

Višina subvencije za posameznega upravičenca, v skladu z Odlokom o subvencijah za mlade in mlade družine znaša 
do največ 1.500,00 EUR.  

Poleg subvencije iz prvega odstavka se upravičencu dodeli še:  

a) oprostitev plačila komunalnega prispevka  

b) oprostitev nadomestila za stavbno zemljišče za dobo 5 let , skladno s prvim odstavkom 10. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list Republike Slovenije, št 2/2004)  

c) subvencija do največ 500,00 EUR v kolikor gre za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta na območju 
občine, ki bi bilo zaščiteno z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine;  

d) subvencija glede na število otrok v mladi družini ob vpisu prvega otroka v šolo in sicer: - en otrok do največ 200,00 
EUR, - dva otroka do največ 300,00 EUR, - trije otroci ali več do največ 500,00 EUR.  

Višina dodeljene subvencije ne sme presegati 2.500,00 EUR. 

 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 81.724 € 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in 
predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za 
posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev 
oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Načrtujemo 81.724,00€ odhodkov.  

V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih 
za odrasle, prevoze učencev, subvencioniranje stanarin in razlika v ceni za vrtec, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. 

Izplačila za družinskega pomočnika v letu 2021 ne planiramo. 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 28.876 € 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi 
organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja 
javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. 
Sredstva se delijo na podlagi sprejetega pravilnika o dodeljevanju sredstev. Načrtujemo 28.876 € odhodkov.  

413 DRUGI TEKOCI DOMACI TRANSFERI 101.559 € 

Drugi tekoči domači transferi zajemajo: sredstva, prenesena drugim občinam (predvsem za delovanje medobčinske inšpekcije), 
tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane, 
tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb predstavljajo najobsežnejše transfere v javne zavode (osnovno 
šolo in vrtec) za plače ter izdatke za blago in storitve, tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki. Načrtujemo 101.559 € odhodkov. 

S strani občine se financira osnovno zdravstveno zavarovanje občanom brez virov dohodka, mesečno je teh zavezancev  cca. 7-
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10, mesečni pavšal za osebo pa znaša 34,83 €. 

Državni zbor je sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin, na podlagi katerega se bo iz občin na državni proračun preneslo 
plačevanje določenih izdatkov, ki so jih do sedaj plačevale občine, tj.: 

- financiranje družinskega pomočnika, 

- stroški mrliških ogledov in obdukcij, 

- stroški obveznega zdravstvenega zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, 
za družinske pomočnike, za vse brezposelne in za tujce, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in jim je priznana pravica do socialne 
pomoči. Zakon začne veljati z januarjem 2021. 

Glede na dosedanjo realizacijo pri pokrivanju tovrstnih stroškov pričakujemo določene razbremenitve občinskega proračuna ( pri 
prispevkih za zdravstveno zavarovanje ter stroških mrliških ogledov in obdukcij – preko refundacij) . 

Na novo zakon predvideva dodatna sredstva občinam, kjer živi romska populacija, lažje kratkoročno zadolževanje za realizacijo 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna EU, možnost uvedbe občinskih taks in razbremenitve na področju požarne varnosti. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 111.800 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 111.800 € 

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev torej zgradb, 
prostorov, prevoznih sredstev, opreme, napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, 
nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski 
odhodki pomenijo povečanje premoženja lokalne skupnosti. V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganje v komunalno 
in cestno infrastrukturo, za investicije v prostorsko planiranje, za nakup stanovanj in druge novogradnje. Načrtujemo 111.800,00 € 
odhodkov za naslednje namene: 

- nabava najnujnejše opreme za delovanje občinske uprave in opreme za urejanje okolice – 4.000,00 €; 
- za izvajanje projektov LAS ( Biseri Prekmurja in Doživi naravo ) – skupno v vrednosti 40.000,00 €, projekta sta v fazi priprave 

prijave na resorno ministrstvo. Občina Kobilje v obeh projektih nastopa kot partner s sosednjimi občinami. V kolikor bosta 
odobrena, bo občina glede na terminski plan pričela z aktivnostmi, ki so potrebne za njuno izvedbo; 

- poplačilo obveznosti za dodatna in več dela,  ki so nastala pri dokončni ureditvi ES OŠ Kobilje v višini 19.700,00 €; 
- odkup zemljišča v obrtni coni Kobilje od podjetja Paradajz Renkovci v vrednosti 22.500,00 €; 
- za izdelavo OPN Kobilje in ostalo projektno ter investicijsko dokumentacijo v višini 25.400,00 € 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 209.610 € 

So prenesena denarna nepovratna, namenjena plačilu investicijskih odhodkov pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, 
stroškov za nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje v skladu s pogodbo. Načrtujemo 209.610 € 
odhodkov:  
 

431 Investicijski  transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki 10.000 € 

 V predlogu proračuna namenjamo za : 
- sof. nabave gasilske opreme – na podlagi vloge za sofinanciranje iz proračuna PGD Kobilje (1.000,00 €) in 
- sof. nabave namakalnega sistema na igrišču za ŠD Kobilje, v kolikor dobimo odobrena zaprošena sredstva pri Fundaciji za 

šport v višini  9.000,00 €, oz. bo znesek korigiran z rebalansom glede na višino pridobljenih sredstev.. 

432 Investicijski transferi občinam in proračunskemu uporabniku OŠ Kobilje 199.610 € 

Investicijski transfer občini Lendava je namenjen izvedbi projekta: Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik - Kobilje 
v višini 197.610,00 €. Znesek zajema delež sredstev Kohezijskega sklada EU, deleža iz proračuna RS in lastna sredstva občine 
Kobilje. 
 
Občinski svet Občine Kobilje je na 23. redni seji z dne 12.2.2018 potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
VZPOSTAVITEV KOLESARSKE POVEZAVE LENDAVA-DOBROVNIK-KOBILJE  
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Značilnost trase Lendava – Dobrovnik – Kobilje (cca 19 km) je predvsem, da je kolesarska  infrastruktura v 
precejšnji meri  že  zgrajena,  a  še  vedno  obstajajo manjkajoči  deli  v  skupni  razdalji  5008 m,  ki  pa  resno  ogrožajo  varno  
kolesarjenje  in  so  bistveni  razlog  za  zmanjšano  uporabo  obstoječe  kolesarske  infrastrukture.  

 

Prav  ti  manjkajoči  odseki  tako  onemogočajo  varno  kolesarjenje  med  Lendavo  in  zaledjem  ter  ostalimi  občinami, zato je 
ključno, da v okviru projekta dogradimo manjkajočo infrastrukturo in tako sledimo ciljem  regije ter operativnim programom na rav
ni EU, ki predvidevajo rast deleža občanov, ki za dnevne migracije  uporabljajo kolesa.  Iz  naštetih  razlogov  aktivnosti  smiseln
o  zaokrožujejo  gradnjo  manjkajočih  odsekov,  ki  bodo   

kolesarsko  omrežje povezali v celoto ter tudi povečali privlačnosti površin za kolesarje.  

 

Tako bodo v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti:  

 - Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje                            

-  Izgradnja »napajalne« kolesarske steze Genterovci – Radmožanci     

-  Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje  

-  Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje   

-  Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje   

-  Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik  

 

Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje    
- Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje   
-  Izgradnja kolesarske poti v izmeri 670 m,  za aktivnost je zadolžena občina Kobilje.  

 

Okvirna predračunska vrednost projekta se je povečala glede na prvotne izračune, kar bomo delno krili iz lastnih proračunskih 
sredstev. Podražitev se nanaša na upoštevanje vseh dejstev glede na zaključeno projektno dokumentacijo ter na izpolnitev 
zahtev postavljenih s strani pooblaščenih presojevalcev prometne varnosti ( javna razsvetljava, pločniki, ureditev izhodnih mest, 
talne označbe,… ) 

 
 investicijski transferi proračunskim uporabnikom - OŠ Kobilje za najnujnejše nabave opreme in obnove za potrebe 

vrtca in šole v višini 2.000,00 €. 

 

C .  R A Č U N  F I N A N C I R A N J A  - 8 . 5 2 4  €  

5  RACUN F INANCIRANJA 8 .524  €  

55 ODPLACILA DOLGA 8.524 € 

550 ODPLACILA DOMACEGA DOLGA 8.524 € 

V računu financiranje se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil oziroma  odplačila   glavnic kreditov. Letos  zapadeta v 
plačilo dva obroka kredita, ki ga je občina najela za financiranje projekta po 21. členu ZFO-1 v letu 2017 in 2018 v višini 8.524,00 
€.   

V računu financiranja vnesemo še stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta. Na dan 31.12.2020 znaša stanje sredstev 
na računu v  73.797,29 €. 

 

 

  



 

 

 13 

I I .  P O S E B N I  D E L  

A .  B I L A N C A  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  - 8 4 8 . 5 4 2  €  

1000  Občinsk i  svet  520 .049  €  

01 POLITIČNI SISTEM 4.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan), izvedbo in nadzor volitev 
in referendumov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakonodaja na področju lokalne samouprave in  javnih financ. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Črenšovci. Vsebina in obseg 
porabe proračunskih sredstev je odvisna zakonodaje na področju plač funkcionarjev, vsakokratnih lokalnih volitev, morebitnih 
referendumov ipd. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe le en glavni program: 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 4.000 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V ta podprogram so vključene sejnine svetnikom in članom delovnih teles za neprofesionalno opravljanje funkcije.  7 članom 
občinskega sveta, ki opravljajo funkcijo neprofesionalno, za vsako sejo pripada sejnina v skladu s  Pravilnikom o plačah občinskih 
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 
Planira se enako število sej občinskega sveta in odborov ter komisij kot je bila ocenjena realizacija porabe v letu 2020. Letni znesek 
sejnin je s spremembo, ki jo je prinesel  ZUJF- s 01.06.2012  tako v tekočem letu  lahko največ 7,5 % letne plače župana, pri tem 
se ne upošteva dodatek na delovno dobo.  Plača župana Občine Kobilje je uvrščena v 46. plačni razred. 

Odbori so po Statutu Občine Kobilje posvetovalna delovna telesa občinskega sveta. Glede na delovno področje obravnavajo 
zadeve iz lastne pristojnosti in podajajo stališča, mnenja ali predloge občinskemu svetu za odločanje. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 17.300 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej obrambnega sistema. Zajema civilne 
organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje 
proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 17.300 € 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.300 € 

07039002 Protipožarna varnost 17.300 € 

Zajema delovanje vseh struktur (štab civilne zaščite, dejavnost gasilske zveze in  PGD Kobilje, dejavnost podjetij, zavodov in firm) 
v občini. Prostovoljno gasilsko društvo Kobilje gasilsko službo organizira in opravlja v skladu z veljavnimi predpisi. 

Javna gasilska služba obsega izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, preventivne naloge 
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varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vzgojo gasilske 
mladine, pomoč občanom na področju varstva pred požarom in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva, vse v 
skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja. 

Prostovoljno gasilsko društvo Kobilje za opravljanje nalog javne gasilske službe organizira svojo operativno enoto v skladu z merili 
za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč ter s tem namenom: 

- zagotavljati stalno pripravljenost in operativno sposobnost gasilcev; 

- zagotavljati, da bodo operativne naloge gasilske službe opravljali le psihično in zdravstveno sposobni gasilci. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 48.690 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru 
tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in 
zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju 
konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in 
tradicionalne kulturne krajine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o kmetijstvu 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih 

 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 46.690 € 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 6.490 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 40.200 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 40.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za sofinanciranju projektov na področju CLLD - LAS oz. za zagotavljanje delovanja Lokalne akcijske skupine 
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci in vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020 - Društvo za trajnostni razvoj SI.Energija 
Renkovci. V skladu s pogodbo o sofinanciranju izvajanja SLR in zagotavljanja delovanja LAS za 14-20 je določeni pogodbeni 
znesek, ki ga je občina članica dolžna pokrivati in sicer na podlagi  metodologije za določitev finančnega okvirja, ki je opredeljena 
v Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020. 

V okviru te postavke se bosta izvajala tudi oba LAS projekta, ki jih bo občina letos prijavila na resorno ministrstvo. 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.000 € 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.000 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom 
o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih 
živali. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. 

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

Cilji: 

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali; 

- zmanjšati število zapuščenih živali v občini. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 8.200 € 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 8.200 € 

12029001 Oskrba z električno energijo 8.200 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 236.110 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pogodba o letnem in zimskem vzdrževanju cest v občini 
Kobilje. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 236.110 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 28.700 € 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), 
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih prevozih v cestnem prometu,  

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

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega 
kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem 
preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 197.610 € 

Značilnost trase Lendava – Dobrovnik – Kobilje (cca 19 km) je predvsem, da je kolesarska  infrastruktura v 
precejšnji meri  že  zgrajena,  a  še  vedno  obstajajo manjkajoči  deli  v  skupni  razdalji  5008 m,  ki  pa  resno  ogrožajo  varno  
kolesarjenje  in  so  bistveni  razlog  za  zmanjšano  uporabo  obstoječe  kolesarske  infrastrukture.  

 

Prav  ti  manjkajoči  odseki  tako  onemogočajo  varno  kolesarjenje  med  Lendavo  in  zaledjem  ter  ostalimi  občinami, zato je 
ključno, da v okviru projekta dogradimo manjkajočo infrastrukturo in tako sledimo ciljem  regije ter operativnim programom na rav
ni EU, ki predvidevajo rast deleža občanov, ki za dnevne migracije  uporabljajo kolesa.  Iz  naštetih  razlogov  aktivnosti  smiseln
o  zaokrožujejo  gradnjo  manjkajočih  odsekov,  ki  bodo   

kolesarsko  omrežje povezali v celoto ter tudi povečali privlačnosti površin za kolesarje.  

 

Tako bodo v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti:  

 - Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje                            

-  Izgradnja »napajalne« kolesarske steze Genterovci – Radmožanci     

-  Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje  

-  Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje   

-  Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje   

-  Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik  

 

Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje    
- Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje   
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-  Izgradnja kolesarske poti v izmeri 670 m,  za aktivnost je zadolžena občina Kobilje.  

 

Izgradnja kolesarske poti od pokopališča Kobilje do martinovega brega v Kobilju.  

Ob predvideni kolesarski  poti je obstoječa dvopasovna lokalna cesta širine 2 x 2,50 m. Na levi strani lokalne ceste smer iz poko
pališča Kobilje proti obstoječi regionalni cesti R2 
439 odsek 1299 Dobrovnik – Kobilje se od roba vozišča ter za obstoječim obcestnim jarkom izvede kolesarska pot v širini 2,50 m
. Kolesarska pot znaša 670 m.    

Kolesarska pot se izvede v naslednji sestavi: 

 - AC 11 surf B50/70 A2 4 cm   

-Tampon 0/32 v debelini 15 cm  in gramoz 0/64 v debelini 35 cm.   

Projektna dokumentacija IP (Idejni projekt) – Kolesarska pot. Izdelovalec projektne dokumentacije: Atrij  gradbeni inženiring d.o.o
., Odranci, številka projekta L12‐16.   

13029004 Cestna razsvetljava 9.800 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem 
programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede na urejanja in varnosti v cestnem prometu. 

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

Izvedba Načrta javne razsvetljave na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. 

 

14 GOSPODARSTVO 5.200 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje 
gospodarskih aktivnosti na območju občina nima. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in 
podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji. 

 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 5.200 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5.200 € 

1.PRAVILNIK o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in  

 

S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja finančnih pomoči za majhna in 
srednje velika podjetja, ukrepi za razvoj malega gospodarstva ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev v občini 
Kobilje. 

Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za razvoj in rast delujočih malih in srednje velikih 
podjetij, za razvoj novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu.  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter 
načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 3.000 € 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 3.000 € 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS 

S sredstvi občinskega proračuna zagotavljamo plačilo zakonsko določenih obveznosti: obvezno zdravstveno zavarovanje 
brezposelnih oseb in mrliško pregledno službo. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 500 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 500 € 

S strani občine se financira osnovno zdravstveno zavarovanje občanom brez virov dohodka, mesečno je teh zavezancev  7-10, 
mesečni pavšal za osebo pa znaša 34,83 €.  

Državni zbor je sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin, na podlagi katerega se bo iz občin na državni proračun preneslo 
plačevanje določenih izdatkov, ki so jih dosedaj plačevale občine: 

- financiranje družinskega pomočnika, 

- stroške mrliških ogledov in obdukcij, 

- stroške obveznega zdravstvenega zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, 
za družinske pomočnike, za vse brezposelne osebe in za tujce, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in jim je priznana pravica do 
socialne pomoči.  

Glede na dosedanjo realizacijo pri pokrivanju tovrstnih stroškov pričakujemo določeno razbremenitev pri prispevkih za 
zdravstveno varstvo in stroških mrliških ogledov. 

Na novo zakon predvideva dodatna sredstva občinam, kjer živi romska populacija, lažje kratkoročno zadolževanje za realizacijo 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna EU, možnost uvedbe občinskih taks in razbremenitve na področju požarne varnosti.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 11.566 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 Kultura, šport in vladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje 
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu. 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 3.066 € 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 1.500 € 

      V  proračunu planiramo 1.500,00 € dotacije Župnijskemu uradu Kobilje. 
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18049004 Programi drugih posebnih skupin 1.566 € 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 8.500 € 

18059001 Programi športa 7.000 € 

18059002 Programi za mladino 1.500 € 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 161.915 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega 
splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja 
ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim. 

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 82.100 € 

19029001 Vrtci 82.100 € 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih ), nakup, 
gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava Republike Slovenije, 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS št.12/91, 8/09) 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 in 65/09), 

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05-uradno prečiščeno, 25/08), 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS) 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.3/07 - uradno prečiščeno besedilo) 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.129/06, 79/08 in 119/08) 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št.97/03, 77/05 in 
120/05), 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št.75/05, 82/05, 76/08, 
77/09 in 79/09), 

- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Kobilje, 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list RS, št.73/00, 75/05, 33/08, 
126/08), 

- drugi predpisi. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 64.000 € 

19039001 Osnovno šolstvo 63.300 € 

Opis podprograma 

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah in druge materialne stroške, zavarovanje), nakup, 
gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS št.12/91, 8/09) 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 in 65/09), 

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št.81/06 -uradno prečiščeno, 102/07), 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.3/07 - uradno prečiščeno besedilo) 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 700 € 

Opis podprograma 

Občina Kobilje zagotavlja v proračunu delež pri kritju materialnih stroškov za otroke iz občine, ki obiskujejo Glasbeno šolo Lendava 
in Beltinci. 

V skladu s finančnim planom šole in število vpisanih otrok v lanskem letu se zagotovi proporcionalni delež.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Javne glasbene šole delujejo na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda ter Zakona o glasbenih šolah. Z uveljavitvijo novega Zakona o glasbenih šolah, ki je bil sprejet februarja 2000, je 
prenehal veljati Zakon o glasbenih šolah iz leta 1971. 

 

1906 Pomoči šolajočim 15.815 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 11.715 € 

Opis podprograma 

Sredstva v skupni višini 11.751 € so namenjena za kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na 
podlagi javnega razpisa-zbiranja ponudb za izvajanje šolskih prevozov v Občini Kobilje in za materialne stroške za DOŠ II Lendava. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 in 65/09), 

19069003 Štipendije 4.100 € 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 23.568 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Predstavlja sistem ukrepov namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike posameznikov, otrok, mladine,  
družin in drugih skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali v rizičnih življenjskih 
situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih socialnih 
potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic. Njihov položaj in pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih 
aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih 
oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, 
o izvajanju pokopališke dejavnosti. Vsi temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva. 

Delež načrtovanih proračunskih izdatkov za vse programe iz področja socialnega varstva je visok in je odraz tako trenutno težkih 
ekonomskih razmer in posledično finančne krize v celotni državi, kakor tudi visokega deleža starejših nad 65 let v naši občini. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013- 2020, 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 03/07-UPB2 in dopolnitve), 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 

- Zakon o Rdečem križu (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10). 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ. 

 

2002 Varstvo otrok in družine 8.000 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 8.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram Drugi programi v pomoč družini vsebuje pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje Materinskega doma M. 
Sobota in Varne hiše. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu občine Kobilje. 

ODLOK o  subvencijah mladim in mladim družinam ter drugim občanom pri reševanju prvega stanovanjskega problema v 
občini Kobilje. Subvencija se pod pogoji iz odloka dodeli na podlagi letnega razpisa v obliki enkratne subvencije za kritje stroškov 
za gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine 
(stanovanjskega objekta) na območju Občine Kobilje. Z zagotavljanjem finančnih spodbud za mlade družine želi občina zagotoviti 
pogoje za kvalitetno bivanje in jih s tem zadržati v občini. Z zagotavljanjem ugodnih pogojev želi občina pritegniti tudi mlade družine 
iz drugih krajev. 
 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 15.568 € 

20049001 Centri za socialno delo 5.013 € 

Postavka je namenjena za financiranje Pomoči na domu, ki jo izvaja CSD Lendava. 

20049003 Socialno varstvo starih 10.000 € 

Opis podprograma 

Socialno varstvo starih obsega  financiranje bivanja starejših oseb v domovih starejših- zavodih in sofinanciranje pomoči storitev 
družini na domu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, in dopolnitve), 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen soc. varstvenih storitev 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. 

 

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

Omogočanje dostopnosti storitev za vse ki jo potrebujejo. Zmanjšati potrebe po institucionalnem varstvu, okrepiti pomoč družini 
na domu. 

- omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo 

vključevanje v družbo, 

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in 

občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. 

-Dosegati cilje po nacionalnem programu. 
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 555 € 

 

2000  Nadzorn i  odbor  1 .000  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.000 € 

0203 Fiskalni nadzor 1.000 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.000 € 

Zajema nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovanje nadzornega odbora občine. Poslanstvo 
občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut in Poslovnik Občine Kobilje, Poslovnik Nadzornega odbora. 

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

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Kobilje skladno s sprejetim 
letnim načrtom dela (nadzora). 

 

3000  Župan  33 .894  €  

01 POLITIČNI SISTEM 33.894 € 

0101 Politični sistem 33.894 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 33.894 € 

Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oz. plačilo za opravljanje 
funkcije, če to opravljajo nepoklicno. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za JS, Zakona o 
lokalni samoupravi ter na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev, je  funkcija županje Občine Kobilje uvrščen v VII. skupino oz. 
46. plačni razred. Župan bo s 1.2.2021 zaposlen za polovični delovni čas. 

Predvideni odhodki vsebujejo stroške plač, povračil, prispevkov,  strošek premije kolektivnega zavarovanja ter stroške prevoza v 
državi, reprezentance in javnih objav ter informacij ter pokroviteljstev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Kolektivna pogodba za 
javni sektor, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter povračilih stroškov. 

 

4000  Občinska uprava  293 .599  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 700 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 700 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 700 € 

Opis podprograma 

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu in Zakon o davčni službi. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.530 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 3.530 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.200 € 

Opis podprograma 

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupana, občinskega sveta,  občinske uprave ter zagotovitev 
pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev v občini Kobilje in obeležitev državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut občine Kobilje in Proračun občine Kobilje in program oz. načrt prireditev. 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 330 € 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 136.629 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih občin ter povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Državni razvojni program in Strategije regionalnega razvoja Slovenije. 

 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 8.150 € 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 150 € 

Opis podprograma 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje zvez občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonodaja s področja lokalne samouprave. 

 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 8.000 € 

Opis podprograma 

Razvojni programi in strategij na lokalni in regionalni ravni, priprava različnih strokovnih podlag in izvajanje skupnih inšpekcijskih 
služb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Statut občine Kobiljai, 

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata občin Lendava, Kobilje in Dobrovnik. Občina Kobilje je soustanoviteljica 
Medobčinskega inšpektorata občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje pokriva svoj delež stroškov delovanja inšpektorata, ki zajemajo 
stroške plače trenutno enega uslužbenca. 

Sedež inšpektorata je v stavbi občine Lendava. 

Naloga Medobčinskega inšpektorata je nadzor in primerjanje skladnosti ravnanja občanov in pravnih subjektov z občinskimi 
predpisi. 
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0603 Dejavnost občinske uprave 128.479 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, 
materialni stroški, za izdatke, blago in storitve, za strokovno izobraževanje zaposlenih, za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna pogodba 
za negospodarske dejavnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kadrovski načrt, Odlok o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Kobilje, Odlok o sistematizaciji delovnim mest. 

 

06039001 Administracija občinske uprave 118.379 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 10.100 € 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 370 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 370 € 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 33.335 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 10 obsega izvajanje programov, ki so v okviru delovno pravne zakonodaje  ter ob zaostrenih pogojih zaposlovanja še 
dopustni na nivoju lokalne skupnosti. 

Program aktivna politika zaposlovanja 

S programom preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja, konkretno preko javnih del, občina zagotavlja povečanje zaposlenosti 
brezposelnih oseb na območju občine. S tem ukrepom se zagotavlja minimalna socialna varnost osebam, ki bi v nasprotnem 
primeru ostale brez dohodkov, obenem pa bi se povečala njihova socialna izključenost.  

1003 Aktivna politika zaposlovanja 33.335 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 33.335 € 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 32.000 € 

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 in spremljanje stanja okolja. 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 (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP) 

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09 in spremembe) 

- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08 in spremembe) 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 28.000 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4.700 € 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjšanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in 
ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo 
tega ravnanja in okoljevarstveni ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. 

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri 
prispeval k zmanjševanju količin odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike 
storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov. 

 

Občina Kobilje je l. 2012 podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov od 
gospodinjstev v občini Kobilje z družbo Saubermacher -Komunala Murska Sobota. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 22.600 € 

Opis podprograma 

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04, 68/05, 
77/06, 71/07 in 85/08). 

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 700 € 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 4.000 € 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 4.000 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 75.235 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter 
načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o 
vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in 
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Statut Občine Kobilje, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski 
dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni 
lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varovanju osebnih 
podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon o 
davku na dodano vrednost, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o računovodstvu, 
Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 19.000 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 19.000 € 

Opis podprograma 

Postopek priprave dokumentov glede sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta in občinskega podrobnega 
prostorskega načrta je stekel že v lanskem letu. V ta namen je v letošnjem proračunu predvidenih še 19.000 €.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, 
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Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora,  Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o gradnji objektov, 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, 
Stanovanjski zakon in Zakon o stavbnih zemljiščih. 

 

1603 Komunalna dejavnost 33.735 € 

16039001 Oskrba z vodo 17.235 € 

Opis podprograma 

Usmeritev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Kobilje je zagotoviti optimalno oskrbo z neoporečno pitno vodo prebivalstvu 
in gospodarstvu iz javnega vodovodnega sistema, katerega upravljalec je podjetje Eko park d.o.o.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, 

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Eko-park d.o.o. ( Ur. l. RS, št. 4/2013, 13/2016). 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.300 € 

Opis podprograma 

Podprogram urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost vsebuje vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.  

Urejanje pokopališč obsega: 

•čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, 

•ločeno zbiranje odpadkov s pokopališč v ustreznih zabojnikih 

•redni odvoz odpadkov v skladu z urnikom odvoza, odvoz odpadnih nagrobnih sveč 

•vzdrževanje zelenih površin in poti, 

•vzdrževanje reda in miru na pokopališču,  

•vodenje evidenc na pokopališčih (grobov, žarnih niš, grobnih mest z oznako, evidenca pokopanih oseb v posameznem 
grobnem mestu in datum pokopa), 

•občina zaračunava zavezancem za plačilo prispevek za grobna mesta, prispevek se obračuna enkrat letno. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 13.200 € 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 22.500 € 

16069002 Nakup zemljišč 22.500 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključujejo 
sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 300 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS 

S sredstvi občinskega proračuna zagotavljamo plačilo zakonsko določenih obveznosti: obvezno zdravstveno zavarovanje 
brezposelnih oseb in mrliško pregledno službo. 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 300 € 

17079002 Mrliško ogledna služba 300 € 

Opis podprograma 

Organizacija mrliško pregledne službe ter njeno financiranje je zakonska obveznost občine. V okviru mrliško pregledne službe 
smo dolžni plačevati mrliške preglede in sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se 
izvedejo na podlagi klica policije. V kolikor pokojni občan oz. občanka nima svojcev, smo dolžni poravnati tudi strošek pokopa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008 
in 76/2008); 

• Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS št. 34/1984); 

• Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 56/1993 in 15/2008). 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.500 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 Kultura, šport in vladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje 
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu. 

 

1803 Programi v kulturi 6.000 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 3.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram knjižničarstvo in založništvo vsebuje dejavnost Knjižnica-Kulturni center Lendava, v okviru katere deluje še 
izposojališče na Kobilju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 3.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram Ljubiteljska kultura vsebuje sofinanciranje dejavnosti in programa kulturnih društev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut občine Kobilje. 

Proračun občine Kobilje. 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 2.500 € 

18049001 Programi veteranskih organizacij 2.500 € 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 3.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski ali snežni 
plazovi, visok sneg, močan veter toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge 
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče in za finančne rezerve ki so namenjene za zagotovitev sredstev za 
naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru 
naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 

 

2303 Splošna proračunska rezervacija 3.000 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 3.000 € 

 

C .  R A Č U N  F I N A N C I R A N J A  - 8 . 5 2 4  €  

4000  Občinska uprava  8 .524  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 8.524 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 8.524 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 8.524 € 

V računu financiranje se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil oziroma  odplačila   glavnic kreditov. Letos  zapadeta v 
plačilo dva obroka kredita, ki ga je občina najela za financiranje projekta po 21. členu ZFO-1 v letu 2017 in 2018 v višini 8.524,00 
€.   

V računu financiranja vnesemo še stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta. Na dan 31.12.2020 znaša stanje sredstev 
na računu v  73.797,29 €. 
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KADROVSKI NAČRT 

Občina Kobilje načrtuje v letu 2021 naslednja delovna mesta v skladu s sprejeto sistemizacijo: 

 

OBČINA  

KOBILJE 

Št. zaposlenih  

na dan 31.12.2020 

Predlog števila 
zaposlenih na dan 

31.12.2021 

Predlog števila 
zaposlenih na dan 

31.12.2022 

Župan ( funkcionar) za polovični 
delovni čas 

0 1 1 

Direktor OU – JU na položaju – 
šifra dm: B017801 

(mandat 5 let) 

1 1 1 

Občinska uprava – javna 
uslužbenka -  (nedoločen čas) 

1 1 1 

Medobčinski inšpektorat občin 
Lendava, Dobrovnik in Kobilje - 
javni uslužbenec –  (nedoločen 
čas) 

1 

 

1 

 

1 

 

 

SKUPAJ 

1 funkcionar + 3 javni 
uslužbenci 

1 funkcionar + 3 javni 
uslužbenci 

1 funkcionar + 3  javni 
uslužbenci 

 

Kadrovski načrt je bil kot priloga k predlogu Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2021, potrjen na . redni seji Občinskega 
sveta Občine Kobilje dne …...   

OBRAZLOŽITEV 

 

V občinski upravi bodo v letu 2021 zaposleni 3 javni uslužbenci, od teh eden v Medobčinskem inšpektoratu občin Lendava 
Dobrovnik in Kobilje.  

Kadrovski načrt je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih usklajen s proračunom občine Kobilje za leto 2021.  

 

V skladu z 49. členom Zakona o lokalni samoupravi »Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi 
tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S splošnimi 
akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave.«  

Številka:  

Kobilje, dne… 

Župan Občine Kobilje 

Robert Ščap, l.r. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve ) in 29. člena Zakona o  javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 14. člena Statuta Občine Kobilje ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016 in 40/2019 ) je Občinski svet 
Občine Kobilje na   . redni seji dne       sprejel 

O D L O K  
o proračunu Občine Kobilje za leto 2021 

1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Kobilje za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine 
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov  v naslednjih zneskih: 

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 Skupina/podskupina kontov  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 783.269,,00 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 488.161,00 

70 DAVČNI PRIHODKI 426.451,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 398.209,00 

703 Davki na premoženje 23.142,00 

704 Domači davki na blago in storitve 5.100,00 

706 Drugi davki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 61.710,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 22.160,00 

711 Takse in pristojbine 0,00 

712 Globe in druge denarne kazni 0,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 39.550,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 48.000,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 48.000,00 

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0,00 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 247.108,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    158.169,00 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU             88.939,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)          848.542,29 

40 TEKOČI ODHODKI 305.093,29 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 81.400,00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.065,00 

402 Izdatki za blago in storitve 192.588,29 

403 Plačila domačih obresti 0,00 

409 Rezerve 6.000,00 
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41 TEKOČI TRANSFERI 222.039,00 

410 Subvencije 9.880,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom             81.724,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 28.876,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 101.559,00 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI          111.800,00 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 111.800,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 209.610,00 

430 Investicijski transferi  209.610,00 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   (I. – II.)            -65.273,29 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00 

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

 

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 

 

0,00 

VI. 
PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

 

0,00 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00 

50 ZADOLŽEVANJE                    0,00 

500 Domače zadolževanje        0,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 8.524,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 8.524,00 

550 Odplačila domačega dolga 8.524,00 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -73.797,29 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -8.524,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 65.273,29 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 73.797,29 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunski postavk -  kontov in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine Kobilje ali oglasni deski. 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 

Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom. 
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Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili  Zakona o javnih naročilih. 
Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktov občinskega 
sveta določeno drugače. 

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Kobilje je odgovoren župan. 

Župan je pooblaščen, da odloča o: 

• o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet, 

• prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s 
porabniki. 

• uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna, 

• uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin, 

• kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca 
proračunskega leta. 

• o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti. 

Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek 
občinskega proračuna. 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom Ur. l. RS, št. 71/93,87/01) 

2. taksa za obremenjevanje voda, 

3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 

4. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo, 

5. prihodki od komunalnega prispevka, 

6. drugi prihodki, ki jih določi občina, 

7. koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 

8. koncesijska dajatev za gozdove. 

 

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi 
v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika 
predstojnik neposrednega uporabnika (župan). 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 2021 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu 
za leto 2021 in njegovi realizaciji. 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
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Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so 
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 

7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih 
programov po uveljavitvi proračuna. 

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov  ter po potrebi med letom odpre 
tudi nove projekte. Spremembo posameznega projekta, ki presega 100.000 € mora predhodno potrditi Občinski svet. Veljavni načrt razvojnih 
programov tekočega leta mora biti usklajen z veljavnim proračunom. Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in 
predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet. Dokumente identifikacije investicijskih projektov  in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan. 

8. člen 

( proračunski skladi ) 

Proračunski skladi so: 

- proračunska rezerva ( tekoča in stalna ) 
- proračunski sklad – občina Puconci 

V sredstva proračunske rezerve se nameni del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar 
največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna in sicer znašata: 

- tekoča proračunska rezerva  1.000,00 € in 

- stalna proračunska rezerva 1.000,00 €. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 49. člena 
ZJF župan in o tem obvešča Občinski svet. 

9. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo 
sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži. 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se uporabijo tudi sredstva, ki so ostala neporabljena na podračunu 
občine Kobilje na dan 31.12.2020. 

10. člen 

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina 
odločujoč vpliv na upravljanje) 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2021  zadolžijo v okviru zakonsko 
dovoljenega obsega le s soglasjem občinskega sveta občine Kobilje. 

11. člen 

(začasno financiranje v letu 2022) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Kobilje v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega financiranja. 
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12. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Štev.:  

Kobilje, dne  

        Župan Občine Kobilje 

        Robert ŠČAP, l.r. 

                    

 

 

 

 

 

 

 


